
 
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี 1  ประจําป$  ๒๕60 
วันท่ี   14  มีนาคม   ๒๕60 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 
ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  นายอนุสรณ�    มรรคาเขต   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   คนที่ 1   
3.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก/ว รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล    คนที่  2 
4.  นายอรุณ   โต2ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
5.  นายธรรมศักดิ์   แดงน/อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
6.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5   
7.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  7 
8.  นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  8   
9.  นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
10. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
11. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑2. นายเอียด   ชูช�วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
13. นายประเสรฐิ  แซ�อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว/า      เขต  1   
๑4. นายสานิตย�   ยอดรุ�ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว/า      เขต  2 
๑5. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
16. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   
17. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
18. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๑ 
19. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๒ 
20. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.  นายอาบู  ฮะอุรา            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน               เขต  2  
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
2.  นายสมพล   อาดํา   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง          เขต  9  
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
3.  นายอนัส   หะยีมะแซ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง             เขต  6   
                                                (สิ้นสมาชิกภาพ) 
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4.  นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง            เขต  ๑ (ลาปHวย) 

รายชื่อผู0เข0าร�วมประชุม  
๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล คนที่  1 
3.  นายสมมาตร  มานะกล/า รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล คนที่  2 
4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
5.  นายวิบูลย�   โต2ะขุนนุ/ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
6.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
7.  นายกอหรี   ปJญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล นักบริหารท/องถิ่นระดับสูง 
10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท/องถิ่นระดับกลาง 
11. นายประพันธ�  สารานพกุล นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง  
12. นางสาวเสาวณีย�   แซ�จิว นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง 
๑3. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง 
๑4. นางเกษร    เกตุแก�น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
๑5. นายมงคล  ชุมทอง ผู/อํานวยการกองช�างระดับกลาง 
๑6. นายอมาตย�  สุปราณี นักบริหารงานศึกษาระดับกลาง 
๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
18. นางอรรถยา  อารีกุล นักบริหารงานทั่วไประดับต/น 
19. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต/น 
20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไประดับต/น 
21. นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไประดับต/น 
22. นายมารุต   โขขัด ผู/ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู/ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู/ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 
๒5. นายปรีชา     อ�อนประชู ผู/ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 
26.นายสุเรน  ตาเดอิน ผู/ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 
๒7. นายสุกิจ  สามี ผู/ช�วยเจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป 
28. นายสมศักดิ์  กาเส็มส2ะ ผู/ช�วยเจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น 
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ข0อประชุม 
เลขานุการสภาฯ -  ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เรื่องเรียก 

นายสะหรี  พันหวัง และประกาศเปOดประชุม สมัยประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปP   พุทธศักราช 2560 
ตามมติที่ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เมื่อคราว
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 ประจําปP พุทธศักราช 2559  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  
2559  ได/มีมติกําหนดประชุมสมัยประชุม  สมัยสามัญที่  1  
ประจําปP  พุทธศักราช  2560 มีกําหนด  45 วัน เริ่มตั้งแต�วันที่ 1 
กุมภาพันธ�  2560 ถึงวันที่ 17  มีนาคม  2560 นั้น  ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22  และมาตรา 24  แห�ง
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พุทธศักราช 2540  
แก/ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552  ประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล จึงประกาศเปOดประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปP พุทธศักราช 
2560  มีกําหนด  45 วัน  นับตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ�  2560  
ถึงวันที่  17  มีนาคม  2560  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่   10  มกราคม  2560  นายจํารูญ                     
ดีเสาวภาคย�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล                        
บัดนี้ท�านสมาชิกฯได/มาครบองค�ประชุมแล/ว ขอเชิญประธานสภาฯ
ขึ้นทําหน/าที่   ขอให/ทุกท�านยืนขึ้น  

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�าน 

นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� รองนายกฯ ท�านสมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ผู/ทรงเกียรติ

ทุกท�าน  ท�านปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ท�านรองปลัดฯ  
ผู/อํานวยการกองสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ทุกท�าน  
วันนี้เปRนการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปP 
พุทธศักราช 2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต�างๆ 
ของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล จึงเปOดประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจําปP พุทธศักราช 2560   

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ   
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ประธานสภาฯ 1.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามข0อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2560  ไตร
มาสท่ี 1 ( เดือนตุลาคม – ธันวาคม  2559 )  

 1.2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล  ประจําป$  พ.ศ.2559   

 1.3  ประกาศใช0แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป$  ( พ.ศ.2561 – 
2564 ) ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 2  
ระเบียบวารท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ 2.1   สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปP  พ.ศ.2559  

เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559   
 2.2   สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําปP  พ.ศ.2559  

เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2559  
 2.3   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปP  พ.ศ. 2559 

เมื่อวันที่  27  กันยายน  2559   
 2.4   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปP  พ.ศ. 2559  

เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2559   
 เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

เลขาฯคณะกรรมการตรวจรายงาน - คณะกรรมการตรวจรายงานได/ทําการตรวจรายงานการ 

นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ประชุม ดังกล�าว โดยได/ตรวจทานตัวอักษร และประโยคของ

ถ/อยคําอภิปราย ตลอดจนมติของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล ให/ตรงถูกต/องกับเทปบันทึกเสียง และการอภิปรายที่ถูกต/อง
ให/ตรงกับผู/อภิปรายที่ทําการอภิปรายในการประชุมครั้งนั้น เมื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุม
เสร็จเรียบร/อย จึงได/นําเสนอต�อสภา พิจารณาต�อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ท�านใดที่จะแก/ไขรายงานการประชุมสภาฯ  เชิญ 

ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก/ว 

ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก0ว - ผมขอแก/ไขรายงานการประชุมองค�การบริหารส�วนจังหวัด

สตูล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2559  เมื่อ
วันที่  15  สิงหาคม 2559  ผมจะขอหารือกับท�านประธานสภาฯ
ว�าน�าจะแก/ไขตรงนี้เพราะว�าผมเปRนรองประธานสภาฯคนที่ 2   ขึ้น
ทําหน/าที่ประธานสภาฯ แต�ในรายงานนี้พิมพ�ว�ารองประธานสภาฯ
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คนที่ 2  ตลอด  คือต/องเขียนว�ารองประธานสภาฯคนที่ 2  ขึ้นทํา
หน/าที่ประธานสภาฯ ขอแก/ไขแค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดที่จะแก/ไขรายงานอีกไหม  ถ/าไม�มีผมจะขอ
มติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบรับรอง  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

19  เสียง เปRนมติเอกฉันท� 

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี  3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู0ถาม  ( ไม�มี ) 
ประธานสภาฯ  
 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท/องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล/ว (ไม�มี )  
 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวารท่ี 5  
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�  
ประธานสภาฯ 5.1  ญัตติ  ขอความเห็นชอบการให0บุคคลใช0ประโยชน�ใน

ทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ณ  ศูนย�ข0อมูล
สารสนเทศเพื่อการท�องเท่ียวจังหวัดสตูล  ในรูปแบบสัญญา
ความร�วมมือระหว�างบริษัทประชารัฐสามัคคีสตูล (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัด  กับองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เชิญ

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  แถลง   
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอแถลงขอความเห็นชอบการให/บุคคลใช/ประโยชน�ใน

ทรัพย�ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ด/วยบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคมจํากัด แจ/งความประสงค�ขอใช/สถานที่ 
ณ. อาคารศูนย�ข/อมูลสารสนเทศเพื่อการท�องเที่ยวจังหวัดสตูล   
ช้ัน 1 ห/องศูนย�เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน
ท/องถิ่น เพื่อเปRนสถานที่ตั้งบริษัทเปRนการช่ัวคราวจนกว�าจะมี
สถานที่ ที่เหมาะสมต�อไป  เนื่องจากบริษัทดังกล�าวจัดตั้งขึ้นโดยมี
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วัตถุประสงค�หลักคือความร�วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมที่จะร�วมมือกันยกระดับได/ของประชาชนเปRนหลัก ตาม
นโยบายของรัฐบาล และบริษัทนี้ไม�มีวัตถุประสงค�ในการแสวงหา
ผลประโยชน�องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ในรูปแบบสัญญาความ
ร�วมมือระหว�างบริษัทประชารัฐสามัคคีสตูล วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จํากัด กับองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล รายละเอียดการใช/
ประโยชน�เปRนไปตามร�างบันทึกข/อตกลงที่ได/แนบมาพร/อมนี้ โดยให/
ฝHายนิติการสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ดําเนินการ
ด/านนิติกรรม และสัญญา พร/อมเงื่อนไขการใช/สถานที่ของอาคาร
ศูนย�ข/อมูลสารสนเทศเพื่อการท�องเที่ยว ช้ัน 1 ห/องศูนย�เสาะหา
และพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท/องถิ่น ศูนย� GTX จังหวัด
สตูล พื้นที่กว/าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร อาคารดังกล�าวเปRน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ที่ได/มาเมื่อ วันที่ 3 
มีนาคม พ.ศ.2551  งบประมาณก�อสร/างและปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 
14,970,000.-บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วย
การพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท/องถิ่น พ.ศ.2535 
และฉบับแก/ไขเพิ่มเติม ข/อ 155  บอกว�า การให/บุคคลใดใช/
ประโยชน�หรือได/รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดิน หรือ
สิ่งก�อสร/าง ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท/องถิ่นต/องได/รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน�วยการบริหารราชการส�วนท/องถิ่น นั้น 
เพื่อให/ทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เกิดประโยชน�
สูงสุดแก�พี่น/องประชาชนในพื้นที่ จึงขอเสนอสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล  เพื่อโปรดพิจารณาให/ความเห็นชอบการใช/
ประโยชน�ในทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ให/แก�
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ต�อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดที่จะอภิปราย  ถ/าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิก

ฯท�านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง เปRนเอกฉันท�  

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่น  ๆ 
ประธานสภาฯ เชิญท�านสมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   เสนอเรื่องอื่นๆ   

เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - คือช�วงนี้เปRนช�วงฤดูแล/ง และในเขตพื้นที่อําเภอท�าแพ นั้น 

ขาดน้ําไปบริโภคอุปโภคมีอยู�หลายแห�งมาก ไม�ทราบว�าทาง
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ได/เตรียมการช�วยเหลือดูแลเรื่อง
เหล�านี้อย�างไร ผมอยากทราบแนวทางขององค�การบริหารส�วน
จังหวัด จะช�วยเหลือพี่น/องที่ขาดแคลนน้ํา ได/อย�างไร ขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอื่นอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขออนุญาตหารือเพื่อเปRนแนวทางให/กับองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูลของเรา ท�านจะเห็นว�าหนึ่งปPที่ผ�านมามีกระแสว�า
จะมีการยุบองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เปRนกระแสที่แรงมาก
ในตอนนั้นคณะกรรมการบริหารสมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัด
แห�งประเทศไทยได/เข/าประสานและหารือกับผู/มีอํานาจในรัฐบาล
เพื่อให/เห็นถึงความสําคัญขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ที่มีต�อ
ท/องถิ่นจึงทําให/องค�การบริหารส�วนจังหวัดหลุดพ/น ซึ่ง ณ บัดนี้
น�าจะม่ันใจได/ว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดของเราหลุดพ/นจาก
การถูกยุบ ทีนี้คณะกรรมการกระจายอํานาจได/กําหนดกรอบของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดว�า ให/องค�การบริหารส�วนจังหวัดทํา
เฉพาะโครงการขนาดใหญ� ส�วนโครงการขนาดเล็กนั้นเปRนอํานาจ
หน/าที่ของท/องถิ่นขนาดเล็กและมีผลสรุปออกมาน�าจะเช่ือม่ันได/
ร/อยเปอร�เซ็นว�าท/องถิ่นจะมีแค�สองประเภท น่ันคือองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด และเทศบาล ในการแบ�งกรอบอํานาจหน/าที่องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดก็จะทํางานโครงการขนาดใหญ� และเพื่อให/
สอดคล/องกับคณะกรรมการกระจายอํานาจที่ได/วางกรอบเอาไว/นั้น
พร/อมกับความเห็นที่ตรงกัน กับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย
ให/องค�การบริหารส�วนจังหวัดเราทําโครงการขนาดใหญ�กระผมถึง
ใคร�ขอหารือท�านประธานฯ ผ�านไปยังคณะผู/บริหารว�าในองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล นั้น เราน�าจะทําโครงการขนาดใหญ�เพื่อ
เปRนโครงการนําร�องให/สอดคล/องกับที่คณะกรรมการกระจาย
อํานาจได/วางเอาไว/น่ันคือผมขอเสนอโครงการชลประทาน ท�าน
ประธานที่เคารพ ในอําเภอละงูนั้นเราจะมีคลองละงูอยู�ซึ่งความยาว
ของคลองละงูนี้ จะมีความยาวถึง 45 กิโลเมตรโดยประมาณ โดย
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ผ�านมาในพื้นที่จังหวัดสตูล ผ�านตําบลน้ําผุด ตําบลเขาขาว และจะ
ลงไปสู�ทะเลอันดามัน ที่คลองละงู ที่ปากทางหมู�ที่  10 ตําบล
กําแพง ทีนี้ถ/าเรามามองเห็นพอเริ่มฤดูแล/งนี้ และเมื่อตะกี้ ท�านเส็น 
ยาประจัน ก็ได/พูดถึงพอช�วงฤดูแล/งเราก็ได/มองเห็นในเรื่องของ
ความเดือดร/อนของพี่น/องประชาชน ที่ไม�มีน้ําบริโภค อุปโภค ผมถึง
อยากจะให/องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ประสานไปทาง
ชลประทานซึ่งผมเองก็ประสานไปทางชลประทานไปสองครั้งแล/ว 
และได/ลงไปดูพื้นที่แล/ว แต�ผมไม�แน�ใจว�างบประมาณจะมีเพียงพอ
หรือไม� แต�ถ/าฝHายสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลนั้นเข/าไป
ประสานกับทางชลประทานโดยมีเงินสนับสนุนบางส�วนให/กับ
ชลประทาน และสองแรงบวกกันผมเช่ือว�าโครงการต�างๆที่ดีนี้ที่จะ
เกิดขึ้นได/ในอนาคตเพราะเราต/องไม�ลืมว�าที่จังหวัดสตูลของเรานี้ 
ส�วนใหญ�แล/วจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักก็คือประมง 
เกษตรกรรม ผมขอยกตัวอย�างในพื้นที่ตําบลกําแพงซึ่งมีพื้นที่จัง
หมด 39,596 ไร� มีประชากรทั้งหมด 13,559 คน หรือประมาณ 
4,852 ครัวเรือน ส�วนใหญ�แล/วประกอบอาชีพในการเกษตรซึ่งก็
ทํานาข/าวอยู�ประมาณ 2,896 ไร�  สวนยาง 8,677 ไร� และสวน
ปาล�ม 3,400 ไร� ส�วนการทําสวนผักและผลไม/อื่นๆ ประมาณ 
300 กว�าไร� เราจะเห็นได/ว�าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพี่
น/องประชาชนนี้ ถ/าเรามีน้ําเพียงพอและจะไปตรงกับโครงการของ
รัฐบาลที่วางเอาไว/ประเทศไทยสี่จุดศูนย� น่ันก็คือความอยู�ดีกินดี
ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน หรือแม/แต�นโยบายรัฐบาลที่ออกมาการทํา
นาแปลงใหญ� และก็สอดคล/องกับการกระจายอํานาจ ในเรื่องของ
ให/องค�การบริหารส�วนจังหวัดทําโครงการขนาดใหญ� ถ/าคิดว�า
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ร�วมกับชลประทานทํางานในโครงการนี้ 
ผมอยากให/ทําเปRนโครงการนําร�องของจังหวัดสตูล เพราะเราจะ
เห็นว�าคลองชลประทานในอําเภอควนโดน และอําเภอเมืองก็มีอยู�
แล/ว แต�ในอําเภอละงูนั้นยังไม�มี ซึ่งจะเปRนผลดีต�อพี่น/องเกษตรกร
เพื่อให/มีความอยู�รอดในการทําเกษตรกรรมต�างๆ ก็เลยประสาน
เพื่อผ�านมาทางผู/บริหารและคาดหวังว�าท�านผู/บริหารคงจะประสาน
ทางกรมชลประทานหรือจะให/ผมเปRนสื่อกลางก็ด/วยความยินดี
เพราะว�าเราเข/ามาทํางานให/กับพี่น/องประชาชน และเราจะพัฒนา
จังหวัดสตูล เพื่อให/เปRนตัวอย�างขององค�การบริหารส�วนจังหวัดทั่ว
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ประเทศ ถึงแม/ว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลจะมีขนาดเล็ก 
และมีงบประมาณเพียงน/อยนิดก็ตาม แต�ถ/าเรามีความคิด มีความ
อ�าน มีความตั้งใจที่จะพัฒนา ผมเช่ือว�าเปRนองค�การบริหารส�วน
จังหวัดแนวหน/าในโอกาสต�อไปได/ ผมก็ฝากไว/ในเรื่องของการ
พัฒนาตรงนี้ด/วย และในส�วนอื่นนี้ผมขออนุญาตขอบคุณท�าน
ประธานสภาฯผ�านไปยังคณะผู/บริหารและ ผู/อํานวยการกองช�าง ที่
ได/เข/าไปดูแลพื้นที่ของกระผมและถนนที่เปRนหลุมเปRนบ�อก็ได/ไปช�วย
เพื่อให/พี่น/องประชาชนได/สัญจรในการประกอบอาชีพ ทีนี้ทางกอง
ช�างก็ได/ไปดูแลให/พี่น/องของเรามากพอสมควรก็ได/รับคําชมและ
ฝากขอบคุณคณะผู/บริหารผ�านกระผมด/วย สุดท/ายผมฝากไว/ว�าใน
เรื่องของคลองชลประทานถ/าเราทําโครงการต�างๆนี้ได/ผมเช่ือว�าจะ
เปRนองค�การบริหารส�วนจังหวัดที่นําร�องในอนาคตต�อไป  

ประธานสภาฯ - มีท�านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมมีเรื่องจะแจ/งให/ทราบนิดหน�อย จําได/ว�าเรื่องที่จะคุยคือ
ความเดือดร/อนของประชาชนนํามาบอกกับสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล มีถนนอยู�สามสายที่เปRนหลุมเปRนบ�อ คือ สายวัง
ใหญ� – เกาะไทร  เขตรับผิดชอบของผมและก็ท�านเส็น  ยาประจัน  
และเขตปลักใหญ�ใจดีกับครัวรินน้ําใจ ตรงนั้นเปRนเขตของผมกับ
ท�านสมพล  อาดํา  ส�วนถนนอีกสายหนึ่งที่349 ควนกาหลง เปRน
หลุมเปRนบ�อขอความกรุณาตรงนี้ผมไม�ได/ร/องเรียนนะท�านประธานฯ 
ผมจะขอความกรุณาให/ทางคณะผู/บริหารช�วยดูแลในส�วนนั้น และ
ในอีกส�วนหนึ่งผมขอสอบถามไปยังผู/อํานวยการกองช�าง ในส�วน
ของการใช/วัสดุขององค�การบริหารส�วนจังหวัด เวลาลาดยางหินที่
ลาดผมดูแปลกๆตาว�าเล็กบ/าง ใหญ�บ/าง ไม�ทราบว�าโรงโม�หินทํา
ขนาดไหนมาในส�วนของการลาดยางผมอยากจะทราบว�าเขาเรียกว�า
หินอะไร และในส�วนที่สามคือผมเปRนกรรมการติดตามงบประมาณ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ก็ได/ติดตามเงินอุดหนุนขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ไปที่แขวงการทางก็เดี๋ยวนี้เรื่องเงินอุดหนุนจะ
อุดหนุนได/ในเมื่อผู/ขอรับงบประมาณต/องมีงบประมาณอยู� 10 % 
และองค�การบริหารส�วนจังหวัด อุดหนุนได/ มันมีปJญหาอยู�ที่
โรงเรียนท�าแพผดุงวิทย�วันก�อนว�าเขาจะเอา 10 % นั้นมาจากไหน 
เพราะเราอุดหนุนไปหนึ่งล/านห/าแสนบาท เราก็คุยปรึกษาหารือกับ
ทางโรงเรียนให/แก/ตรงนี้ คือแก/ให/ผ�านไปได/คือเอาเงินงบประมาณ
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ของโรงเรียนมา 10 % ก็แต�ว�างบประมาณของโรงเรียนเงินหนึ่ง
แสนห/าพันบาทก็เยอะพอสมควร  แต�ตอนนี้ยังเบิกจ�ายไม�หมดที 
ส�วนในเรื่องของจําปาดะผมก็ไปฟJงบรรยายสรุปวันก�อนคือได/ฟJง
แล/ว จําปาดะของเมืองสตูลนั้นขึ้นช่ือแต�ในการแปรรูปจําปาดะใน
เมื่อเราไม�สนับสนุนให/ประชาชนปลูกจําปาดะ เราจะเอาจําปาดะมา
จากไหนในส�วนของตรงนี้ผมขอฝากถึงคณะผู/บริหารว�าให/ช�วย
รณรงค�กันปลูกจําปาดะด/วย ขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - ผมในฐานะที่เปRนคณะกรรมการธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล และระดับจังหวัด ผมได/รับ
เรื่องร/องเรียน ร/องทุกข�มากับพี่น/อง ตําบลฉลุง และตําบลควนโพธิ์ 
ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกา 2559  ด/วยสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลฉลุง  เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2559  
กํานันตําบลฉลุงได/จัดประชุมช้ีแจงให/ราษฎร�ดรทราบเกี่ยวกับการ
กําหนดแหล�งหินอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ภูเขาบังใบ ตั้งอยู�หมู�ที่ 8  
ตําบลฉลุง  อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล  ซึ่งผลการประชุมปรากฏว�า
ได/สะท/อนถึงผู/ที่เข/าร�วมประชุมมีความเห็นไม�ขัดข/อง ที่ทางราชการ
จะกําหนดแหล�งหินอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ดังกล�าว องค�การ
บริหารส�วนตําบลฉลุงได/พิจารณาแล/วเห็นว�าเพื่อทราบข/อคิดเห็น
ของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลฉลุง เกี่ยวกับการขอ
กําหนดแหล�งหินอุตสาหกรรมที่บริเวณดังกล�าว จึงมีความประสงค�
จะขอเชิญเข/าร�วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ห/องประชุมที่องค�การ
บริหารส�วนตําบลฉลุง ในส�วนคณะผู/นําเครือข�ายประชาชนรัฐเขา
บังใบก็ได/ทําหนังสือร/องเรียนมายังกระผม เรียนคุณอะหมาด หลงจิ 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เขต 8 อําเภอเมือง 
ตามที่บริษัททูทองอันดา จํากัด ได/ดําเนินการขอประทานบัตร
อุตสาหกรรมเหมืองแร�ในเขตพื้นที่หมู� 8 ตําบลฉลุง  อําเภอเมือง  
จังหวัดสตูล  ซึ่งขณะนี้ทางบริษัททูทองอันดา จํากัด ได/ทําการ
กวาดซื้อที่ดินบริเวณใกล/เคียง เพื่อประกอบกิจกรรมโรงงานโม�หิน 
รวมทั้งองค�การบริหารส�วนตําบลฉลุง ได/ดําเนินการจัดประชุม
ประชาคมในวันที่ 24  พฤศจิกายน  2559  เวลา 14.00 น. การ
ประชาคมได/ผ�านความเห็นชอบแล/วนั้น ทางเครือข�ายประชาชนรักษ�



~	๑๑	~	

 

เขาบังใบได/ตั้งข/อสังเกตหลายกรณี ดังนี้ 1. การประชาคมไม�มี
ความโปร�งใสสืบเนื่องมาจากไม�มีการประชาสัมพันธ�อย�างทั่วถึง  

 2. มีการเกณฑ�ประชาชนเข/าร�วมประชาคมโดยนําเสนอ แต�ข/อดี
ของการสร/างโรงโม� หินแต�ด/านเดียวและในการนําเสนอถึง
ผลกระทบให/ทุกด/าน  

 3. การนําผู/นําศาสนาร�วมประชาคมและประชาชนส�อไปในทางที่
ทุจริตติดสินบน เขาร/องเรียนมาแบบนั้น    

 4. การจัดประชาคมเปRนไปอย�างเร�งรัด ปOดโอกาสการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน ดังนั้นทางเครือข�ายประชาชนรักษ�เขาบังใบขอ
ความอนุเคราะห�จากท�านเปRนตัวแทนเช่ือมก�อความเข/าใจระหว�าง
เครือข�ายประชาชนกับผู/ นําศาสนา และหาแนวทางร�วมกัน
ปรึกษาหารือในทุกด/าน ทีนี้ผมก็ได/เปRนสื่อกลางให/กับทั้ง 2 ฝHาย 
และก็มีหนังสืออีกฉบับหนึ่งเครือข�ายทางด/านผู/นําศาสนา ทางด/าน
เครือข�ายเขาต/องได/ไปสังเกตกรณี ดังนี้ ก็ในส�วนข/อที่ 3 ในฉบับที่ 
2 การเชิญผู/นําศาสนาเข/าร�วมประชุมประชาคมส�อไปในทางที่
ทุจริต  การปOดประชาคมเร�งรัดปOดโอกาสแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนดังนั้นทางเครือข�ายประชาชนรักษ�เขาบังใบจึงใคร�ขอเรียน
เชิญท�านเข/าร�วมฟJงและการแสดงความคิดเห็นในเวที ดังกล�าว 
ตอนนี้เขาได/จัดเวที 3 เวทีแล/ว ผมก็ได/เข/าร�วมตอนนี้เปRนเรื่องที่ดัง
มากๆในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล/เคียง จริงๆแล/วนั้นการที่ทํา
ประชาคมมันไม�โปร�งใส ผมก็ได/ไปสัมผัสดู ทีนี้ผมจะขอฝากท�าน
ประธานสภาฯผ�านไปยังคณะผู/บริหารขอฝากให/เรื่องนี้ให/ผ�านไปถึง
ท�านผู/ว�าราชการจังหวัด  เพราะว�าได/ทําหนังสือถึงทางผู/ว�าราชการ
จังหวัดไปแล/วนั้น ผมขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอื่นอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - ดิฉันมีเรื่องที่จะร/องทุกข�ไปยังแขวงการทาง แต�ว�าต/องให/
ผ�านท�านนายกฯ พอดีตอนนี้มีการสร/างถนนวงแหวนทิศตะวันตก 
ถ/าจําไม�ผิดถนนนี้สร/างมาเกือบ 6 ปPแล/วที่ยังทําไม�เสร็จ จนมี
ชาวบ/านประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต 2 ราย ในถนนเส/นนั้นดิฉันก็
ได/ถามไปยังแขวงการทางเขาก็ไม�ให/คําตอบที่ชัดเจน และอยากจะ
ฝากนายกฯอีกครั้งว�าไม�ทราบว�าเมื่อไหร�ที่เขาจะสร/างเสร็จ เพราะ
ตอนนี้ระบบไฟฟ`าช�วงถนนสายหลักจะมีไฟเรียบร/อย แต�ว�าข/างใน
ยังสร/างไม�เสร็จเลยเพราะจะขาดอยู�เปRนช�วงๆ และอีกเรื่อง ดิฉันก็
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ต/องขอขอบคุณไปยังคณะผู/บริหารว�างานว�าวปPนี้เราทําให/นักว�าว
ต�างชาติเกิดความประทับใจมากๆในเรื่องของการบริการตั้งแต�ไป
รับ และก็ไปส�งเขากลับบ/าน และขอขอบคุณอีกครั้ง ฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - ท�านอื่นมีอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ�  มรรคาเขต 

นายอนุสรณ�  มรรคาเขต - วันนี้มีเรื่องใคร�ที่จะกราบเรียนท�านประธานสภาฯ เพื่อผ�าน

ไปยังคณะผู/บริหารมีอยู�  2 เรื่อง  

 1. ในฐานะที่ผมเปRนคณะกรรมการกีฬาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

สตูล ก็ใคร�จะขอสอบถามท�านประธานฯเพื่อผ�านไปยังคณะ
ผู/บริหารเกี่ยวกับการจัดการแข�งขันกีฬา  อบจ.คัพ  ซึ่งปPนี้จังหวัด
ตรังเปRนเจ/าภาพในการจัดการแข�งขัน ซึ่งที่ผ�านมาปรากฏว�าได/ได/มี
การจัดมาแล/วทั้งหมดน�าจะประมาณ 16 ครั้ง แต�ผมได/ข�าวว�าปPนี้
ทางสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) ได/เข/ามาตรวจสอบซึ่งผมก็
ต/องขอความชัดเจนว�าเปRนยังไงเพราะว�าจะมีการจัดในระหว�างวันที่ 
22 – 28  พฤษภาคม 2560  เนื่องจากว�าการแข�งขันกีฬา 
อบจ.คัพ ซึ่งก็มีการจัดการแข�งขันทุกปP จะเห็นได/ว�านโยบายของ
รัฐบาลและมีการส�งเสริมให/มีการเล�นกีฬา โดยคําว�า กีฬาๆเปRนยา
วิเศษ ผมว�าเปRนแนวคิดที่ถูกต/องมากเนื่องจากว�าทําให/บุคลากรของ
ท/องถิ่นมีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อบุคลากรของท/องถิ่นแข็งแรงเราก็ไม�
ต/องไปเข/ารักษาที่โรงพยาบาล และก็ไม�ต/องเบิกงบประมาณจาก
หน�วยงานนั้นแม/ว�าในส�วนของสมาชิกฯหากมีการเจ็บปHวย จะไม�
สามารถเบิกได/ แต�ผมก็พูดไปถึงในส�วนของข/าราชการ  เจ/าหน/าที่ 
ที่เขาสามารถเบิกได/ซึ่งการที่ส�งเสริมให/คนมีการเล�นกีฬา ผมว�าเปRน
แนวคิดที่ดีแต�ปPนี้ได/ข�าวว�ากําลังถูกตรวจสอบอยู� ซึ่งก็แข�งกันมาตั้ง 
16 ครั้งแล/ว ผมก็เลยพูดความชัดเจนว�าปPนี้เราจะไปร�วมการ
แข�งขันหรือไม� และก็จะใช/งบประมาณอย�างไรน่ันคือข/อสอบถามข/อ
ที่หนึ่ง  

 2. ผมได/รับการร/องเรียนจากชาวบ/านที่เข/าไปใช/บริการบ�อน้ําร/อน
ว�าค�าธรรมเนียมที่เก็บจํานวน  50 บาท นั้น เขาพูดกันหนาหูว�า
ราคาสูงเกินไปเมื่อเขาพูดมาผมก็ต/องนํามาสะท/อนให/กับฝHาย
บริหารเพราะว�าการที่บางคนมาจากที่ไกลๆและมากันหลายคน 
รวมๆกันแล/วก็หลายบาทเหมือนกัน และบางคนที่ มาจาก
ต�างจังหวัดเวลาเขามาพักและมารักษาตัวก็ใช/เวลาหลายวัน หาก
เขามาผมคิดว�าค�าบริการถ/าเราลดลงมาเปRน 30 บาท ผมว�าน�าจะ
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เหมาะสมผมว�าค�าธรรมเนียมที่จะเข/าองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูลนั้น น�าจะได/มากกว�าเพราะตอนนี้เขาไปพูดกันว�าราคาสูง
เกินไป ไม�สมควรมา นี่คือสิ่งที่ได/รับการร/องเรียนมาผมก็เลยต/องมา
สะท/อนในสภาฯแห�งนี้เพื่อให/ผู/ที่มีส�วนเกี่ยวข/องได/ดําเนินการแก/ไข
ต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอื่นอีกไหม เชิญคุณสุกฤษฎิ์   มอญแก/ว 

ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก0ว -  ผมจะขอปรึกษาท�านประธานสภาฯ ผ�านไปยังคณะผู/บริหาร 
คือ ผมเห็นหนังสือขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ผมยกตัว
อย�าให/สักหนึ่งฉบับ  ส�วนราชการกองส�งเสริมคุณภาพชีวิตองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ออกมาเมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2560  เรื่อง
ของส�งประกาศแต�งตั้งคณะกรรมการ และพอมาเรียน รองนายกฯ 
เลขานายกฯทุกอย�างเรียนมาหมด และหัวหน/าส�วนราชการ แต�พอ
ไปถึงสมาชิกฯนั้น อยู�ในเนื้อหาสาระ ให/กองกิจการสภาฯประสาน
สมาชิกฯ ตรงนี้สมมุติว�าถ/าจะเรียนไปให/หมดจะได/ไหม ไม�ต/องเปRน
ภาระของกองกิจการสภาฯอีก หนังสือของสมาชิกฯส�วนใหญ�จะไป
ฝากไว/ที่กองกิจฯ ท�านผู/บริหารนี้เชิญโดยตรงจะได/ไหม นี่เปRนการ
ปรึกษาหารือ และช�วยแบ�งเบาภาระของกองกิจฯ และอีกอย�าง
สมาชิกฯก็ได/ภูมิใจว�าผู/บริหารเปRนคนเชิญเอง ผมไม�ได/รังเกียจผู/อํา
นายการกองกิจการสภาฯนะ แต�ถ/าหน�วยงานที่ออกหนังสือโดยเชิญ
สมาชิกฯครั้งเดียวก็น�าจะจบไป มันจะเปRนประโยชน�ของทั้ง 2 ฝHาย
ด/วย นําเรียนท�านประธานฯผ�านไปยังผู/บริหาร ฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอื่นอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เพื่อให/สอดคล/องกับที่ท�าน สุกฤษฎิ์   มอญแก/ว ได/กล�าวไป
เมื่อสักครู� ผมขออนุญาตหารือท�านประธานฯผ�านไปยังคณะ
ผู/บริหารเกี่ยวกับองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลของเรา คือ 
ประกอบไปด/วยกัน 3 ส�วน น่ันก็คือ ส�วนของผู/บริหาร  ส�วนของข/า
ราชกา และก็ส�วนของสภาฯ ซึ่งผมเข/ามาเปRนสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ประมาณ 5 ปP แล/ว อยากจะถามว�า งานที่
เกี่ยวกับพระราชพิธีต�างๆ ซึ่งผมไม�เห็นมีการเชิญสมาชิกฯเข/าร�วม
ซึ่งผมมองว�าถ/าเปRนองค�กรเดียวกันมันมีอยู� 3 ฝHาย ซึ่งไม�เห็นมีการ
เชิญสมาชิกฯสภาเข/าไปร�วม ซึ่งสภาฯประกอบไปด/วยประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ และก็สมาชิกสภาฯ ถ/าประธานสภาฯไม�ว�างก็
อาจจะมอบหมายให/รองประธานสภาฯ หรือสมาชิกฯก็ได/เพื่อให/



~	๑๔	~	

 

ครบองค�ประกอบในการจัดการเรื่องพิธีต�างๆ ตรงนี้เปRนการหารือ 
แต�ด/วยความสงสัยของกระผมว�า เมื่อมี 3 ส�วน แต�ทําไมเชิญแค� 2 
ส�วน และอีกส�วนหายไปไหน ซึ่งผมยังมองเห็นแม/แต�องค�การบริหาร
ส�วนตําบลเล็กๆ ส�วนใหญ�เวลาเขาจะมีงานราชพิธีเขาจะเชิญ 3 
ส�วนเสมอไป ซึ่งผมเองก็ได/ถูกถามถึงเวลาไปอบรมต�างๆ บางครั้ง
เขาจะสอบถามว�าของเราเปRนอย�างนี้หรือเปล�า ผมบอกว�าไม�มี และ
ผมก็ต/องหารือประธานสภาฯผ�านไปยังคณะผู/บริหารว�า เปRนไปได/
ไหมในอนาคตข/างหน/าว�างานทุกอย�างที่เกิดขึ้นขอให/มีทั้ง 3 ส�วน 
ผมขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - คือชาวบ/านได/ร/องเรียนมาเรื่อง ถนนสายผัง 6 ปาล�ม 5 
และถือว�าทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ยังไม�มีงบประมาณ 
ก็ขอช�วยไปซ�อมแซมก็ได/ ผมขอฝากประธานสภาฯผ�านไปยังคณะ
ผู/บริหารด/วย  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอื่นอีกไหม  ถ/าไม�มีขอเชิญท�านนายกฯ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็คงต/องขออนุญาตตอบข/อซักถามของท�านสมาชิกฯหลาย

ท�านในวันนี้ ขอเริ่มตามลําดับเลย ในเรื่องของน้ําหรือภัยแล/งที่  
ท�านเส็น  ยาประจัน  ที่ได/ถามถึงแนวทางการแก/ไข ผมอยากจะ
เรียนว�าการแก/ไขปJญหาภัยแล/งของจังหวัดสตูลเรา โดยปกติแล/วนี้
เมื่อถึงเวลาที่แห/งแล/งมากซึ่งน�าจะผมเข/าใจว�าปPนี้เนื่องจากฝนมัน
ตกถึงกลางเดือนกุมภาพันธ� และขณะนี้ก็แล/งมาประมาณหนึ่งเดือน
แล/วผมเข/าใจว�าน�าจะประมาณเดือนเมษายน โดยปกติแล/ว
ประมาณ 2 เดือน หลังจากที่ฝนทิ้งช�วงทางจังหวัดก็จะประกาศภัย
แล/ง ตอนนี้ในการประกาศภัยแล/งนั้นโดยปกติแล/วการช�วยเหลือพี่
น/องประชาชน ที่ขาดน้ํานั้น ก็จะมีการนําน้ําไปแจกจ�ายให/กับพี่น/อง
ประชาชน ซึ่งโดยปกติแล/วทุกปPทางจังหวัดโดยสํานักงานป`องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เขาจะระดมในส�วนของเครื่องมือ
เครื่องจักร เช�นรถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ําต�างๆ มาจัดสรรแบ�งให/
รับผิดชอบแต�ละอําเภอไป  ซึ่งโดยปกติแล/วองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล เมื่อสองปPที่ผ�านมาเราจะรับผิดชอบอําเภอทุ�งหว/าอยู� 
คือรถบรรทุกน้ําก็ไปประจําที่อําเภอทุ�งหว/า เพราะฉะนั้นว�าในเรื่อง
นี้ก็คงจะมีการประกาศภัยแล/ง และก็ดําเนินการในลักษณะนั้น
ต�อไป  ส�วนในช�วงนี้ผมอยากจะเรียนว�าในเมื่อยังไม�ประกาศนี้ ถ/า
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หากว�าใครเดือดร/อนในพื้นที่ ที่อาจจะแล/งมากหรือผิดปกติก็ทํา
เรื่องขอมาได/ รถบรรทุกน้ําขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ก็
จะไปดูแลช�วยเหลือ ช�วงนี้ขอมาที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล
ได/ เพราะยังไม�ได/แบ�งหน/าไปแต�ละอําเภอที แต�ถ/าหากว�าประกาศ
ภัยแล/ง และแบ�งแล/วนี้จะต/องไปขอกับหน�วยงานที่รับผิดชอบ แต�
ในช�วงนี้ถ/าที่ไหนแห/งแล/งก็ขอมาที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดได/ 
ซึ่งส�วนใหญ�ผมอยากจะเรียนว�าโดยปกติแล/วขบวนการตรงนี้จะผ�าน
ขั้นตอนขององค�การบริหารส�วนตําบลมาก�อน เพราะถือว�าองค�การ
บริหารส�วนตําบลอยู�ใกล/ชิดกับประชาชนมากกว�า แต�ถ/าหากว�า
องค�การบริหารส�วนตําบลเอาไม�ทัน ก็จะเสนอขอมาที่องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดซึ่งเราก็จะไปดูแลให/โดยระบบจะเปRนอย�างนั้นอยู�
ตลอด ซึ่งตรงนี้ก็ดําเนินการมาอย�างต�อเนื่องทุกปPอยู�แล/ว  ส�วน
เรื่องต�อไป เรื่องของคลองชลประทานที่อําเภอละงู ผมอยากจะ
เรียนท�านสมาชิกฯอย�างนี้ว�าในเรื่องของชลประทานนี้ จริงๆคือพื้นที่ 
ที่จะดําเนินการในเรื่องของคลองชลประทานได/นั้น จะต/องมี 2 
ส�วนประกอบกัน ส�วนแรกก็คือพื้นที่ในเรื่องของความลาดชัน
เพราะว�าการทําคลองชลประทานนี้มันจะต/องไปดูความลาดชันของ
พื้นที่ ก�อนเพราะว� าน้ํ ามันจะต/องไหลจากที่ สู งลงไปสู�ที่ ตํ่ า 
เพราะฉะนั้นความเหมาะสมของพื้นที่เปRนเรื่องที่จําเปRน ส�วนเรื่องที่
สอง จํานวนพื้นที่ ที่คลองชลประทานจะผ�านนี้มันควรจะมีพื้นที่
หลายร/อยไร�พอสมควรเพื่อให/ เกิดประโยชน�ในภาพรวมของ
ประชาชนซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเรียนว�าถ/าหากว�าท�านสมาชิกฯซึ่ง
เปRนเจ/าของพื้นที่น�าที่จะแนะนําในเบื้องต/นได/ว�า พื้นที่ ที่ควรจะเอา
ระบบชลประทานไปและควรจะอยู�พื้นที่ไหนอย�างไร ส�วนโดยปกติ
แล/วถ/าเปRนระบบชลประทานนี้ปกติจะใช/งบประมาณค�อนข/างจะ
เยอะเพราะฉะนั้นชลประทานจังหวัดน�าจะเปRนเจ/าของโครงการ ถ/า
เปRนแบบขุดสระหรือลักษณะแบบนี้ผมอยากจะเรียนว�าองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูลเปRนเจ/าภาพตั้งงบประมาณเองได/อยู�แล/ว 
ถ/ามีพื้นที่ ที่เปRนพื้นที่สาธารณะที่จะให/องค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล ไปขุดสระเพื่อเปRนแหล�งน้ํา แต�ถ/าเปRนระบบชลประทานก็คง
จะต/องให/ทางชลปกระทานจังหวัด ซึ่งขณะนี้ผมอยากจะเรียนว�า
จริงๆแล/วด/วยงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาพิเศษในของปP 
2560 และปP 2561 นี้  ซึ่งจ�ายจริงๆตอนนี้โครงการก็ได/ขอไป
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หมดแล/วแต�ทราบว�าในช�วง  ปP 2562  น�าจะมีโครงจากรัฐบาลลง
มาอีก เพราะฉะนั้นพื้นที่ไหน ที่คิดว�าน�าจะทําเปRนโครงการใหญ�ใน
ลักษณะของชลประทานแบบที่ว�านี้ ก็ควรจะหารือพูดคุยเพื่อที่จะ
กําหนดจุด กําหนดพื้นที่และก็อาจจะเปRนกองช�างของเรา หรือว�า
ของกรมชลประทานอาจจะไปร�วมสํารวจด/วยกันเพื่อกําหนดพื้นที่ 
กําหนดเป`าหมายต�อไป  ต�อไปเรื่องถนนของท�านสมาชิกฯเขตอําเภอ
ท�าแพก็รับทราบในเรื่องเปRนหลุมเปRนบ�อ ก็คงจะส่ังการให/กองช�าง
ได/เข/าไปดําเนินการปะหลุมให/ต�อไป  ส�วนในเรื่องของวัสดุหินที่ผสม
ลาดยาง ผมไม�แน� ใจว�าที่ท�านสมาชิกฯถามนี้ เปRนส�วนของที่
ผู/รับเหมาไปทําหรือเปRนส�วนที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ไป
ปะผุถนนให/ ถ/าหากองค�การบริหารส�วนจังหวัดไปทําให/นี้ หินที่เรา
ส่ังมาเปRนสามแปด ซึ่งก็มีอยู�ไซด�เดียวเท�านั้นแต�ผมไม�แน�ใจว�าที่
บอกว�ามีเล็กมีใหญ�ถ/าผิดยังไงเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดให/อีกที 
ตอนนี้อยากจะเรียนว�าทั้งจังสตูลเราโรงโม�หินนี้ ที่ไปซื้อก็คืออําเภอ
ทุ�งนุ/ยเจ/าเดียว ในเรื่องของพื้นที่แหล�งหินอุตสาหกรรมที่เขาบังใบ
ตรงนี้เท�าที่ทราบ เรื่องนี้ไปถึงท�านผู/ว�าราชการจังหวัดสตูลแล/ว โดย
การร/องเรียนของประชาชน ที่ไปร/องเรียนที่จังหวัด ซึ่งผมคิดว�าใน
ส�วนนี้ถ/าหากว�าจะให/องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เปRนต/นเรื่อง
ส�งไปให/ผู/ว�าราชการฯอีกครั้งนั้นมันจะเปRนการสมควรหรือไม� เพราะ
ผมไม�แน�ใจว�าตอนที่เขาไปแจ/งท�านผู/ว�าราชการจังหวัด ท�านสมาชิก
ฯได/ไปร�วมกับเขาด/วยหรือไม� ซึ่งผมคิดว�าส�วนนี้ทางท�านผู/ว�า
ราชการจังหวัดสตูล ได/รับทราบแล/วแต�ผมอยากจะเรียนว�าในเรื่อง
ของการทําประชาคมอาจจะไม�ค�อยโปร�งใสนัก ในลักษณะที่ท�าน
ทราบมาก็ต/องว�ากันไปตามกระบวนการอาจจะต/องขอทําใหม�
เพราะทราบว�าเท�าที่ตรวจสอบข/อมูลได/ตรงนี้มีความขัดแย/งกัน
ระหว�าง 2 ตําบลอยู�ในเรื่องนี้ ทางตําบลฉลุงอาจจะยินยอม แต�อีก
ส�วนอาจจะไม�ยินยอม แต�ที่ค�อนข/างจะคัดค/านอย�างรุนแรงก็คือทาง
ตําบลควนโพธิ์เท�าที่ผมทราบเพราะทราบว�าแหล�งหินที่กําหนดนี้อยู�
ห�างจากหมู�บ/านของตําบลควนโพธิ์ประมาณ 300 เมตร เท�านั้นเอง
แต�ของตําบลฉลุงรู/สึกจะห�างหน�อย และไม�ค�อยเดือดร/อนมากใน
เรื่องของแหล�งหินตรงนั้น แต�ควนโพธิ์นี้ถ/าเกิดทําเปRนเหมืองหิน
ขึ้นมาจริงๆแล/วจะเดือดร/อนมากเพราะว�าใกล/มากซึ่งในส�วนนี้มันมี
ข/อกฎหมาย มีระเบียบ ที่ควบคุมกระบวนการ การดําเนินงานอยู�
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บางครั้งเราจะเข/าไปทําเรื่องราวเหล�านี้เสียเองมันก็ไม�ได/ เพราะต/อง
ว�าไปตามกระบวนการตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม�
เรียบร/อย ไม�ถูกต/อง เช�นในเรื่องของการทําประชาคมก็ต/องว�ากัน
ไปตามกระบวนการก็ต/องเรียนผู/ที่รับผิดชอบทางจังหวัด หรือทาง
อุตสาหกรรม ก็ต/องมาทําใหม�หรือเพื่อให/ความชัดเจนโปร�งใสอีก
ครั้งหนึ่งเรื่องนี้ถ/าให/ผมแจ/งไปทางผู/ว�าราชการจังหวัดนี้ผมคิดว�ายัง
ไม�สมควร เพราะเรื่องไปถึงท�านผู/ว�าราชการจังหวัดแล/ว ส�วนถนน
เลี่ยงเมืองฝJbงตะวันตกตอนนี้มีปJญหาเรื่องเวียนคืนที่ดินอยู�ประมาณ 
2-3 ราย ที่ยังตกลงเจรจาตกลงกันยังไม�เรียบร/อยเพราะฉะนั้นตรง
นี้ทางแขวงการทาง ได/ประมาณการราคาที่ดินให/แล/ว และเอาไป
วางให/แล/วเจ/าของที่ดินไม�มารับ ในเมื่อยังไม�มารับในเมื่อยังไม�มารับ
ทางผู/รับเหมาเองก็ยังไม�อยากที่จะเข/าไปดําเนินการเพราะว�าไม�
อยากให/เกิดความขัดแย/งกันในพื้นที่เพราะฉะนั้นนี้ ในส�วนนี้ถ/าหาก
ถามว�าเมื่อไหร�จะเสร็จผมว�าทางแขวงการทางเองก็ยังตอบไม�ได/ ใน
ส�วนที่ทําให/พี่น/องประชาชนเกิดความเดือดร/อนลําบากและที่
เสียชีวิตไป 2 รายนั้น เดี๋ยวในส�วนนี้ทางองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูลจะทําหนังสือถึงแขวงการทางให/ แจ/งให/เขาติดตั้งสัญญาณไฟ
ที่ชัดเจน ในส�วนที่เกิดความลําบากกับพี่น/องประชาชนในการเข/าใจ
ประเด็นตรงนั้นไม�ถูกต/องก็คงจะดูแลได/ในลักษณะอย�างนั้นเดี๋ยวจะ
ทําหนังสือให/แขวงการทาง  ส�วนการแข�งขันกีฬา อบจ.คัพ ที่จังหวัด
ตรัง ผมอยากจะเรียนว�าน�าจะไม�ได/ไปโดยความรู/สึกลึกๆเรื่องนี้
เกิดขึ้นเนื่องจากทางสมาพันธ�องค�การบริหารส�วนจังหวัดภาคเหนือ
เปRนเจ/าภาพแล/วถูกสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน(สตง.)เรียกเงินคืน 
น่ันคือประเด็นแรก ส�วนที่จังหวัดนราธิวาส ปPที่แล/วท/องถิ่นจังหวัด
ก็ได/ออกหนังสือเวียนให/กับท/องถิ่นทั้งจังหวัดนราธิวาส ในเรื่อของ
การจัดการแข�งขันกีฬาภายในองค�กรที่แข�งกันเองพวกเราคงทราบปP
ที่แล/วองค�การบริหารส�วนจังหวัดนราธิวาสส�งเฉพาะฟุตบอลอย�าง
เดียวโดยไม�ใช/งบประมาณของทางราชการ ปPนี้จังหวัดพัทลุง 
งบประมาณปP  2560 ที่จะไปแข�งที่ จังหวัดตรัง สตง.ตรวจ
ข/อบัญญัติเสร็จแล/วทําหนังสือแจ/งองค�การบริหารส�วนจังหวัด
พัทลุงว�าขอให/ชะลอโครงการนี้เพราะว�าประชาชนไม�ได/ประโยชน� 
ส�วนของจังหวัดยะลาที่ไปปPที่แล/วจะถูกเรียกเงินคืน ส�วนของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลเรา ผมอยากจะเรียนว�าในระบบ
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การตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) เปRนการสุ�ม
ตรวจเพราะฉะนั้นนี้ถ/าโชคดีถ/าไม�หยิบโครงการขึ้นมาก็รอดตัวไป 
ถ/าโชคไม�ดีหยิบขึ้นมาเมื่อไหร�ก็อาจจะเจอเหมือนๆเพื่อน ซึ่งจะสู/กัน
ในลักษณะไหนก็ต/องว�ากันไปตามเนื้อหาอีกที ผมได/มีโอกาสเจอ
ท�านนายกฯกิจ  หลีกภัย  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดตรัง  ก็
ได/คุยกับท�านถึงโครงการนี้ท�านบอกว�าตอนนี้ยังบอกไม�ได/ว�าจะจัด
หรือเปล�าดูท�าทางน�าจะลําบากเพราะท�านบอกอย�างนั้นแต�ยังไม�เชิง
ปฏิเสธทีเดียวเพราะฉะนั้นนี้ ผมอยากจะเรียนท�านสมาชิกฯทุกท�าน
ว�าเขาบอกว�าประชาชนไม�ได/ประโยชน� สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน
เขาบอกว�าอย�างนั้น เพราะตามที่เราเข/าร�วมแข�งขันกีฬาไม�ใช�ทําเพื่อ
ประชาชน เขาให/เราทําจัดการแข�งขันกีฬาได/สําหรับประชาชน
เท�านั้นในการที่เราจะเข/าไปร�วมแข�งขันโดยตัวเราเองนี้เขาบอกว�า
ไม�ได/ เพราะฉะนั้นนี้แม/ว�ายังไม�ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ก็ยังต/อง
รอดูไปก�อนแต�ว�าโดยแนวโน/มอยากจะเรียนว�าตอนนี้น�าจะลําบาก  
ส�วนบ�อน้ําร/อนในเรื่องของค�าธรรมเนียม จริงๆแล/วผมอยากจะ
เรียนอย�างนี้เราพยายามพิจารณาในส�วนที่จะลดหย�อนให/ได/ก็
พิจารณากันอยู�ตลอดในอํานาจข/อบัญญัติที่ ให/อํานาจให/กับ
ผู/บริหาร ประชาชนชาวตําบลทุ�งนุ/ยตอนนี้ไปใช/บริการถ/าผมจําไม�
ผิดเราจะคิดเฉพาะค�าซักผ/าประมาณ 10 บาท สําหรับพี่น/อง
ประชาชนชาวตําบลทุ�งนุ/ย พี่น/องประชาชนจากข/างนอกที่มาเปRนหมู�
คณะเราก็มีอัตราลดให/ ถ/าผมจําไม�ผิดมากัน 5 คน ก็จะให/เพียง 4 
คนเท�านั้นอะไรในลักษณะนี้ คนพิการคิดแค� 10 บาท วันก�อนจัด
อบรมผู/สูงอายุ เขาก็ร/องเรียนมาเพราะโดยปกติแล/วผู/สูงอายุขึ้นรถ
เมย�แค�ครึ่งราคาเอง บริการบ�อน้ําร/อนสตูลขอลดครึ่งราคาด/วยได/
ไหม ผมเองก็ได/แจ/งหนังสือไปที่กองคลังแล/วว�าก็ลดให/สําหรับ
ผู/สูงอายุเหลือแค�ครึ่งราคา และผมอยากจะเรียนว�าอย�างนี้เท�าที่
ตรวจสอบดูถ/าหากว�าลดเหลือแค� 30 บาทนี้ คือคนที่ตั้งใจจริงๆ
แล/วนั้นเงินแค� 30 หรือ 50บาท ไม�ใช�สาระของเขา ที่อื่นเขาคิดคน
ละ 100 บาท ไปดูที่จังหวัดระนองอัตราจะสูงกว�าของเรา ปJจจุบัน
นี้เราเก็บได/เดือนละโดยเฉลี่ยประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นบาท ซึ่ง
ก็พอดีกับค�าใช/จ�ายอยู� ผมคิดว�าถ/าลดเหลือ 30 บาทนั้น ผมไม�
แน�ใจนะว�าจะมากขึ้นหรือน/อยลงที่ผมยังไม�ยอมลดเพราะผมกลัวว�า
ถ/าลดแล/วจะน/อยลงเดี๋ยวเงินจะเหลือน/อยแต�ละเดือนมันก็จะ
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ขาดทุนก็ขออนุญาตใช/ดุลพินิจตรงนี้อีกครั้งตอนนี้ขอยึดราคา 50 
บาทไปก�อน เพราะเท�าที่มองคนที่ตั้งใจมาแช�น้ําร/อนเงินแค�นี้เขาก็
แช�น้ําร/อนอยู�แล/ว เพราะสังเกตง�ายๆสําหรับพี่น/องประชาชนตําบล
ทุ�งนุ/ยตอนที่เราเปOดทดลองให/ใช/หมายความว�าบางทีเช/าหรือเย็นมา
อาบน้ําที่นี่เลยไม�อาบน้ําที่บ/าน  แต�พอเราคิดค�าซักผ/า 10 บาทนี้ 
หายไปเลยเหมือนกันนี่แค�เงิน 10 บาทนะ คนเหลือน/อยลงเยอะ
เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว�าในส�วนนี้ผมขออนุญาตยึด 50 บาท 
เหมือนเดิมอีกสักพัก ส�วนเรื่องระบบหนังสือที่อยากจะให/เชิญ
โดยตรง คือผมอยากจะเรียนอย�างนี้ว�าในระบบการดูแลสมาชิกฯนั้น
ถ/าหากว�าให/หน�วยงานที่เขาออกหนังสือไปยังภายนอกแจ/งไปให/
ท�านสมาชิกฯเลยนี้ ในเรื่องของส�งหนังสืออาจจะลําบากซึ่งหลายๆ
เรื่องบางครั้ง ผมเข/าใจว�าทางกองกิจการสภาฯเขาอาจจะมีกลุ�มไลน�
ของสมาชิกฯอยู�แล/ว ตรงนั้นแจ/งทางไลน�ได/อีกส�วนหนึ่ง และอีก
ส�วนถ/าแจ/งเปRนลายลักษณ�อักษร จริงๆการส�งหนังสืออะไรต�างๆ 
ทางกองกิจการสภาฯน�าจะมีความคล�องตัว มีชํานาญในเรื่องของ
การค/นหาสมาชิกฯโดยเร็วกว�าเพราะถ/าหากว�าให/กองงานต�างๆที่
เปRนผู/ จัดกิจกรรมเดินส�งเองนี้ผมว�าเปRนภาระกับกองคนอื่น
พอสมควรไหนเรื่องของการเตรียมงานที่จะจัดกิจกรรมแล/วยังต/อง
มาแจกหนังสืออํารพวกนี้อีก เพราะฉะนั้นโดยระบบของสมาชิกฯ
โดยระบบจะผ�านกองกิจการสภาฯในส�วนของหนังสือที่จะออกจาก
กองกิจการสภาฯนั้น ผมอยากจะเรียนอย�างนี้ว�าถ/าหากสมาชิกฯคิด
ว�าถ/าจะให/นายกฯเซ็นนั้นก็ได/ ไม�ขัดข/องแต�กองกิจการสภาฯต/องทํา
หนังสือแจ/งมาที่นายกฯว�าเชิญสมาชิกฯและให/นายกฯเปRนคนลงนาม
ในหนังสือ แต� โดยปกติแล/วผมเข/าใจว�าในการลงนามของ
ผู/อํานวยการกองกิจการสภาฯที่ส�งไปให/สมาชิกฯน�าจะมีสําเนา
หนังสือของนายกฯที่เปRนลายเซ็นนายกฯแนบไปให/ท�านด/วยหรือ
เปล�าไม�แน�ใจ ตรงนี้ถ/าหากว�าจะให/นายกฯเชิญก็รบกวนกองกิจการ
สภาฯทําหนังสือมาให/นายกฯเซ็นและก็กองกิจการสภาฯยังเปRนผู/ส�ง
ผมเข/าใจว�าอย�างนั้นโดยระบบ ส�วนเรื่องงานราษพิธีโดยปกติแล/ว
ผมเข/าใจว�าเท�าที่ผ�านหนังสือจากผมงานราษพิธีส�วนใหญ�ที่จังหวัด
อะไรอย�างนี้ก็จะมีการแจ/งท�านสมาชิกฯทุกครั้งอยู�แล/วแต�งานว�าวนี้
มันอาจจะเปRนกรณีพิเศษผมเข/าใจว�าอย�างนั้นเพราะว�าในการ
ประชุมหารือในเรื่องของการทํากิจกรรมนี้แต�บังเอิญทางฝHายสภาฯ
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เราไม�ได/ถูกเชิญเข/ามาร�วมหารือด/วย และทางฝHายเจ/าของเรื่องเอง
กองการศึกษาฯเองหรือที่ประชุมอาจจะไม�อยากรบกวนทางสมาชิก
ฯเพราะว�าไม�แน�ใจว�าสมาชิกฯเรามีชุดขาวหรือเปล�า แต�ลักษณะ
อย�างนี้ผมคิดว�าเชิญสมาชิกฯด/วยก็ไม�ใช�เรื่องเสียหายแต�ไม�ได/ไป
สร/างความลําบากให/กับท�าน เพราะฉะนั้นท�านใดที่มีชุดขาวอยู�ที่ไม�
ต/องไปตัดชุดใหม�แจ/งช่ือไว/และอีกหน�อยถ/ามีกิจกรรมที่เปRนหรือ
เกี่ยวกับการสวมชุดขาวเดี๋ยวในส�วนนี้ก็จะแจ/งให/ท�านไป จะได/
มาร�วมด/วยช�วยกันในส�วนต�างๆเหล�านี้  ส�วนเรื่องของถนนปาล�ม 6 
และปาล�ม 5 ก็รับทราบ ก็คงจะส่ังให/กองช�างดําเนินการต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีท�านอื่นอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เพื่อให/มีความเข/าใจตรงกันและก็ทํางานที่เปRนแม�งานในการ
ประสานกันจะได/ราบรื่นขึ้นผมเข/าใจที่นายกฯได/ช้ีแจงมาในเรื่องของ
ชลประทาน คือในพื้นที่มันพออยู�แล/วในการที่จะก�อสร/างกรม
ชลประทาน เพราะนาข/าวอย�างเดียวก็ประมาณ 2,800 กว�าไร� 
และสวนผักผลไม/อีก คือในเรื่องของพื้นที่ลาดชันนี้มันได/อยู�แล/วผม
ได/ไปเชิญกรมชลประทาน เขตที่ 6 จังหวัดสงขลา มาดูพื้นที่แล/วแต�
ที่ให/สะดวกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นข/อมูลในเรื่องของความลาดชันมันทํา
ได/อยู�แล/วและผมต/องการให/พื้นที่ตรงนี้ให/เปRนพื้นที่แม�แบบเปRน
พื้นที่ตัวอย�างเพื่อที่จะทําต�อไปในอําเภออื่นๆทุกอย�างทําได/ ฝากไว/
แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอื่นอีกไหม  เชิญคุณเอียด  ชูช�วย 

นายเอียด  ชูช�วย - ผมในฐานะเจ/าของพื้นที่ เมื่ อหลายปPมาแล/วเกี่ ยวกับ
ชลประทาน ก�อนที่เขาจะสร/างใต/ถ้ําเจ็ดคด ไม�ทราบว�าจะเอา
ชาวบ/านไปไว/ที่ไหน ด/านบนสะพานมันก็มีหินปูนที่อยู�ในดิน และก็
ไม�สามารถทําได/ในปPนั้นผมเสนอโครงการประปาเขาบอกว�าจะทํา
ชลประทานหลังจากนั้นท�านผู/ว�าราชการจังหวัดสตูล ท�านก็ไปสร/าง
ประปาให/ตอนนี้ผมก็ดําเนินการเกี่ยวกับประปาภูเขาอยู� ตอนนี้อยู�
ในขั้นตอนของชลประทานสํารวจ และสํารวจเสร็จไปเรียบร/อยแล/ว 
และอยู�ที่กรมปHาไม/ในเขตอนุรักษ�ปHาไม/ และไม�สามารถดําเนินการ
ได/อยู� เพราะตอนนี้ติดอยู�ที่กรมปHาไม/ ถ/าไม�ติดกับตรงนั้นโครงการ
พระราชดําริน�าจะเกิดขึ้นแล/วในปPนี้ ตอนนี้ทางชลประทานขอดูอยู�
เกี่ยวกับปHาไม/อยู� และผมขอฝากนายกฯช�วยประสานงานทีมงานที่
นายกฯพอจะรู/จักและช�วยให/โครงการนั้นเกิดขึ้น ตอนนี้เรื่องก็เข/าไป



~	๒๑	~	

 

ถึงราชสํานักไปเรียบร/อยแล/วตอนนี้อยู�ในขั้นตอนการตกลงกับปHาไม/
อยู�ว�าจะยินยอมหรือไม� ผมขอฝากไว/แค�นี้  

ประธานสภาฯ - ถ/าไม�มีผมขอเข/าระเบียบวาระข/อ 6.1  เรื่องกําหนดสมัย
ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปP พ.ศ.2560   และวันเริ่ม
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปP สมัยแรกของปPถัดไป ผม
อยากจะปรึกษาหารือกับท�านว�า การกําหนดวันประชุม สมัยสามัญ  
ของทุกๆปPที่เรากําหนด เราก็มีอยู�แล/ว และสมัยที่ 2 ประจําปP พ.ศ.
2560 ให/เปRนวันที่ 3  กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่ 16  สิงหาคม  
2560  น่ันก็คือประเด็นแรก   ส�วนประเด็นที่สอง ปรึกษาเรื่องวัน
เริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปPสมัยแรกของปPถัดไป โดย
กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปP พ.ศ.2561  
เปRนว�าที่ 1  กุมภาพันธ�  2561  ถึง วันที่ 17  มีนาคม  2561  
ทุกท�านคงรับทราบแล/ว  มีท�านใดจะเสนอเปRนอย�างอื่นไหม ถ/าไม�มี
ขอปOดการประชุม     

เลิกประชุม - เวลา  12.45 น. 
 
 

 


