
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2564 

วันท่ี  29 มีนาคม ๒๕64 
เวลา    10.00  น. 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
๒.นายอาทิตย�   สุวรรณโณ รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
๓.นายอะหมาด   หลงจิ รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
4.นายอาหมาด หลังยาหน าย เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.นายวิษกรตันติอาภรณ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
6.ร.ต.อ.เทพชัย มิตรเปรียญ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
7. นายสอาด หนูชูสุข สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
8.นายอําพล อานับ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5 
9.ร.ต.อ.ยายีวา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
10.นายมะหะหมาด ตะฮะวัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  7 
๑1. นายอาบีดีน  แลหมัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  9 
๑2. นายบ าว  ปดูกา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
13. นายนิธิ   หวันสู สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  2 
๑4.นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
๑5.นายโกเมศ จิตพิทักษ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑6.พ.ต.ท.ประพันธ�แก�วรุ งฟ@า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
๑7.นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  1 
๑8.นายพลากร เกาะกลาง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
๑9.นายธงไชย เวชศาสตร� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
20. พลฯสอหมาด   มาลินี สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  2 
21.นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3 
22.นายบุรินทร�ตาเดอิน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
๒3.นายสากีหรีมเหมซHะ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ      เขต  ๑ 
๒4.นายดาโหด สังขาว สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ      เขต  2 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
  

- ไม�มี - 
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รายชื่อผู0เข0าร�วมประชุม  
1.นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์   นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3. นายวิชา  นาคบรรพต   เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4. นายวรรโณ  เวชศาสตร�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.นายกอหรี  ปIญญายาว   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นางลัญจนา  ภัทราภินันท�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7. นางบุญยืน  รัตนชาตรี   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 1 
8. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร�   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 2 
9. นายประพันธ�สารานพกุล   หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด 
10. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว   ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
11. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด   ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2. นางเกษร    เกตุแก น   ผู�อํานวยการกองคลัง 
13. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง   ผู�อํานวยการกองช าง 
๑4. นางนุตเราะห�ชัยยะวิริยะ   ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15. นางสาวนารียา  หนุนอนันต�   ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
16. นางจรูญ  ชุมภูทอง    อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
17. นายสุพจน�  นเรนทราช   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
18. นายบุญเลิศ  อบทอง   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
19. นางอภิญญา  ถีระวงศ�   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
20. นางสาวบุญรัตน�  แดงตระกูล  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
21. นางจิญมน  แสงจันทร�   เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
22. นายอูหมอด  มรรคาเขต   นิติกร ชํานาญการ 
23. นายมารุต   โขขัด    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นายเจษฎา   กาสาเอก   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร�  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายสุเรน  ตาเดอิน    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
27. นายสุกิจ  สามี    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
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รายชื่อผู0เข0าฟ7งประชุม 
1. นายฮารน   อาดํา   นักวิชาการศึกษา อบจ.สตูล 
2. นางสาวนวพร  สุขธร   เจ�าพนักงานธุรการ 
3. นางสาวอริสรา  บินหา  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
4. นางสาวกอบกุล  ณ รัชชกาล  เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
5. นายธมลเดช   ช่ืนกิจรุ งเรือง  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา     10.0๐ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซื่อสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด0วยใจเปAนธรรม” 
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ข0อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อที่ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พร�อม 

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย แล�ว ขอเชิญประธานสภาฯ ขึ้นทําหน�าที่ ขอให�ทุกท านยืนขึ้น  

ประธานสภาฯ - เชิญน่ังครับ  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก0ว ท านรองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านสมาชิก

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ท านปลัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และผู�อํานวยการกองสังกัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกท าน วันนี้เปQนการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  2 ประจําปRพุทธศักราช 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ได�แจกไว�บนโตHะทุกท านแล�ว ก อนที่จะนําเข�าสู ระเบียบ
วาระการประชุมนั้น จะขอเชิญท านบุรินทร�  ตาเดอิน กล าวคํา
ปฏิญาณตน  

นายบุรินทร�  ตาเดอิน -  ข�าพเจ�านายบุรินทร�  ตาเดอิน สมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส วนจังหวัดสตูล เขต 1 อําเภอควนโดน ขอปฏิญาณว า “จะรักษา
ไว0และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย จะ
ซื่อสัตย�สุจริต และปฏิบัติหน0าท่ีเพื่อประโยชน�ของประชาชน” 

ประธานสภาฯ ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ�งต อที่ประชุม  

ประธานสภาฯ  - ไม�มี – 
 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  - ไม�มี - 

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู0ถาม 

ประธานสภาฯ  - ไม�มี – 

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 -เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท0องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล0ว 
ประธานสภาฯ  - ไม�มี – 
 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
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ประธานสภาฯ  5.1 ญัตติ ร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 สตูล เรื่อง การเก็บค�าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส�วน

จังหวัด จากผู0พักในโรงแรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... เชิญนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลง
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเก็บ
ค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจากผู�เข�าพัก
โรงแรม  ฉบับที่ 3  พ.ศ. ...  ตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ได�ตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเก็บ
ค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจากผู�เข�าพักใน
โรงแรม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2563 ซึ่งได�กําหนดให�กรณีมีเหตุ
อันเกิดจากการระบาดของโรคสาธารณะภัย หรือภัยพิบัติ ให�นายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดมีอํานาจออกประกาศ งดหรือลดการ
เรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัด จากผู�พัก
ในโรงแรมได�ตามความจําเปQนและเหมาะสมเพื่อเปQนการกําหนด
มาตรการช วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให�เปQนไปตาม
แนวทางช วยเหลือผู�ประกอบการโรงแรมอันเนื่ องมาจาก
สถานการณ�การแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 2019 
ตามที่จังหวัดสตูลได�แจ�ง และต อมาจังหวัดสตูลแจ�งว าได�รับแจ�ง
จากกระทรวงมหาดไทยว าสมาคมองค�การบริหารส วนจังหวัดแห ง
ประเทศไทย ได�มีหนังสือหารือเกี่ยวกับแนวทางช วยเหลือ
ผู�ประกอบการโรงแรมอันเนื่องมาจากสถานการณ�การแพร ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 2019 และกระทรวงมหาดไทย
พิจาณาแล�วเห็นว าในกรณีองค�การบริหารส วนจังหวัดได�แก�ไข
เพิ่มเติมข�อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การ
บริหารส วนจังหวัดจากผู�เข�าพักในโรงแรมโดยเพิ่มเติมให�นายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดมีอํานาจออกประกาศงด หรือลด การ
เรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจากผู�เข�า
พักโรงแรมได�นั้น องค�การบริหารส วนจังหวัดจึงต�องแก�ไขโดยออก
ข�อบัญญัติเพิกถอนข�อความดังกล าว โดยหากประสงค�หรือจะงด 
หรือลด การจัดเก็บค าธรรมเนียมจากสถานการณ�การแพร ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 2019 ก็ให�กําหนดไว�ให�ชัดเจนว าจะ
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งดหรือลดค าธรรมเนียมโดยจัดเก็บในอัตราใดเปQนระยะเวลาเท าใด
ไว�ในข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด โดยเปQนการสมควร
แก�ไขเพิ่มเติมข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 45(1) มาตรา 51 และมาตรา 65 
แห งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด พุทธศักราช 
2540 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2562 และ
หนังสือจังหวัดสตูล ด วนที่สุด ที่ สต 0023.3/11745 ลงวันที่ 
8  ธั นวาคม  2563 เรื่ องขอหารื อแนวทางช วย เหลื อ
ผู�ประกอบการโรงแรมอันเนื่องมาจากสถานการณ�การแพร ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 2019 และให�เปQนไปตามนโยบายที่
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดยขอความเห็นชอบของ
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และผู�ว าราชการจังหวัดสตูล 
ในการนี้จึงขอเสนอข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เรื่อง การเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัด
จากผู�พักในโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ตามเอกสารที่ได�แจกให�กับ
ทุกท านไว�แล�ว เพื่อให�สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดพิจารณาให�
ความเห็นชอบในเรื่องดังกล าว ต อไป และขอให�สภาฯได�พิจารณา
สามวาระรวดด�วย  

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ตามที่นายกฯขอมติ ขอ
อนุมัติพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบข�อ 45 และขอให�
สภาเห็นชอบว าข�อบัญญัติฉบับนี้ให�พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ขึ้นอยู กับท านสมาชิกฯว าจะเห็นชอบตามที่นายกฯเสนอ  เชิญ
เลขานุการสภานับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ 23 คน 

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯขอ

อนุมัติ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  23  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯขออนุมัติ โปรด

ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 
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ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมเห็นชอบเปQนเอกฉันท�ให�พิจารณาสามวาระรวด
เดียว มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติขั้นรับ
หลักการ เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ  23 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯ ท านใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  23  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯ ท านใดไม เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง   1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ต อไปขั้นพิจารณาวาระที่สอง ให�

ที่ประชุมสภาท�องถิ่นเปQนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให�
ประธานที่ประชุมเปQนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท านนายกฯ 
ท านสมาชิกฯ จะแปรญัตติหรือไม เชิญพิจารณาตั้งแต ข�อ 1 เปQน
ข�อๆตามลําดับ จนถึงข�อสุดท�าย มีไหม ถ�าไม มีการแปรญัตติขอ
เชิญเลขานุการสภาฯรายงานและบันทึกความเห็น 

เลขานุการสภาฯ - ร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่องการ

เรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลจากผู�
พักในโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... 

  ข0อ 1 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก0ไข 
  ข0อ 2 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก0ไข 
  ข0อ 3 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก0ไข 
  ข0อ 4 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก0ไข 
 การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติร างข�อบัญญัติ 

  - ไม�มี– 
 การสงวนคําขอแปรญัตติ 

  - ไม�มี– 
 คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอส งร างข�อบัญญัติคืนสภาองค�การ

บริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่
สาม ต อไป   

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติเห็นชอบผ านวาระที่สอง สมาชิกฯท านใด
เห็นชอบผ านวาระที่สอง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  23 เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบผ านวาระที่สอง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปQนมติเอกฉันท� 23 เสียง 
  วาระที่สามให�ตราเปQนข�อบัญญัติ ผมจะขอมติต อที่ประชุม

สภาฯเพื่อให�ตราเปQนข�อบัญญัติ ตามระเบียบข�อ 52  สมาชิกสภาฯ
ท านใดเห็นชอบให�ตราเปQนข�อบัญญัติ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  23  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบให�ตราเปQนข�อบัญญัติ  

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันท� 23 เสียง 

  5.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ให0แก�หน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท0องถ่ินอื่น (อําเภอมะนัง) จํานวน 1 รายการ 
ประเภทท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง อาคารท่ีละหมาดรูปทรงหก
เหลี่ยม จํานวน 1 หลัง เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ด�วยอําเภอมะนัง แจ�งความประสงค�ขอรับโอนทรัพย�สิน
ประเภทที่ดิน และสิ่งก อสร�าง รายการอาคารที่ละหมาดรูปทรง 6 
เหลี่ยม จํานวน 1 หลัง ตั้งอยู ที่ ที่ว าการอําเภอมะนัง หมู ที่ 1 
ตําบลปาล�มพัฒนา อําเภอมะนัง ซึ่งเปQนทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ได�มาเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2543 
งบประมาณก อสร�าง 98,900.-บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว าด�วยการพัสดุของหน วยการบริหารราชการส วนท�องถิ่น 
พุทธศักราช 2535 และฉบับแก� ไขเพิ่ มเติมถึ งฉบับที่  9 
พุทธศักราช 2553 ข�อ 155 บอกว า การให�บุคคลใดใช�ประโยชน�
หรือได�รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งก อสร�าง
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ของหน วยการบริหารราชการส วนท�องถิ่น ต�องได�รับความเห็นชอบ
จากสภาหน วยการบริหารราชการส วนท�องถิ่นนั้น ปIจจุบัน
ทรัพย�สินดังกล าว องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ไมได�ใช�
ประโยชน�เพื่อไม ให� เกิดภาระค าใช�จ ายในการดูแลรักษาหรือ
ปรับปรุงซ อมแซมจึงขอเสนอให�สภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ดังกล าว ให�แก อําเภอมะนังต อไป จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณาให�ความเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติ สมาชิก
สภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  23  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด

ยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันท� 23 เสียง 

  5.3 ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั้งจ�ายรายการใหม�ของสํานัก
ปลัดฯ ในงบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องมือเครื่องใช0ในการปฏิบัติงานของท�าเทียบเรือปากบา
รา และเพื่อทดแทนครุภัณฑ�เดิมท่ีชํารุดของบ�อนํ้าร0อนและ
สํานักงานองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล จํานวน  6 รายการ 
งบประมาณรวม 169,300.-บาทเชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ ายประจําปRพุทธศักราช 2564 โอนตั้ง
จ ายรายการใหม  ด�วยสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
มีความประสงค�จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปR
งบประมาณ พุทธศักราช 2564 โอนตั้งจ ายรายการใหม ในงบ
ลงทุน หมวดค าครุภัณฑ�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช�
ในการปฏิบัติงานของท าเทียบเรือปากบารา และเพื่อทดแทน
ครุภัณฑ�เดิมที่ ชํารุดของบ อน้ําพุร�อน และสํานักงานองค�การ
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บริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณรวม 163,900.-บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ค าจัดซื้อชุดกล�องโทรทัศน�วงจรป[ด พร�อมอุปกรณ�
ประจําบ อน้ําพุร�อน เพื่อทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด จํานวน 1 ชุด 
งบประมาณ 93,000.-บาท  ประกอบด�วย 

  (1.) กล�องโทรทัศน�วงจรป[ด ชนิดเครือข ายบุตเลตแบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใช�งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จํานวน 3 ตัว  

  (2.) กล�องโทรทัศน�วงจรป[ด ชนิดเครือข ายโดมแบบมุมองศา
ที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช�ในการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆจํานวน 1 ตัว  

  (3.) เครื่องสํารองไฟฟ@า ขนาด 800 VA จํานวน 2 ตัว  
 2. ค าจัดซื้อกล�องโทรทัศน�วงจรป[ด พร�อมอุปกรณ�ประจํา

สํานักงานองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อทดแทนครุภัณฑ�
เดิมที่ ชํารุด จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ 27,200.-บาท 
ประกอบด�วย  

  (1.) กล�องโทรทัศน�วงจรป[ดชนิดเครือข ายบุตเลต แบบ
มุมมององศาคงที่ สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับใช�งานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จํานวน 1 ตัว  

  (2.) เครื่องสํารองไฟฟ@า ขนาด 1K VA จํานวน 1 ตัว  
  (3.) โทรทัศน� LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
 3. ค าจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตรจํานวน 

3 ใบ สําหรับใช�งานประจําท าเทียบเรือปากบารา งบประมาณ 
20,700.-บาท  

 4. ค าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร�ไฟฟ@า จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช�
งานประจําท าเทียบเรือปากบารา งบประมาณ 4,000.-บาท  

 5. ค าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรต จํานวน 2 เครื่อง 
เพื่อใช�งานประจําท าเทียบเรือปากบารา  งบประมาณ 6,400.-
บาท  

 6. ค าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร�อมไมล�ลอย 
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช�งานประจําท าเทียบเรือปากบารา 
งบประมาณ  18,000.-บาท โดยขอโอนลดงบประมาณเหลือจ าย
ของสํานักปลัดฯในงบดําเนินงาน หมวดค าใช�สอยประเภทรายจ าย
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เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข�าลักษณะรายจ ายหมวด
อื่นๆในโครงการ รักษ� เลปbา เป[ดฟ@าอันดามันสตูล จํานวน
163,900.-บาท  

  รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับทุก
ท านแล�ว อาศัยอํานาจตามความข�อที่  27 แห งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2563 ที่กําหนดให�การโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให�
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปQนรายการ
ใหม  ให�เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอให�สภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�โปรดพิจารณาอนุมัติ ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติต อที่

ประชุม สมาชิกฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  23 เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันท� 23 เสียง 

  5.4 ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองช�าง ในงบลงทุน หมวดค�าท่ี
ดินและสิ่ งก�อสร0าง รายการปรับปรุง บํารุงรักษา หรือ
ซ�อมแซมเครื่องจักรกล ท่ีดินและสิ่งก�อสร0างท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เน่ืองจาก
งบประมาณไม�เพียงพอต�อการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงหลัง
อาคารสํานักงาน ปรับปรุงห0องทํางานของประธานสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล และปรับปรุงห0องทํางานกอง
การศึกษาฯ งบประมาณ 1,200,000.-บาท เชิญนายกฯ 
แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ ายประจําปR พุทธศักราช 2564 ด�วย
กองช างองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�จะขอโอน
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งบประมาณรายจ ายประจําปRงบประมาณ พุทธศักราช 2564 
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว�เดิมไม เพียงพอต อการดําเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงาน ปรับปรุงห�องทํางานของท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และปรับปรุงห�อง
ทํางานกองการศึกษาฯ จึงขอโอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค าที่ดิน
และสิ่งก อสร�าง ประเภทค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค า
ปรับปรุงบํารุงรักษา หรือซ อมแซมเครื่องจักรกลที่ดิน และ
สิ่งก อสร�าง ที่อยู ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลจํานวน 1,200,000.-บาท โดยขอโอนลดจากงบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน ฝbายประจําประเภทเงินเดือนข�าราชการ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สังกั ดกองช าง จํ านวน 
1,200,000.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�
แจกจ ายไว�ให�กับทุกท านแล�ว อาศัยอํานาจตามความข�อ 27 แห ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2563 ที่กําหนดให�โอนเงิน
งบประมาณรายจ ายในงบลงทุน โดยการโอนลด โอนเพิ่ม ที่ทําให�
ลักษณะปริมาณงานคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปQนรายการ
ใหม ให�เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติต อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
สมาชิกฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  23  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันท� 23 เสียง 

 ต�อไปผมจะเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 6  
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่น ๆเชิญสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณ 

ประธานสภาฯ สอาด  หนูชูสุข 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ  ทุกท าน ก็ต�องขอ
ปรึกษาหารือเพื่อจะดําเนินการช วยเหลือและส งเสริมต อไป ผมจะ
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หารือด�านการส งเสริมในด�านศาสนาของโรงเรียนตาดีกาภายใน
จังหวัดสตูลมีนักเรียนตาดีกาอยู ประมาณ 15,000 คน ด�วยการ
ปรึกษาหารือของผมเพื่อที่จะหาวิธีการไม ว าจะเข�าแผนเพื่อส งเสริม
ต อไปหรือว าหาวิธีการเพื่อที่จะส งเสริมด�านการศึกษาก็คือส งเสริม
ด�านสมุด หนังสือ ดินสอ ทั้งจังหวัดสตูล สรุปก็คือจะส งเสริม 
150 บาท/คน เพื่อที่จะให�หาวิธีการเข�าแผนและก็ของบประมาณ
เพื่อการส งเสริมต อไปในอนาคตไม ว าจะเปQนทั้งองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลเอง หรือว าหน วยงานเกี่ยวกับกลุ มศาสนาเพื่อที่จะ
ส งเสริมโรงเรียนตาดีกาที่อยู ภายใต�การดูแลของคณะกรรมการ
อิสลามและก็ครุสัมพันธ�ของจังหวัดสตูล เพื่อที่จะส งเสริม
การศึกษาต อไป ผมก็ขอความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกฯและก็ขอ
ปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิกฯ ผมขอฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณบุรินทร�  

ตาเดอิน 

นายบุรินทร�  ตาเดอิน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมอยากทราบว า
ทรัพย�สินหรือสิ่งปลูกสร�างของ เขต 1 อําเภอควนโดน มีอยู 
เท าไหร และมีอยู ไหนบ�าง ถนนมีทั้งหมดกี่กิโลเมตร มีอยู หมู ไหน
บ�าง ผมอยากจะให�ท านประธานสภาฯผ านไปยังนายกฯว าให�ทํา
รายละเอียดเพราะผมไม รู�ว าถนนขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลอยู ตรงไหนบ�าง และฝากประธานผ านไปยังนายกฯว าให�ช วย
ทําเอกสารส งให�ทราบด�วย ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณนิธิ  หวันสู อภิปราย 

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน วันนี้ผมมาหารือใน
เรื่องของโครงสร�างพื้นฐานผมก็เห็นด�วยกับท านบุรินทร�  ตาเดอิน 
ขออนุญาตที่เอ ยนาม ในเรื่องของถนนที่รับผิดชอบขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เพราะว าผมเข�ามาใหม ก็ ไม ทราบ
เหมือนกันว าถนนสายไหนหรือว าถนนสายไหนที่อยู ในความ
รับผิดชอบขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลอยู  เพราะบางทีพี่
น�องประชาชนที่อยู บ�านเขาคิดว าถนนเส�นต างๆเปQนขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเกือบหลายๆสาย ถ�าเปQนไปได�ก็อยากให�
ฝbายที่รับผิดชอบก็ทําหนังสือหรือว าทําเอกสารแจ�งต อสมาชิกสภา
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ทั้ง 24 คน ให�ได�รับทราบด�วยเพราะเราจะได�ไปบอกกับชาวบ�าน
ได�ถูกว าถนนเส�นนี้เปQนความรับผิดชอบของหน วยงานใด เราก็จะ
ได� ไปตอบคําถามถูกเพราะบางทีพี่น�องประชาชนเขาตั้ ง
ความหวังไว�สูงในเรื่องของสมาชิกฯเพราะในบางทีงานทุกอย างก็
มาบอกสมาชิกฯทั้งหมดและพอเราบอกว าถนนเส�นนี้ไม ใช 
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเปQนผู�รับผิดชอบนะ บางทีเขาก็
ไม เข�าใจเพราะฉะนั้นก็อยากให�ทางฝbายที่ผมบอกไปที่รับผิดชอบ
ช วยแก�ปIญหาตรงนี้ด�วย เพื่อจะได�คลอบคลุมและจะได�ไปตอบ
คําถามชาวบ�านได�ถูก และเรื่องที่สองที่ผมจะหารือกับท าน
ประธานสภาฯผ านไปยังฝbายบริหารในเรื่องของถนนบ�านทุ ง หมู 
ที่ 5 ตําบลละงู เส�นทางสายนั้นผมก็ทราบข าวมาว าเปQนถนนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นตอนนี้
ในเรื่องของไฟฟ@าก็ไม มีไฟฟ@าใช� ชาวบ�านที่อยู แถวนั้นและผมไป
มองว าเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินเพราะถนนเส�น
นั้น จะเปQนที่ชาวบ�านทําในเรื่องของเกษตร เช น ยางพารา ปาล�ม
น้ํามัน และก็เปQนถนนสายหลักที่จะเช่ือมต อไปยังบ�านห�วยไทรไป
ทะลุเส�นโรงงานพาราวูHดและถ�าเปQนไปได�ผมอยากแจ�งต อ
ประธานสภาฯผ านไปยังท านนายกฯถ�าเปQนไปได�ก็คือว าในเรื่อง
ของไฟฟ@า อาจจะเปQนไฟฟ@าโซล าเซลล�ให�มีแสงส องสว างเพราะ
ถ�ามไีฟส องสว างในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สินเพื่อ
ความปลอดภัยก็อยากฝากท านประธานสภาฯผ านไปยังฝbาย
บริหารว าช วยบอกกองช างให�ดูแลให�หน อย เพราะว าผมอยู ใน
พื้นที่ก็เปQนห วงพี่น�องประชาชนไม ใช เฉพาะที่เขตที่ผมอยู  และใน
เรื่องของถนนถ�าเปQนไปได�เรื่องไฟส องสว างก็อยากให�ทางฝbาย
บริหารได�ช วยดูแลให�ด�วย ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญพลฯสอหมาด 

มาลินี อภิปราย 

พลฯสอหมาด  มาลินี - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมขอนําเสนอ
เรื่องอาคารที่ละหมาดที่บ อน้ําพุร�อน ชาวบ�านก็ร�องขอมาให�
คณะฝbายบริหารช วยปรับปรุงอาคารที่ละหมาดเนื่องจากที่
ละหมาดคับแคบมากอยากจะให�ปรับปรุงให�กว�างขึ้นเพื่อต�อนรับ
นักท องเที่ยวที่เดินทางมาจากต างจังหวัด ได�มีอาคารที่ละหมาด
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เพียงพอ เรื่องต อไปคือเรื่องของพี่น�องประชาชนที่ขาดแสงสว าง
อยู ในหมู ที่ 6 บ�านน้ําหรา ในการขยายเขตการไฟฟ@าผมขอหารือ
ว าในส วนตรงนี้ว าจะหาวิธีการแก�ไขอย างไร ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านส วนใหญ แล�วใน
วาระอื่นๆก็เปQนเรื่องของความเดือดร�อนของพี่น�องประชาชนทุก
พื้นที่เราเข�าใจว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมีงบประมาณ
เพียงนิดเดียว ขอบเขตหรืออํานาจหน�าที่ในการทํางานมันก็
แตกต างจากหน วยงานทั่วๆไปโดยเฉพาะองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ถือว าเปQนพี่ใหญ ของท�องถิ่นในเรื่องของความ
สะดวกความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย�สินของพี่น�อง
ประชาชนนั้ น  ไฟส องสว างความจริ งแล� วก็ เปQ น เ รื่ อ งที่
กระทรวงมหาดไทย เปQนตัวกําหนดและเปQนนโยบายรัฐบาล ใน
เรื่องของหนึ่งถนนหนึ่งความปลอดภัยสุดแท�แต  หรือความ
ปลอดภัยบนท�องถนนเราจะเห็นนโยบายของรัฐบาลออกมา
ตลอดเวลาในช วงของเทศกาลต างๆและเรื่องความปลอดภัยบน
ท�องถนน อันนี้ก็เหมือนกัน ถนนองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
นั้น อํานาจหน�าที่คือการสร�างถนนเช่ือมตําบลกับตําบล หรือ
ตําบลกับถนนหลวงซึ่งเปQนถนนที่เส�นเมนหลักแต ไฟส องสว างไม 
มีเราจะสังเกตเห็นว าเพื่อนสมาชิกทุกท านที่พูดส วนใหญ จะพูด
ในเรื่องของไฟ ผมเองก็เช นเดียวกันก็พูดในเรื่องของไฟ เพราะ
เราติดปIญหาในเรื่องของค าไฟ ซึ่งจะแตกต างกับเทศบาลและ
องค�การบริหารส วนจังหวัด เขาติดไฟส องสว างบนท�องถนนตาม
ภาษีที่เก็บได�ก็เฉลี่ยเปQนค าไฟ แต องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลเราไม สามารถที่จะไปติดไฟส องสว างได� เพราะเราต�องจ าย
ค าไฟให�กับการไฟฟ@าน่ันคือประเด็นหลัก ทีนี้เราทําได�อย างเดียว
ก็คือการทําโซลาเซลล�แต ถ�ามีแนวทางอื่น ถ�าหากว าเรามี
แนวทางที่จะประสานกับทางหลวงชนบทซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว า
ถนนทุกเส�นของทางหลวงชนบทนั้น มีไฟส องสว างมากมาย 
งบประมาณเขามีเยอะมากจนไม รู�จะสร�างถนนยังไงแล�ว ก็ยังจะ
มาขอถนนจากองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเพื่อถ ายโอน
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กลับไปที่เขา ตอนนี้เขาก็ทําได�แต ไฟเราสามารถประสานได� และ
ทางหลวงชนบทก็สามารถที่จะเอามาได� ก็ฝากท านประธานผ าน
ไปยังนายกฯในเรื่องของไฟฟ@าและไฟส องสว างที่สนามกีฬา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตอนนี้สนามเราติดตั้งไฟ
หมดแล�วความปลอดภัยก็เกิดขึ้นแต ถ�าเรามองกลับไปในสนามที่
เปQนลู วิ่งตอนนี้ไม มีไฟส องสว าง ซึ่งอากาศจะร�อนมากก็ขอ
เพิ่มเติมในเรื่องนี้และผมเองก็ได�ประสานกับทางกองการศึกษาฯ
และกองช างแล�ว และตรงนี้ชาวบ�านก็ฝากมาว าให�ช วยติดตั้งตรง
นี้ด�วย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินเพื่อสุขภาพของพี่
น�องประชาชน น่ันคือไฟที่สนามกีฬา อีกเรื่องก็คือ ถนนสาย
ควนสไน-คลองละงู ณ ตอนนี้การก อสร�างเสร็จเรียบร�อยแล�วพี่
น�องก็ฝากขอบคุณท านนายกฯมาด�วย แต ก็ยังติดในเรื่องของไฟ
ส องสว างเช นเดียวกัน เพราะถนนเส�นนี้เช่ือมจากตําบลกําแพง
และตําบลเขาขาว และไปตําบลน้ําผุด ซึ่งเปQนเส�นเศรษฐกิจจาก
ควนสไนไปจนถึงบ�านหัวควนผ านหนองสร�อยผ านบ�านหาญแต 
ไฟส องสว างยังไม เพียงพอ ผมยกตัวอย าง ก อนที่จะถึงโรงโม หิน
ที่เรียกว าช องเขาติงตอนนี้เรามีอยู ประมาณ 8 ต�น แต ถ�าเรา
เพิ่มเติมได�อีกสักนิดก็จะเปQนเรื่องที่ดีถนนสองข�างทางจะเห็นว า
เปQนสวนยางพาราและก็สวนปาล�ม น่ันคือเส�นควนสไนคลองละงู
และจะเปQนเส�นเศรษฐกิจต อไป แหล งท องเที่ยวที่เขาเรียกว าถ้ํา
ทะลุซึ่งการท องเที่ยวโดยชุมชนจะเกิดในอนาคตนี้ ซึ่งได�รับการ
สนับสนุนจากหลายฝbายโดยการที่ติดตั้งแสงสว างให�เปQนเมือง
แห งท องเที่ยว เส�นบ�านอุไร-ท าค าย ซึ่งอยู ติดกับถ้ําอุไรทอง เส�น
นี้ก็ขาดไฟส องสว างถนนก็ยังสร�างไม เสร็จตลอดสาย ถ�าเปQนไป
ได�จะเราจะรองรับเรื่องของการท องเที่ยวโดยชุมชนขยายการ
ท องเที่ยว เส�นนี้เปQนเส�นเศรษฐกิจตั้งแต สวนยางพารา สวน
ปาล�ม บ อกุ�ง หรือประมงพื้นบ�าน และถนนอีกเส�นคือ ตูแตหรํา-
ท าเรือบินตี เส�นนี้ก็ยังขาดอีกประมาณ 70 เมตร ซึ่งจะติดเรื่อง
ของปbาชายเลนถนนยังทําได�ไม สุดจนถึงสุดจนถึงท าเรือ จริงถนน
เส�นนี้จะไปโรงเรียนเพียงหลวง ซึ่งเราน าจะทําให�มันเรียบร�อยใน
ส วนตรงนั้น ก็น าจะเปQนไปได�ว าเราใช�กองช างทําเองระยะทางไม 
ไกลมาก และอีกเรื่องคือไฟส องสว างสัญญาณไฟจราจร ที่
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลได�อุดหนุนงบประมาณให�กับ



~	๑๗	~	

 

แขวงการทางสตูล ซึ่งสัญญาณไฟจารจรนั้น จะเสียบ อยมากใน
พื้นที่ตําบลกําแพง ต�องฝากท านประธานผ านไปยังท านนายกฯ 
และถึงกองช างด�วยว าลองประสานกับแขวงการทางสตูลดูว ามี
แนวทางไหนบ�างเพื่อที่จะไม ให�ไฟดับบ อยๆและก็ไม ต�องร�องเรียน
บ อย และอีกเรื่องที่จะฝากก็คือถนนสายลําตาตูตอนนี้ก็
ออกแบบเสร็จเรียบร�อยแล�ว แต ยังไม ได�ก อสร�างถนนเส�นนั้นผม
บอกแล�วว าเปQนเส�นที่เรียกว าหมู บ�านซอยข�าราชการ ผมรับรู�มา
ว าความเดือดร�อนที่เกิดขึ้นก็ฝากเร งให�ด�วยถนนเส�นนี้ และถนน
อีกเส�นคือสายปbาฝาง-ทุ งเสม็ด ก็เช นเดียวกันและเรื่องของไฟ
เหมือนกันส วนใหญ เปQนถนนเศรษฐกิจทั้งนั้นเลย ในช วงเวลา
กลางคืนชาวบ�านก็ขับมอเตอร�ไซด�และก็ไม มีไฟส องสว าง ถ�าเรา
เพิ่มไฟส องสว างได�ผมถือว าเปQนเรื่องที่ดี เพราะยังไงแล�วเราต�อง
เข�าไปสู เมืองแห งความสุขของจังหวัดสตูล ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูลช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯ อภิปราย 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  

เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านก็ขออนุญาตช้ีแจง
เรื่องราวที่ท านสมาชิกฯได�ให�ความเห็นและก็สอบถามมาในส วน
ของที่จะให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตั้งงบสนับสนุน
อุปกรณ�การเรียนแก นักเรียนตาดีกาเท าที่ศึกษาระเบียบนั้น 
อุปกรณ�การเรียนนั้นสนับสนุนไม ได�เข�าแผนก็ไม ได� สิ่งที่เราจะ
ช วยดูแลตาดีกาได�คือเรื่องจัดกิจกรรมเพื่อส งเสริมการศึกษา
มากกว าซึ่งเราก็ทํามาตลอดอยู แล�วเรามีกิจกรรมส งเสริมใน
เรื่องของการจัดแข งขันกิจกรรมทางทักษะวิชาการและกีฬา
ให�กับ นักเรียนตาดีกาซึ่ ง เราก็ จัดให�แต ละอําเภอเราจัด
ต อเนื่องกันมาทุกปRในส วนของตาดีกาในเรื่องของทักษะวิชาการ
กับ 5 จังหวัด กับครุสัมพันธ�ที่กรุงเทพฯพวกนี้เราก็สนับสนุนเรา
ได�ซึ่งส วนใหญ จะเปQนลักษณะการจัดกิจกรรมส วนอุปกรณ�การ
เรียนการสอนผมเข�าใจว าถ�าจะร�องขอน าจะไปร�องขอที่ต�นสังกัด
ดูแลตาดีกาโดยตรง ซึ่งเข�าใจว าน าจะเปQนศูนย�การศึกษาเอกชน 
ทราบว าค าตอบแทนของครูตาดีกาที่ได�รับค าตอบแทนอยู  ศช.
เปQนคนจ ายให�อยู เพราะฉะนั้นแสดงว าเจ�าของเรื่องจริงๆก็น าจะ
เปQน ศช. ขอทําความเข�าใจว าในเรื่องของการสนับสนุนการ
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ส งเสริมการศึกษา เนื่องจากการศึกษาของไทยเรามีหลายกรม 
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ เข�ามาดูแล ทั้งกรมอาชีวะ ทั้ง
กรรมการสถานศึกษา ทั้งการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งการศึกษา
เอกชน และส วนของท�องถิ่นซึ่งก็ถือว าตัวผู�ดูแลนั้นจะต�องดูแล
ของใครของมัน เหมือนของเรามีโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 ทาง
รัฐบาลเขามีเงินสนับสนุนในเรื่องของค าอุปกรณ�การเรียนการ
สอนตรงนี้เปQนรายหัวมาให�อยู  เราเห็นว าไม พอเรายังสามารถ
เอาเงินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สนับสนุนเพิ่มไปได�
อันคือโรงเรียนของเราเอง แต สําหรับโรงเรียนข�างนอกที่มีคน
ดูแลโดยตรงก็ต�องไปหาพ อแม ของตัวเอง สรุปง ายๆว าอย างนั้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตทําความเข�าใจกับท านสมาชิก
ด�วย ส วนเรื่องทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็
เข�าใจว ารอบนี้ส วนใหญ จะเปQนสมาชิกใหม  เดี๋ยวผมจะให�ทาง
ฝbายทะเบียนทรัพย�สิน สรุปบัญชีออกมาให�เลยว าทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ปIจจุบันที่เราดูแลอยู นั้น ไม ว า
จะเปQนอาคาร หรืออะไรต างๆที่เราขึ้นทะเบียนไว�เปQนทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตัวนี้เดี๋ยวจะทําบัญชีแจ�งให�
สมาชิกฯทุกท านได�รับทราบ ฝbายทะเบียนทรัพย�สินก็ขอให�รับ
นโยบายตรงนี้ด�วยเลยไม ต�องมาส่ังเพิ่มแล�วช วยทําให�ด�วย ส วน
เรื่องไฟถนนจริงๆเราก็ทราบดีและก็เข�าใจดีอยู และก็องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเอง ก็ได�ตั้งงบประมาณมาทุกปRประมาณ 
5-6 ปRต อเนื่องกันแล�ว แต ต�องเข�าใจว าถนนองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลทั้ งหมดนั้น มีอยู ประมาณร วมร�อยกว าสาย
เพราะฉะนั้นในเบื้องต�นที่ เราทําอยู ส วนใหญ เราจะติดไฟใน
บริเวณทางแยกหรือจุดเสี่ยงไว�ให�ซึ่งงบประมาณเรา เรายังไม 
สามารถจัดสรรป[ดถนนตลอดสายได� เพราะฉะนั้นในช วงแรกนี้ก็
ทําไฟจุดเสี่ยง ซึ่งปกติแล�วเราจะใช�เปQนไฟสีเหลืองให�อยากจะ
เรียนเพิ่มเติมว าในรอบใหม นี้ตามจุดเสี่ยงต างๆ ที่จะตั้งเพิ่มขึ้นมา
ใหม เราจะมีกล�องวงจรป[ดติดให�ด�วย เพราะฉะนั้นตามทางแยก
ตามจุดเสี่ยงต างๆก็จะมีไฟพร�อมกล�องวงจรป[ดซึ่งขณะนี้ทาง
กองช างเรากําลังทําคุณลักษณะของครุภัณฑ�อยู ซึ่งรู�สึกจะมีงบปR
ที่แล�วตั้งไว�สองล�านบาท ต อไปเข�าใจว าถ�าสมาชิกฯเราเรียกร�อง
อยากจะติดตั้งไฟเยอะขึ้นก็น าจะต�องเพิ่มงบประมาณในส วนของ
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การติดตั้งไฟโซล าเซลล�ในลักษณะที่เราทําอยู ทุกๆปR เราจะตั้ง
ประมาณสองล�านบาททุกปR เพราะฉะนั้นปRหน�าก็อาจจะต�องเพิ่ม
มากขึ้นหน อยให�ได�ทั่วถึงเร็วมากขึ้น จริงๆแล�วผมอยากจะเรียน
ทุกท านว าปRงบประมาณ 2564 นั้น ในปRที่แล�วเราได�ทํา
งบประมาณขอสนับสนุนขอกองทุนพลังงานทดแทนไป จะติดตั้ง
ถนนไฟโซล าเซลล�ถนต างๆขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
หลายสายทีเดียวแต ปรากฏว าปRที่แล�วเขาเอาเงินไปใช�โควิดหมด 
แล�วก็ไม ได�พอมาปRนี้จะขอไปปRหน�าเขาเปลี่ยนกติกาแล�วไฟถนน
เขาไม ให�เลยพอไม ให�เราก็ขอไม ได�อีก เพราะฉะนั้นเราคงจะต�อง
ใช�งบประมาณของเราเองในการดําเนินการซึ่งก็เรียนทุกท านว า
คงจะได�ตามลําดับจะเอาทั้งหมดทีเดียวงบไม พอ ที่บ อน้ําพุร�อน 
ห�องละหมาด จริงๆตอนหลังนั้นบ อน้ําพุร�อนเราคนใช�บริการมาก
ขึ้นเดี๋ยวผมดูอีกทีว าในส วนของอาคารเดิมที่เราปรับปรุงมาเปQน
ห�องละหมาดนั้น จะทํายังไงให�ขยายขึ้นได� เพราะว าคนใช�บริการ
มากก็คงจะต�องทําให�มันพอสมควรให�ใหญ ขึ้น ส วนที่บ�านน้ําหรา
ในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ@าถ�าหากว าเปQนถนนขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล และพี่น�องประชาชนอยู หนาแน น
พอสมควรนั้น ถ�าหากว าเปQนขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลเราคงจะต�องประสานกับการไฟฟ@าส วนภูมิภาคให�เขามา
ขยายเขตให�โดยให�ใช�งบประมาณของไฟฟ@าเอง เพราะว าเขา
ขยายเขตแล�วพี่น�องติดตั้งมิเตอร�ไฟเขาก็จะได�ค าไฟไปซึ่งในส วน
นี้โดยปกติแล�ว เราจะไม ค อยได�สนับสนุนในเรื่องของการขยาย
เขตไฟฟ@าให�กับชาวบ�านเท าไหร  ส วนอีกท านที่บอกว าจะให�ใช�
งบประมาณของทางหลวงชนบทมาติดตั้งไฟให�กับถนนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผมว าเขาไม ทําให�เขาอยากได�
ถนนเราคืนมากกว าซึ่งตอนนี้ก็ผิดระเบียบอยู ว าเราก็คืนให�ไม ได�
แต งบทางหลวงชนบทเขามีเยอะ ในขณะที่ของเราค อนข�างจะมี
น�อย ตอนนี้ต�องต อสู�กันในส วนของนโยบายของกรม จะทํายังไง
ในเรื่องการซ อมแซมบํารุงรักษาทางเพิ่มมาให�องค�กรปกครอง
ส วนท�องถิ่นได�ยังไงให�มากขึ้น ในส วนสนามกีฬาที่ควนฟ@าแลบ
ผมเข�าใจว าที่ท านพูดถึงน าจะเปQนไฟส องสว างของสนามกีฬา
ด�วย ตัวสนามฟุตบอลใหญ ที่มีลู ยางอยู ซึ่งตรงนี้ได�ประสานขอ
งบประมาณจากกรมพลศึกษาไปแล�ว เปQนสระว ายน้ําพร�อมกับ
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ตัวไฟส องสว างสําหรับสนามฟุตบอล ทราบว าสระว ายน้ําน าจะ
ผ านแล�วตอนนี้ แต ถ�าไฟปRนี้ไม ได�ก็คงจะต�องขอในปRหน�าต อไป 
ส วนไฟเขียวไฟแดงที่เสียนั้นเราอุดหนุนให�กับแขวงการทางเปQน
ผู�ดําเนินการ เพราะฉะนั้นถ�าเสียก็ต�องแจ�งซ อมที่แขวงการทาง 
ก็ขอเรียนช้ีแจงมาเพื่อทราบ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมต�องทําความ
เข�าใจว าคืออย างนี้ ไฟที่สนามกีฬาไม ใช ไฟสูงหมายถึงไฟช่ัวคราว
ในการที่จะติดเข�าไปเพื่อให�ได�วิ่งอันนี้ปIญหาเฉพาะหน�ายังไม ถึง
ไฟสี่ต�นนั้น ในส วนของสัญญาณไฟจราจรผมฝากถึงกองช างให�
ช วยประสานแขวงการทางก็คิดว าทํางานประสานร วมกันในส วน
ของทางหลวงชนบทเราของบประมาณไม ได�อยู แล�ว ผมบอกมี
แนวทางที่จะทํา MOU กับเขาได�ไหม คือถ�าไม ได�ก็ไม มีอะไรก็เปQน
แนวคิดเฉยๆเรามีความต�องการที่จะช วยพี่น�องประชาชนเท านั้น
เอง ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณสอาด  หนูชูสุข อภิปราย 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านก็ขอปรึกษาหารือ
ฝากท านประธานผ านไปยังท านายกฯเกี่ ยวกับเรื่องศูนย�
การศึกษานอกระบบ หรือว าเปQนโรงเรียนตาดีกา หรือว าเปQน
โรงเรียนของคณะกรรมการและก็ครุสัมพันธ� ตอนนี้ในเมื่อ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ถ�าสมมติว ามีงบประมาณที่จะ
ลงจะซับซ�อนหน อยที่ผมพูดเพราะที่มาของงบประมาณไม ได�อยู 
ในองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เปQนหน วยงานนอกแต ถ�า
สมมติว าจะลงเงินส วนนี้หรือจะลงงบประมาณมาให�ไม ว าจะเปQน
ของกรมทางศาสนา หรือเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานอกระบบที่
จะลงมาให�ไม ทราบว าจะผ านทางองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลได�ไหม หรือจะผ านทางไหนได�ผมก็ปรึกษาหารือบางครั้ง
เกี่ยวกับระบบการถ ายโอนงบประมาณบางครั้งหน วยงานที่จะลง
หาที่ลงไม ได�ผมก็ขอปรึกษาหารือแค นี้  
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ประธานสภาฯ - เชิญท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ช้ีแจงใน
ส วนที่สมาชิกฯอภิปราย  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านถ�ามีหน วยงานที่เปQน
ส วนราชการต�องการลงงบประมาณนั้น ผมไม แน ใจว าเปQน
หน วยงานไหนถ�าหากว ากรมศาสนานั้น จริงๆลงที่มัสยิดได�เลย
อยู แล�วเพราะกรมศาสนากับมัสยิดเขาก็ต อกันติดต ออยู แล�ว 
เพียงแต กรมศาสนาบอกว าเงินนี้ให�มัสยิดเอาไปใช�ในเรื่องของ
การสนับสนุนตาดีกาเองจะใช�อะไรด�านไหนก็น าจะทําได�ถ�าหา
กว าเปQนศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนผมไม แน ใจว าโดยอํานาจ
หน�าที่จะให�ได�หรือเปล าแต ที่เราพูดคือศูนย�การศึกษาเอกชน ซึ่ง
เข�าใจว าน าจะเปQนผู�ดูแลอยู โดยตรงซึ่งถ�าหากว าเขาจะเอางบนั้น
ผ านองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และส งไปช วยผมว าเขาไม 
น าจะได�เพราะว าไม ใช หน�าที่ของเรา ในระเบียบการเงิน การคลัง 
เงินเข�านั้นได�แต พอเราจะจ ายมันจ ายไม ได�เพราะไม ใช หน�าที่เรา 
น่ันคือปIญหาเพราะถ�าผ านแล�วก็ต�องใช�จ ายเงินตามอํานาจ
หน�าที่เพราะฉะนั้นแนะนําว าให�ผู�ที่จะสนับสนุนนั้น ลงโดยตรง
เพราะปกติแล�วโรงเรียนตาดีกาขึ้นอยู กับมัสยิดอยู แล�ว มัสยิด
เองก็ถือว าเปQนนิติบุคคลที่สามารถรองรับงบประมาณจาก
หน วยงานต างๆที่จะสนับสนุนได�โดยตรงอยู แล�วขอให�ลงที่มัสยิด
เลย ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอําพล  อานับ อภิปราย 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  

เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมจะมาพูดถึงเรื่อง
ปIญหาความเดือดร�อนในพื้นที่ตลาดสดกับพื้นที่ หมู ที่ 4 ตําบล
ควนขัน ซึ่งปIญหาความเดือดร�อนเปQนปIญหาเรื่องสะพาน พื้นที่ใน
จุดนั้นเปQนพื้นที่ ที่มีสายน้ําขึ้นและสายน้ําลง ปIญหาอาจจะเกิดอยู 
ประมาณสามปRถึงสี่ปRโดยสะพานมีอยู แล�วแต สะพานตรงนั้นตํ่า
สะพานตรงนั้นทําโดยในส วนของโยธาฯได�สร�างเสร็จสมบูรณ�
เรียบร�อยแล�วซึ่งผมเองในเบื้องต�นก็ได�หารือกับทางผู�อํานวยการ
กองช างแล�วครับว า ในปIญหาตรงนั้นสามารถแก�ไขหรือจะมี
แนวทางเพื่อที่จะให�การสัญจรของในพื้นที่ตรงนั้นสะดวกขึ้นจะมี
วิธีการอย างไรบ�าง ผมอาจจะคุยให�ทางท านประธานผ านไปยัง
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ท านนายกฯว าจะมีแนวทางแก�ไขปIญหาในจุดตรงนั้นเพื่อให�การ
สัญจรของคนในพื้นที่ระหว างฝIiงของเทศบาลเมืองสตูลกับตําบล
ควนขันในตรงนั้นจะหาวิธีการแก�ปIญหาอย างไร เพื่อที่จะให�การ
สัญจรและก็พื้นที่ของชาวบ�านตรงนั้นได�ทําประมงหรือว าๆได�
สัญจรได�ใช�ประโยชน�ตรงนั้นต อไป  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณประพันธ� แก�วรุ งฟ@า อภิปราย 

พ.ต.ท.ประพันธ� แก0วรุ�งฟTา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมจะหารือ
ประมาณ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ฝากท านประธานฯผ านไปถึง
นายกฯ ในเขตพื้นที่ อุทยานแห งชาติ หมู ที่  10 ก็เปQนพื้นที่
นักท องเที่ยวจาก 3 จังหวัดชายแดนใต�มาใช�บริการเยอะมาก 
แต ไม มีที่ละหมาดทางฝbายผู�ประกอบการได�หารือกับผมว าจะ
ประสานกับองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลดูว าเพราะเปQนพื้นที่
อุทยานแห งชาติแต ว าในหมู ที่ 10ตําบลน้ําผุดเปQนพื้นที่ท องเที่ยว
ที่มีรีสอร�ทเยอะแต ไม มีที่ละหมาดก็ฝากท านประธานผ านไปยัง
ท านนายกฯว าจะมีวิธีไหนบ�างที่เราจะดําเนินการก อสร�างที่
ละหมาดเพียงหนึ่งหลังเล็กๆก็ได� ส วนในเรื่องที่ 2 ผมก็เห็นแล�ว
ว าทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลของเรางบประมาณมีไม 
เยอะแต ความเดือดร�อนของพี่น�องสองตําบลระหว างตําบลเขา
ขาว กับตําบลน้ําผุด ผมมาอยู ที่นี่ประมาณ 40 ปRแล�วซึ่งเปQน
ถนนที่เดือดร�อนจริงๆปรึกษาหารือกับองค�การบริหารส วนตําบล
น้ําผุดก็ไม ผ าน องค�การบริหารส วนตําบลเขาขาวก็ไม ผ าน ถนน
สายนี้ระยะทางก็ประมาณ 1,800 เมตร เช่ือมระหว างถนน
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล หมู ที่ 2 ตําบลน้ําผุด ถึงตําบล
เขาขาว หมู ที่ 6 เรียกว าบ�านหัวควน บ�านทุ งกอปjาบ ผมประสาน
ท านประธานผ านไปยังท านนายกฯว าจะมีการก อสร�างได�หรือไม 
เพราะว าประชาชนใช�ถนนสายนี้สัญจรไปมาและเปQนความ
เดือดร�อนมาประมาณ 40 ปRแล�วก็ไม มีหน วยงานไหนที่จะ
ประสานและที่จะดําเนินการได�ผมในฐานะที่เปQนสมาชิกสภาฯ
ครั้งแรกก็มาอยู ในพื้นที่นี้ประมาณ 10 กว าปRแล�วแต ถ�ามี
แนวทางหรือมีโครงการอยากให�สมาชิกสภาฯหรือว าหน วยงาน
ไหนรับผิดชอบดําเนินการให� ผมขออภิปรายแค นี้ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านอื่นอีก
ไหมที่จะอภิปราย เชิญคุณมะหะหมาด ตะฮะวัน  

นายมะหะหมาด  ตะฮะวัน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  

เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน อันดับแรกผมก็ต�อง
ขอขอบคุณพี่น�องประชาชน เขต 7 อําเภอเมือง ที่ได�ไว�วางใจผม
ได�มาทําหน�าที่แทนพี่น�องในสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ผมก็อยากจะปรึกษาหารือใน เขต 7 อําเภอเมือง ปIญหาแรกคือ 
เรื่องโครงสร�างพื้นฐานคือ ถนนหมู ที่  1 ตําบลฉลุง ที่ผมไป
สํารวจมาก็ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร จากร�านนภดลค�า
ไม�ไปถึงชลประทาน ก็ประมาณ 1,400 เมตร ก็ไปสืบถาม
หน วยงานขององค�การบริหารส วนตําบลฉลุง เขาก็ เกิน
ความสามารถที่จะรับผิดชอบถนนสายนี้ก็เปQนที่ทําการเกษตร 
ถ�าเรามีโอกาสได�ขยายเส�นทางตะวันออกชุมชนที่แออัดได�
ขยายตัวไปสร�างบ�านอะไรต างๆ ตรงนี้ผมคิดว าอยากจะหรือทาง
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ให�ได�ช วยพิจารณาในเรื่อง
นี้ด�วย ส วนเรื่องที่สองคือ โครงการคลองสวยน้ําใสขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองนายกฯก็ได�ไปเป[ดงานและได�
ดําเนินการมาก็หลายปRได�ลดมลภาวะเรื่องขยะกิจกรรมก็มี
ประมาณสิบกว าปRแล�วส วนเรื่องขยะก็ได�ลดไปมากแล�ว สําหรับ
ปIญหาที่ผมจะมาบอกในที่ประชุมก็คือเรื่องน้ําแห�ง คือเราไม มีน้ํา
ใช�เลยในตอนนี้ ทั้งสองฝIiงคลองเรามรประปาอยู หลายหมู บ�านที่
ใช�น้ําตรงนี้ แต ตอนนี้น้ําก็เริ่มแห�งและเกิดมลภาวะน้ําเสียตรงนี้
คือปIญหาหลัก วันก อนก็มาพูดคุยกับทางกองช างว าจะทํา
อย า ง ไ ร  และขอหารื อว า ในช ว งฤ ดู แล� งจ ะทํ าอย า ง ไ ร 
นักท องเที่ยวก็ไปในชุมชนไปทํากิจกรรมหลายอย างตรงนี้ 
อยากจะหรือว าจะทํายังไงเพื่อที่จะให�เรามีน้ําใช�ตลอดทั้งปR และ
โดยเฉพาะในช วงฤดูแล�งอย างน�อยเราก็มีน้ําได�ใช� ผมขออภิปราย
เพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - เชิญท านนายกฯช วยช้ีแจงในส วนที่สมาชิก อภิปรายมา 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านเรื่องสะพานที่ตําบล
ควนขันกับเทศบาลเมือง ไม แน ใจว าและคงไม ใช สะพานของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพราะขององค�การบริหารส วน
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จังหวัดสตูลตรงนั้นเราไปทําหนึ่งสะพานก็คือหลังห�องสมุดตัวนั้น
เราออกแบบไว�เปQนสะพานโค�งสูงซึ่งเข�าใจว าเราน าจะผ านได�
ตลอดแต รู�สึกจะติดสะพานปลายๆอยู ของเทศบาลเมืองและผม
ไม แน ใจว าเปQนของโยธาหรือของใครไปสร�างไว� ถ�าจะแก�ปIญหา
คุณต�องเสนอโยธาทุบทิ้ง แต ชาวบ�านเขาจะว ายังไงเพราะฉะนั้น
ก็ต�องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก็เข�าใจว าเปQนปIญหาที่จะต�องใช�
การประสานงาน ในเรื่องของห�องละหมาดในเขตอุทยานเอา
งบประมาณไปลงไม ได�อยู แล�ว จริงๆแล�วอํานาจหน�าที่ของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็คือการส งเสริมการท องเที่ยว
 การจะก อสร�างอะไรนั้นถ�าเปQนพื้นที่เอกชนต�องยกให�เปQน
ทรัพย�สมบัติขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เราไปสร�างได�
สร�างเสร็จแล�วทรัพย�สินตัวนั้นก็จะเปQนขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลไป แต ว าพอเปQนพื้นที่อุทยานผมมองว าจริงๆแล�วนั้น
เราต�องเข�าใจในระเบียบงบประมาณด�วยว าหน�าที่เราส งเสริม
การท องเที่ยวจริง แต บางทีเงินเราก็ไม มากนักแต ลู ทางของ
อุทยาน เขาสามารถของประมาณของจังหวัดงบพัฒนาจังหวัด
ได�อีกช องทางหนึ่ง และอยากจะเรียนว าตอนนี้งบประมาณของ
งบพัฒนาจังหวัดนั้น สนับสนุนไปเกาะตะรุเตา เกาะเภตรา ปR
หนึ่งๆค อนข�างเยอะเพราะฉะนั้นในส วนของหน วยอนุรักษ�ที่เปQน
แหล งท องเที่ยวที่วังสายทอง ถ�าจําเปQนเดือดร�อนผมแนะนําว า
ของบพัฒนาจังหวัดดีกว ามาของบของเรา จริงๆแล�วถ�าเรา
อุดหนุนได�เหมือนกัน แต ว าเราไม มีเงิน โดยสรุปถ�าใครเห็นว า
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จะมาของบเมื่อไหร ก็ได� ไม ใช 
อย างนั้นนะ เพราภาระหน�าที่ เราจริงๆแล�วก็ เยอะอยู  ผม
ยกตัวอย างง ายๆเรื่องถนนนั้น ผมอยากจะเรียนทุกท านว าโดย
หลักการทํางบประมาณขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ในขณะที่ผมดํารงตําแหน งนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
อยู เราจะมีหลักเกณฑ�ในส วนของการจัดสรรงบประมาณในเรื่อง
ของโครงสร�างพื้นฐานที่เปQนถนน ปRหนึ่งๆเราจะใช�งบประมาณ
เราประมาณสี่สิบล�านถึงห�าสิบล�านโดยประมาณ และก็อีกส วน
หนึ่งเราอาจจะผสานเปQนงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบมาอีก
ส วนหนึ่ง เพราฉะนั้นผมอยากจะเรียนทุกท านว าในปRหนึ่งๆไม ว า
จะเปQนเรื่องของการซ อมแซมถนน การทําถนนสายใหม หรืออะไร
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ประมาณนั้น ผมว าเราทําได�ปRหนึ่งรวมๆแล�วน าจะอยู ที่ประมาณ
สิบถึงสิบสองกิโลเมตรเท านั้น เพราะฉะนั้นโดยหลักการในการ
บริหารงบประมาณตรงนี้ผมอยากจะเรียนท านสมาชิกฯทุกท าน
ให�ทราบไว� ณ ที่ประชุมแห งนี้เลยว าในสิบถึงสิบสองกิโลเมตรแต 
ละปRนั้น ถนนของเรามีร�อยกว าสายและถ�าคิดเปQนกิโลเมตรนั้น 
ผมว าต�องมีมากเราจะหมุนเวียนกัน ในสี่ปRที่ท านมาดํารง
ตําแหน งผมยืนยันว าท านจะต�องมีพื้นที่ถนนของท านได�รับการ
พัฒนาปรับปรุงแน นอน แต ไม ใช ว าจะเอาทุกปRซึ่งคงจะไม ได�เราก็
จะใช�ระบบหมุนเวียนกันดูตามสภาพถนน ชํารุด พุพังมากขนาด
ไหนก็ถ�าชํารุดมากจําเปQนเดือดร�อนมากก็อาจจะต�องทําให�ก อน
แต ยังไงก็แล�วแต ในหลักของการเฉลี่ยการพัฒนานั้น เราก็พัฒนา
ให�ทุกพื้นที่และขอทําความเข�าใจในส วนนี้ก อน เพราะฉะนั้นกับ
งบประมาณที่เรามีอยู อย างจํากัดตอนนี้ต�องเข�าใจสภาพว า
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่นรับผิดชอบถนนมากกว าครึ่งประเทศ
แต เ งินในเรื่องของถนนที่ ให�มานั้น ผมว าไม รู�ถึง 30%ของ
งบประมาณทั่วไปของประเทศหรือเปล าเพราะฉะนั้นไม ว าจะเปQน
องค�การบริหารส วนตําบล ไม ว าจะเปQนเทศบาล หรือองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เราขาดแคลนในเรื่องของงบการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐานในเรื่องของถนนทั้งหมด เพราะฉะนั้นจําเปQนที่
จะต�องดูแลไปตามสภาพแต ก็พยายามทําให�ทั่วถึงเท าที่จะทําได�
ต�องขออนุญาตสภาแห งนี้สร�างความเข�าใจกับทุกท านตรงนี้ไว�
ด�วย เพราะฉะนั้นถ�าบอกว าความเดือดร�อนของเรื่องถนนนั้น ทุก
คนพูดได�หมดแต เงินจะลงไปให�ทุกคนไม ได�เพราะเงินมีจํากัดก็คง
จะได�หารือกันในโอกาสต อไปว าปRหน�านั้นงบจะไปในพื้นที่ของ
ใครก็เรียนในภาพรวมเพื่อทราบ ส วนในเรื่องของน้ําคลองแห�ง
แก�ปIญหาได�ด�วยการทําเขื่อนก็พยายามที่จะผลักดันอยู แต ตอนนี้
ก็รู�สึกว าโครงการของชลประทานที่คลองช�างนั้นจะเงียบๆไปแล�ว
เพราะว าเมื่อก อนเงินจะมาแล�วจะทําแล�วกลัวว าชาวบ�านไม ยอม
ให�ทําพอตอนนี้ชาวบ�านยินยอมแล�วเงินก็ส งกลับไปแล�วก็ต�องขอ
ใหม อันนี้คือข�อเท็จจริงที่เล าสู กันฟIงก็เรียนเพื่อทราบ  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณสากีหรีม  เหมซHะ อภิปราย 

นายสากีหรีม  เหมซVะ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  

เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านวันนี้ก็ในวาระอื่นๆ
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ผมจะขอปรึกษาหารือในสภาแห งนี้ คือถ�าพูดถึงงบประมาณ
เหมือนท านนายกฯพูดมาว าไม ใช จะมาขออย างเดียว แต ใน
ความรู�สึกของผมที่พูดมาทุกๆท าน ผมจะปรึกษาหารือกับท าน
ประธานผ านไปยังคณะผู�บริหาร คือจังหวัดสตูลของเรามองถึง
ภาพรวมในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเพราะเปQนสิ่งที่ยกย องใน
จังหวัดสตูล เพราะฉะนั้นอําเภอท าแพก็ได�มาสมาชิกดํารง
ตําแหน งกันมาหลายท านแล�ว และที่ผ านมาก็โดนทิ้งไปหลาย
รอบถ�ามองถึงงบประมาณที่จะได�รับอันนี้ก็พูดความจริง ท าน
สมาชิกฯเขต 2 ก็ได�เสียชีวิต ท านสมาชิกฯเขต 1 ก็ได�ลาออกไป
สมัคร สส. เพราะฉะนั้นเปQนพื้นที่ว างวันนี้ก็มีสมาชิกฯจากอําเภอ
ท าแพจํานวน 2 ท าน เพราะฉะนั้นในแง ของงบประมาณอย างที่
พูดมาคงจะขอไม ได�เต็มที่ เพราะฉะนั้นขอปรึกษาทางคณะ
ผู�บริหารว าสิ่งที่ผมต�องการมากที่สุด ณ วันนี้ ในเมื่อเข�ามาอยู 
ตรงนี้คือสนามกีฬาของอําเภอท าแพ คือเปQนปIญหามายาวนาน
ในเรื่องของสนามกีฬากลางของอําเภอท าแพ ที่ผ านมาสนาม
กีฬาของงบประมาณได�ทุกครั้งแต ไม ได�ดําเนินการสักครั้ง  
ฉะนั้นวันนี้ในเมื่อท านนายกฯบอกว าสี่ปRจะได�กันทั่วถึง แต ผม
อยากจะปรึกษาหารือว าถ�าไม ได�ที่องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ก็ไปขอเบิกที่กรมก็ได� ผมขออภิปรายแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การาบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านอื่นที่
จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมไม ม่ันใจว าสิ่งที่
ผมได�พูดไปเรื่องงบประมาณต างๆนั้น ฝากท านประธานฯผ านไป
ยังท านนายกฯงบประมาณที่พูดถึงสนามกีฬานั้น ไม ได�เปQนงบ
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แต เปQนงบที่มาจากกรมไม 
ว าจะเปQนสระว ายน้ําที่กําลังจะมาหรือไฟส องสว างที่กําลังจะมา
ซึ่งผมมีความม่ันใจว าเราจะได�ในปR 2565 นั้น พร�อมๆกันเท าที่
ผมได�ประสานไปสิ่งเหล านี้ไม ได�เปQนเงินขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล สิ่งเหล านี้ผมไปแสวงหามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไป
หามาก็เปQนสิทธิที่ผมจะต�องได� แต ไม ใช เอางบขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลไปลงให�ผมที่อําละงูเดี๋ยวจะเข�าใจกันผิด
หมด งบขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลนั้น ผมขออนุญาต
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ในฐานะที่เปQนสมาชิกฯเก ามา ท านประธานฯก็ทราบดีว าการ
ทํางานขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลของเราแต ละปR
หมุนเวียนงบประมาณว าถนนเส�นนี้ได�ใคร สลับกันไปตลอดในสี่
ปRเราได�โครงการอยู แล�วเพื่อไปทําผลงานในพื้นที่ เพื่อความ
สะดวกสบายของประชาชน ผมเช่ือม่ันในความเปQนกลางของ
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และเรื่องสนามกีฬานั้น
ผมจําได�ว าเมื่อสมัยที่แล�วก็มีสมาชิกฯเขตเดียวกับท านสะกีหรีม 
เหมซHะ (ขออนุญาตที่เอ ยนาม) ก็พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งผมเองแค เปQน
คนประสานให�อยู แล�วกับทุกพื้นที่ก็อยากให�พี่น�องทุกคน ซึ่งไม ใช 
งบขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แต เปQนงบที่เอามาจาก
ข�างนอกเพื่อเอามาให�คนบ�านเราเพื่อให�คนสตูลมีความสุข ผมใน
ฐานะที่ผมทํางานเยอะบางเรื่องผมจะเล าให�ท านประธานฯฟIงแต 
ผมเปรียบเทียบให�ฟIงว าอย าว าโครงการเลย แค งบประมาณผม
เปQนกรรมการประเมินโครงการธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ
กระจายอํานาจสํานักนายกรัฐมนตรี ผมเปQนกรรมการ บางครั้ง
ผมต�องไปทําเพื่อคนที่นี่ เทศบาลกําแพงผมก็ไปช วยในบางเรื่องที่
ผมทําได� แต ไม สามารถพูดได� เพื่อให�ได�งบประมาณมาพัฒนาซึ่ง
ไม ได�เปQนเขตพื้นที่ของผมด�วยซ้ําไป แต อะไรก็แล�วแต ที่เปQนของ
คนจังหวัดสตูล เราก็ต�องช วยกันทําเพราะผมไม ได�เปQนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเฉพาะในอําเภอละงู แต ผม
เปQนสมาชิกฯของจังหวัดสตูล เพราะสิ่งต างๆเหล านี้เราต�อง
ช วยกันทํา ช วยกันหาตรงไหนที่หาไม ได�หรือทําไม ได�ก็บอกมา 
ตรงไหนผมช วยได�ผมก็จะช วยเพราะสิ่งเหล านี้ต�องช วยกัน แต ใน
บางส วนเช นไฟส องสว างที่ผมบอกว าไฟเบื้องต�นแค  10 หลอด
แค นั้นเองเพื่อให�ประชาชนได�ใช� ผมขออภิปรายแค นี้  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญนายกฯ ช้ีแจงในส วนที่สมาชิก

อภิปรายมา  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่  
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมอยากจะเรียน
ท านสมาชิกฯจากอําเภอท าแพว า จริงๆแล�วนั้นตอนนี้สําหรับ
จังหวัดสตูลเราสนามกีฬาของกรมพลศึกษา ซึ่งเปQนการลงสนาม
กีฬาในระดับอําเภอ เขาบอกว าเปQนสนามกีฬาประจําอําเภอมี
รายละเอียดบางตัวที่ท านจะต�องไปเตรียมพื้นที่ ถ�าพื้นที่ท านไม 
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พร�อมนั้นเขาลงให�ไม ได� จริงๆแล�วจังหวัดสตูลของเรานั้นเปQน
จังหวัดที่เขาอิจฉามากๆในเรื่องของสนามกีฬาตอนนี้เราได�มาทุก
ปRตั้งแต สนามควนสตอ สนามฉลุง สนามอําเภอเมืองไปจนถึง
สนามละงูที่ควนฟ@าแลบ ปRหน�าก็ที่อําเภอควนกาหลง เราได�มา
ทุกปRเลยและทุกสนามที่ผมพูดถึงนี้จะเปQนสนามฟุตบอลที่มีลู ยาง
ทั้งหมด แต อําเภอท าแพที่มีปIญหาอยู นั้น เพราะอะไรรู�ไหม
เพราะพื้นที่ไม เพียงพอ ท านไปเตรียมพื้นที่ให�ได�ประมาณ 25-
30 ไร  เพราะเขาทํานั้นผมอยากจะเรียนว าเขาไม ได�ทําให�เฉพาะ
สนามฟุตบอลกับลู ยางเท านั้น เขาจะต�องมีโรงยิมมีลานกีฬา
อย างอื่นเข�ามาด�วยถ�าพื้นที่ท านไม เพียงพอนั้น เขาก็จะไม ลงงบ
มาให�พื้นที่สนามกีฬาตรงนั้นผมเข�าใจว าเปQนพื้นที่ ที่ประชาชนใช�
ประโยชน�ร วมกันเท าที่ทราบ เพราะฉะนั้นท านไปเคลียร�กับ
ชาวบ�านให�ดี เคลียร�กับอําเภอให�เรียบร�อย แล�วผมคิดว าโอกาส
จะเปQนของท านแต ถ�าท านยังทําตรงนี้ให�ไม ได�ผมก็บอกว ายัง
ลําบาก ก็ขอให�เข�าใจตรงกันด�วยต�องร วมมือซึ่งกันและกัน  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณยา ยีวา อภิปราย 

ร.ต.อ.ยา  ยีวา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่   

เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมจะพูดเรื่อง
ปIญหาของชาวบ�านที่ทําการประมง หรือประมงพื้นบ�านแต 
ส วนมากที่จะมีปIญหาเรื่องของพื้นที่ทําการประมงมีขีดจํากัด
เพราะติดกับเขตแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณหก
เดือนที่ผ านมามีปIญหาเกิดมีชาวประมงตําบลปูยู ไปหาอาหาร
ทะเลเข�าเขตมาเลเซียและก็เจอเจ�าหน�าที่ของมาเลเซียเข�าใจว า
เปQนเรือขนยาเสพติดก็เลยไล จับพอไล จับก็เกิดชนเรือกัน และก็
เสียชีวิต 1 คน ชาวก็ได�มีการประท�วงเรียกร�องความเปQนธรรม
ถึงจังหวัด แต ช วงนี้ยังไม ได�รับการแก�ไขก็เลยเรียนท านประธานฯ
ผ านยังท านนายกฯ ให�ท านช วยประสานผู�มีอํานาจช วงนี้ยังไม ได�
รับการแก�ไขและผมกลัวว าจะเกิดเหตุการณ�บานปลายในช วง
หลังเพราะมีด านมาเลเซียพบชาวประมงตกน้ํา 1 คน และนํามา
ส งที่ตําบลปูยู ขอฝากเรื่องกับท านประธานฯถึงนายกฯ ผมขอ
อภิปรายแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอีกไหม เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ อภิปราย 
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นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่   
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านจริงๆแล�วผมว าจะ
ไม อภิปรายแล�ววันนี้ แต พอว าท านนายกฯสัญญาว าในรอบสี่ปRนี้
ท านจะให�โครงการถนนทุกๆสมาชิกฯ ผมดีใจที่ท านได�สัญญาไว�
เหมือนเดิม ผมขออภิปรายแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณบ าว  ปดูกา อภิปราย 

นายบ�าว  ปดูกา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่   

เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมมีเรื่องจะ
ปรึกษาท านประธานฯผ านไปยังท านนายกฯคือเปQนเรื่องความ
เดือดร�อนของชาวบ�านแต ผมไม รู�จะไปปรึกษาใคร อํานาจหน�าที่ 
ที่ผมจะพูดคือไม เกี่ยวกับองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลแต ผม
จําเปQนต�องปรึกษาท านนายกฯเรื่องท าเทียบเรือบ�านทอนทุเลอยู 
ในคลองบ�านท าชะมวง สะพานแห งนี้สร�างโดยกรมประมง เมื่อ 
พ.ศ.2538 ราษฎรได� ใช�ร วมกันมาเกือบ 25 ปR  โดยมี
เรือประมงพาณิชย�ประมาณ 30 ลํา เรือท องเที่ยวอีก 2 ลํา 
และเรือของชาวบ�านอีกประมาณ 70 ลํา เปQนที่ขนส งสัตว�น้ําที่
สะพานแห งนี้และพี่น�องที่ไปท องเที่ยว สะพานแห งนี้เมื่อปR พ.ศ.
2558 ประมงจังหวัดสตูลได�ขึ้นทะเบียนเปQนอาคารราชพัสดุต อ
สํานักงานธนารักษ�พื้นที่สตูล ได�แจ�งถ ายโอนให�องค�การบริหาร
ส วนตําบลละงู แต องค�การบริหารส วนตําบลละงูแจ�งว าไม 
ประสงค�รับโอนเนื่องจากอยู ในปbาชายเลนและมีสภาพชํารุด 
ต อมาวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ทางราชการจึงห�ามใช�และ
ไม ได�มีการซ อมแซมทําให�ราษฎรได�รับความเดือดร�อนไม มีท า
เทียบเรือในการขนส งสัตว�น้ําและสัญจร จําเปQนต�องไปเทียบที่อื่น
ซึ่งห างไกลมาก ซึ่งยังเปQนท าเทียบเรือของเอกชนด�วยขนส งสัตว�
น้ําเสร็จแต ละครั้งต�องจ ายค าผ านแพกิโลละ 2 บาท ผมคิดว า
เปQนการผลักภาระให�กับประชาชนจึงอยากให�ท านนายกฯช วย
ประสานหน วยงานที่เกี่ยวข�องให�ทําการซ อมแซมหรือก อสร�างให�
ด�วย ผมขอฝากแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอาบีดีน  แลหมันอภิปราย 

นายอาบีดีน  แลหมัน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่   
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมขอหารือกับท าน
นายกฯและสมาชิกฯประมาณ 2 เรื่อง เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่
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เกี่ยวข�องโดยตรงกับเขตที่ รับผิดชอบอยากจะหารือกับท าน
ประธานผ านไปยังท านนายกฯว าหลังจากที่ท านนายกฯได�พา
พวกเราไปที่ เกาะหลีเปjะไปอบรมในเรื่องของการทําแผน
งบประมาณ และมีอยู ช วงหนึ่งที่เราพักและหลังการประชุมเสร็จ
ก็มีโอกาสได�ลงพื้นที่ ไปเยี่ยมพี่น�องชาวเกาะและก็ไปเยี่ยม
ผู�ประกอบการกับท านสมาชิกฯดาโหด สังขาว (ขออนุญาตที่เอ ย
นาม)บังเอิญว าไปเจอปIญหาซึ่งค อนข�างเปQนปIญหาใหญ ถ�าเรา
มองผ านไปสักนิดมันก็คงจะไม มีอะไรแต ตอนนี้เกาะหลีเปjะมัน
ค อนข�างที่จะโกอินเตอร�ถ�าเกิดว าเราเจาะปIญหาเข�าไปสักหน อย
ปIญหาก็จะไม มีเพราะฉะนั้นปIญหาของเกาะหลีเปjะวันนี้และทุก
คนไม สามารถที่จะมองข�ามได�ไม ว าจะเปQนใครในสตูล ไม ว าจะ
เปQนส วนราชการไหนก็ตามเพราะเกาะหลีเปjะเปQนจุดศูนย�รวม
ของจังหวัดเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว าหลังจากที่ได�ลงไปพื้นที่
และก็ไปเจอปIญหาของขยะซึ่งคงจะไม ใช เปQนปIญหาขององค�การ
บริหารส วนตําบลเกาะสาหร ายเพียงหน วยงานเดียวในฐานะที่
เราเปQนหน วยงานใหญ ผมคิดว าเราก็คงจะต�องมีส วนในการเข�า
ไปดูแลและรับผิดชอบในปIญหาขยะที่เกาะหลีเปjะน่ันคือเรื่องของ
ปIญหาขยะทั่วไป และอีกปIญหาที่เกิดขึ้นที่เกาะหลีเปjะผมได�รับ
รายงานจากพี่น�องในพื้นที่ว าเรือที่เข�าไปเพื่อที่จะขนขยะเข�ากลับ
ขึ้นฝIiงไปจอดอยู หน�าหาดซึ่งมีพี่น�องประชาชนอาศัยอยู ค อนข�างที่
จะเยอะไปจอดอยู หน�าหาดที่มีโรงเรียนทั้งเด็กทั้งครูและทั้ง
นักท องเที่ยวส วนมากเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนท านประธาน
ผ านไปยังท านนายกฯที่เคารพว าเราพอที่จะช วยแก�ปIญหาตรงนี้
อะไรยังไงได�ไหม เพราะฉะนั้นถ�าเกิดว าเรายังคงปล อยให�เกาะ
หลีเปjะเปQนปIญหาที่แก�โดยองค�การบริหารส วนตําบลเกาะ
สาหร ายเพียงหน วยงานเดียวผมว าลําบากทั้งจังหวัดสตูลขอฝาก
ท านประธานผ านไปยังนายกฯ และอยากเรียนท านประธานว า 
เกิด แก เจ็บตาย เปQนเรื่องของสัจธรรมมีการเจ็บ มีการแก  และก็
มีการตาย ผมมีโอกาสได�ลงพื้นที่พร�อมกับท านสมาชิก ดาโหด 
สั ง ข า ว  ใ น ห ล า ย ๆ พื้ น ที่ บ า ง พื้ น ที่ ก็ ไ ป เ จ อ กั บ ท า น
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรในเขต 2 และบางพื้นที่ก็ไปเจอกับท าน
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรในเขต 1 ซึ่งท านทั้งสองคนได�ทําหน�าที่
ของท านอย างเต็มกําลังความสามารถลงเยี่ยมผู�ปbวยที่ติดเตียงก็
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อยากจะเรียนท านประธานผ านไปยังท านนายกฯอีกว าในฐานะที่
เราเปQนหน วยงานใหญ ขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่นในจังหวัด 
ในเมื่อเราเปQนสมาชิกสภาฯเพราะฉะนั้นผมว าเปQนไปได�ไหมว าเรา
บูรณการสมาชิกฯที่เรามีอยู นั้น ลงเยี่ยมเยือนพี่น�องที่เปQนผู�ปbวย
ติดเตียงซึ่งไม ใช เขาลําบากเฉพาะเรื่องของอาการเจ็บไข�ได�ปbวย
บางถึงขนาดไม มีจะกินก็มีลําบากทั้งกายและใจ อยากฝากเรื่องนี้
ไปยังท านประธานฯผ านไปยังท านนายกฯว าพวกผมทุกคนและ
คิดว าทุกคนคงมีจิตอาสาในการที่จะดูแลผู�ปbวยพี่น�องของเราทั้ง
จังหวัด เปQนไปได�ไหมว าพวกเราซึ่งเปQนสมาชิกสภาฯทุกคนเรามา
สามัคคีกันเพื่อที่จะดูแลคนปbวยของเราทั้งจังหวัด  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอาทิตย�  สุวรรณโณ อภิปราย 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่   
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมก็จะคุยเรื่อง
ปIญหาความเดือดร�อนของชาวอําเภอมะนัง ซึ่งช วงนี้ก็เปQนฤดูฝนแต 
ก อนนี้ชาวบ�านบางส วนที่ขาดแคลนน้ําอยู ห างไกลแหลงน้ํา ผม
อยากปรึกษาท านประธานฯผ านไปยังท านนายกฯว าเราอยากจะขอ
งบประมาณขุดบ อน้ําตื้นซึ่งก็ไม ทราบทางองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล สามารถจะทําอย างไรได�บ�างแต ผมว าถ�าจะแก�ปIญหา
ให�ขุดบ อน้ําตื้นให�ประชาชนหรือว าให�บ อละ 1 หลัง หรือในเขต
พื้นที่ห างไกลแหล งน้ํา ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญนายกฯ ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯ
อภิปรายมา 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่   
เคารพ และท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน คงจะช้ีแจงเรื่องที่
เกี่ยวข�องกับองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แต เรื่องที่เกี่ยวข�อง
กับหน วยงานอื่น ไม ใช ไม รับทราบปIญหานะแต มันผิดระเบียบ
กฎหมายซึ่งผมคิดว ามันไม เปQนเฉพาะท าเรือตรงนี้ที่ เดียว ณ 
ปIจจุบันนี้ ท าเรือของท�องถิ่นเอง ท าเรือของกรมประมง ท าเรือของ
โยธา ที่มีสภาพผุพังไปตามเวลาถ�าเปQนพื้นที่ ที่อยู ในเขตปbาชายเลน
นั้น ตอนหลังรู�สึกว าจะถูกส่ังระงับไม ให�ใช�อยู หลายๆพื้นที่ ผมไม 
แน ใจว าเขาได�แจ�งปbาไม�ไปในเรื่องขออนุโลม จริงๆแล�วเมื่อหลาย
เดือนก อนนั้นมีการให�แจ�งว าพื้นที่เดิมที่ไม ได�ขออนุญาตและสร�าง
ไปเมื่อหลายสิบปRก อน ให�แจ�งระบุพิกัด ระบุพื้นที่ไปคล�ายๆกับว า
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ยกประโยชน�ว าไม ต�องขออนุญาตหรืออะไรประมาณนั้น แต โดย
หลักนั้นเมื่อพุพังเราจะไปทําการซ อมแซมต�องขออนุญาตใหม หรือ
เปล าอันนี้ก็เปQนอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งถ�าหากว าไม ขออนุญาตในพื้นที่
เดิมที่อนุญาตไปแล�วได�ไปมันก็น าจะเปQนผลดีกับชาวบ�านเยอะซึ่ง
ตรงนี้ผมก็ได�คุยกับท านสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรก็ได�ฝากบอกว า
เปQนไปได�ไหมว าถ�าจะให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมนั้น ออกระเบียบหรือว าออกกฎหมายยกเว�นให�ว าถ�า
เปQนพื้นที่ ที่ส วนราชการดําเนินการใช�ประโยชน�ให�กับชาวบ�านนั้น ที่
ทําไปแล�วนั้นก็ดี แต อันใหม ถ�าไม อยากจะให�อนุญาตก็ไม เปQนไรก็ให�
ขออนุญาตไปตามระเบียบแต สําหรับรายที่มีการก อสร�างไปแล�ว
และก็ชํารุดทรุดโทรมจนไม สามารถใช�งานได�ต อไปนั้น ถ�าจะมีการ
ซ อมแซมในพื้นที่เดิมนั้น ก็ให�ดําเนินการได�โดยไม ต�องขออนุญาต
ซึ่งผมคิดว ามันน าจะเปQนได�ในระเบียบตรงนี้ซึ่งถ�าหากว าท าน 
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรไปทํางานของเราให�สําเร็จตรงนี้น าจะเปQน
ประโยชน�กับพี่น�องประชาชน เรื่องขยะที่เกาะหลีเปjะ จริงๆต�อง
ยอมรับว าการจัดการขยะในปIจจุบันนี้ผมถือว าเขาจัดการได�
ค อนข�างดีในส วนของผู�รับจ�างที่รับจ�างไปจากองค�การบริหารส วน
ตําบลนั้น เพราะว าตัวช้ีวัดในเรื่องของการจัดการขยะที่สามารถ
เห็นได�ชัดเจนก็คือเรื่องของแมลงวัน เราไปน่ังตามรีสอรท�ต างๆไม มี
แมลงวันเลยก็แสดงว ากลิ่นก็ไม มีแมลงวันก็ไม มี แสดงว าการ
จัดเก็บการรวบรวมขยะเขาทําได�มีประสิทธิภาพที่ดี แต บางครั้งเรา
ต�องเข�าใจพื้นที่ว าพื้นที่รอบเกาะนั้น ผมอยากจะเรียนให�ทราบว า
จุดที่เขาเอาตัวแพไปเทียบเพื่อขึ้นขยะนั้นเขาต�องเสียค าผ านขึ้นลงปR
หนึ่งๆรู�สึกจะเปQนล�านๆเพราะว านอกจากจุดนั้นแล�วตอนนี้เท าที่
ทราบก็ไม มีจุดอื่นที่จะขึ้นแล�ว เพราะว าจุดอื่นก็เปQนที่ของอุทยาน
บ�างเมื่อก อนเขามาขึ้นลงที่หาดพัทยาสุดท�ายแล�วนั้นทางจังหวัด
มองดูแล�วไม สวยงามเพราะอยู ตรงกลางแหล งท องเที่ยวเลย ก็เลย
เอาไปไว�ข�างโรงเรียนตรงนั้นซึ่งก็เข�าใจว าภาพอาจจะดูไม ดีนักแต ก็
คิดว าจะทําให�ดีกว านั้นก็ยังหาจุดไม เจอก็ต�องเรียนช้ีแจงไว�ใน
ลักษณะอย างนี้ด�วย ส วนเรื่องดูแลผู�ปbวยติดเตียงผมมองว าเปQน
เรื่องที่ดีนะอาจจะไม ต�องรวบรวมไปเปQนทีมท านไปคนเดียวในพื้นที่
ของท านนั้น ได�มากน�อยแค ไหนก็ไปแค นั้นก็ถือว าเปQนเรื่องที่ดีแล�ว 
ถ�าท านบอกว าจะรวบรวมสมาชิกทั้งจังหวัดและก็เดินไปเยี่ยมเปQน
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กลุ มนั้น ผมว าในสี่ปRท านทําได�ไม กี่หลังหรอกจะสู�ที่ท านไปเดินเอง
โดยส วนตัวมากว าเข�าไปทักทาย เข�าไปให�กําลังใจ ตามโอกาสตาม
วาระที่จะเปQนไปได�ก็น าจะเปQนผลดีกับผู�ปbวยซึ่งในส วนขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดเองจริงๆแล�วเรามีกองส งเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดําเนินการในหลายๆรูปแบบอยู แล�วที่จะไปดูแลช วยเหลือในเรื่อง
ของการปรับสภาพที่อยู อาศัยและการให�ยืมอุปกรณ�บ�าง แล�วเราก็
ไปดูแลอยู เปQนประจําอยู แล�วแต โดยส วนตัวของท านสมาชิกฯแต ถ�า
ท านมีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยือนได�เปQนการส วนตัวก็น าจะเปQนเรื่องที่
ดี ส วนเรื่องขุดบ อน้ําตื้นจริงๆองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลก็คิด
อยู ว าถ�าขุดบ อน้ําตื้นให�กับชาวบ�านนั้นเราจะแก�ปIญหาให�ชาวบ�าน
ได�ดียังไงแค ไหนปRที่แล�วทราบว าที่อําเภอท าแพนั้น ในตําบลสาคร
ใช�งบประมาณของจังหวัดลงไปช วยอยู หลายชุดเพราฉะนั้นผมเรียน
อย างนี้ว าก็ลองดูถ�าหากว าชาวบ�านสามารถรวมตัวกันได�ขอให�
ท านสมาชิกฯไปทํางานหน อยในพื้นที่ ที่ว าห างไกลแหล งน้ําไปหาที่
เหมาะๆที่เปQนศูนย�กลางบ�านและก็รวบรวมรายช่ือสมาชิกรอบๆ
พร�อมกับเจ�าของที่ดิน เจ�าของที่ดินนั้นจะต�องอุทิศให�ที่ดินที่จะขุด
บ อตรงนั้นว าให�เปQนที่สาธารณะใช�ร วมกันไม ต�องไปตัดโฉนดที่ดิน
ทําหนังสืออุทิศที่ดินเฉยๆว ายินดีที่จะให�ใช�เปQนบ อน้ําสาธารณะที่
ประชาชนรอบๆได�ใช�ร วมกันก็อาจจะไปทํา MOUกับชาวบ�านรอบๆ
นั้นได�รับทราบว าถ�าจะมาขุดบ อตรงนี้เปQนบ อน้ําตื้นเจ�าของที่ดิน
ยินดีที่จะให�ชาวบ�านใช�ลองรวบรวมดูว าทั้งจังหวัดนั้น เราจะได�
ประมาณกี่บ อถ�ามันมีปริมาณพอสมควรผมอาจจะใช�งบประมาณ
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเราประสานงานติดต อให�กับ
ผู�รับจ�างที่เขามีเครื่องมืออุปกรณ�และมาขุดแบบเจาะไม ใช ขุดด�วย
คนนะก็ลองไปจัดการดูและก็ทํารายการมาผมมองว าของเราตอนนี้ 
36 ตําบล อย างน�อยๆที่สุดตําบลหนึ่งประมาณสี่ถึงห�าบ อน าจะได�
อยู ต�องลองดูก อนและอาจจะหมู บ�านละลูกก็ได� แต ต�องเคลียร�
พื้นที่ให�เรียบร�อยถ�ายังไงบางทีมีงบประมาณเหลือจ ายปลายปRก็จะ
ดําเนินการให�ต�องเข�าใจว าฤดูแล�งอยากได�น้ําและจะมีคิดขุดบ อ
ในตอนนี้มันไม ทันต�องเตรียมไว�ปRหน�า ก็ขอช้ีแจงเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน การประชุมวันนี้รู�สึกว า
ท านมาถูกทางแล�วคือความเดือดร�อนของชาวบ�านที่ท านรับรู�มา
ท านก็ต�องมาพูดในสภานี้การแก�ไขของผู�บริหารนั้นบางท านก็อาจ



~	๓๔	~	

 

ทําให�ไม ได�ร�อยเปอร�เซ็นต�แต ท านก็จะพยายามในส วนที่ท านทําได�
ความเดือดร�อนของประชาชนในทุกๆพื้นที่ท านก็ต�องนํามาเล าสู กัน
ฟIงในสภาแห งนี้ วันนี้การประชุมสภาก็ใช�เวลามาพอสมควร
ผิดพลาดประการใดในการประชุมก็ขอให�แก�ไขทางธุรการ ผมขอ
เลิกประชุม    

เลิกประชุม - เวลา  12. 20 น. 
 
 
 
 
 


