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

วันท่ี  11 สิงหาคม  ๒๕64 
เวลา    09.30  น. 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�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.นายวิษกร   ตันติอาภรณ� 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.ยา   ยีวา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
10. นายมะหะหมาด   ตะฮะวัน            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  7 
๑1. นายอาบีดีน    แลหมัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  9 
12. นายนิธิ   หวันสู สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  2 
๑3. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
14. นายโกเมศ   จิตพิทักษ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑5. พ.ต.ท.ประพันธ�   แก�วรุ งฟ@า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
๑6. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  1 
๑7. นายพลากร    เกาะกลาง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
๑8. นายธงไทย   เวชศาสตร�            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
19. พลฯสอหมาด   มาลินี สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  2 
20. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3 
21. นายบุรินทร�   ตาเดอิน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
๒2. นายสากีหรีม   เหมซHะ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ      เขต  ๑ 
๒3. นายดาโหด   สังขาว สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ        เขต  2 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 

 -  ไม�มี - 
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รายชื่อผู1เข1าร�วมประชุม  
1. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์   นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายอดินันท�  ปากบารา   รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3. นายวิชา  นาคบรรพต   เลขานุการนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4. นายวรรโณ  เวชศาสตร�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นายกอหรี  ปIญญายาว   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นางบุญยืน  รัตนชาตรี   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 1 
7. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร�   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 2 
8. นายประพันธ�  สารานพกุล   หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด 
9. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว   เลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัด 
10. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด   ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
๑1. นางเกษร    เกตุแก น   ผู�อํานวยการกองคลัง 
12. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง   ผู�อํานวยการกองช าง 
๑3. นางนุตเราะห�  ชัยยะวิริยะ   ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. นางสาวนารียา  หนุนอนันต�   ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
15. นางจรูญ  ชุมภูทอง    ผู�อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
16.นายมนะ  โสสนุย    ผู�อํานวยการกองการสาธารณสุข 
17. นางสาวปIททภร  เจียรติ้ว   รก.ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ 
18. นายสุพจน�  นเรนทราช   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
19. นางอภิญญา  ถีระวงศ�   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
20. นางสาวบุญรัตน�  แดงตระกูล  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
21. นางจิญมน  แสงจันทร�   เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
22. นายมารุต   โขขัด    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายเจษฎา   กาสาเอก   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร�  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายสุเรน  ตาเดอิน    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายสุกิจ  สามี    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



~	๓	~	

 

รายชื่อผู1เข1าฟ8งประชุม 
1. นางชารีดHะ  โสภีชํานาญการ   เจ�าพนักงานประชาสัมพันธ�ชํานาญงาน 
2. นางสาวกอบกุล  ณ รัชชกาล   เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
3. นางสาวอารียาเพ็ชรเนียม   นักศึกษาฝQกงาน 
4. นางสาวอิสริยา  ดําพิลา   นักศึกษาฝQกงาน 
5. นางสาวเนตานภา  สุขแก�ว   นักศึกษาฝQกงาน 
6. นายนําโชค  บินโซะ    นักศึกษาฝQกงาน 
7. นางสาวสุกัญญา  อาดํา   ผู�ช วยนักประชาสัมพันธ� 
8. นางสาวสุวัจนีย�  ขยันดี   นักศึกษาฝQกงาน 
9. นางสาวกุสุไวดา  ลHะกูหมาด   นักศึกษาฝQกงาน 
10. นายชลธาร  เหมตะสิทธิ์   นักศึกษาฝQกงาน 
11. นายอดิศร  ภักดี    พนักงานขับรถ อบจ. 

 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น 
 
 
 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซื่อสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด1วยใจเปBนธรรม” 
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ข1อประชุม 
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  มอญแก1ว 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 และท านผู�ฟIงที่รับฟIง
อยู ทางบ�านทุกท าน วันนี้เปTนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1 ประจําปUพุทธศักราช 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระที่ได�แจกให�กับ
ทุกท านแล�ว ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน และท านผู�ฟIงที่
อยู ทางบ�านก อนที่ผมจะนําเข�าสู วาระการประชุมนั้น สืบ
เนื่องมาจากเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 สภาแห งนี้ได�สูญเสีย
บุคคลที่เปTนรักใคร ของประชาชนและเปTนบุคคลสําคัญของสภาฯ
ด�วย คือท านบ าว  ปดูกา และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ
ท านผมจะขอเชิญท านอะหมาด  หลงจิ ได�กล าวคําอวยพรให�
ท านเล็กน�อย เชิญครับ  

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ซึ่งทุกๆชีวิตนั้นเราก็มาจากพระผู�เปTนเจ�า และก็ทุกๆชีวิต
เราก็จะกลับไปหาพระผู�เปTนเจ�า จากการที่ท านสมาชิกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลคือ คุณบ าว  ปดูกา ได�กลับไปสู เมตตา
ของอัลลอฮ.ฉะนั้นเราทุกคนก็เสียใจเปTนอย างยิ่งเราได�มาทํางาน
ร วมกันเพียงระยะเวลาไม กี่เดือนฉะนั้นเพื่อแสดงความเสียใจเรา
ก็จะต�องขอพร ขอ ดุอาให� เ ขา ได�ก ลับไป สู ความ เมตตา
ของอัลลอฮ.ให�เปTนที่รักของพี่น�องทุกคนผมขอให�พี่น�องทุกคน
อ านอัลฟาตีฮะ. 3 รอบ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี 

ประธานสภาฯ - เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีขอให�ทุกคนในที่ประชุมสภา
แห งนี้ยืนขึ้น 1 นาที  เชิญน่ังครับ  ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุก
ท าน สืบเนื่องจากองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได� รับ
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ข�าราชการใหม มาปฏิบัติหน�าที่หนึ่งคน คือท านผู�อํานวยการกอง
สาธารณสุขเพื่อทําความรู�จักและได�สนิทสนมกับท านสมาชิกฯ
ขอเชิญรายงานตัว 

นายมนะ  โสสนุย - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

ผู1อํานวยการกองสาธารณสุข และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมช่ือมนะ โสสนุย ผู�อํานวยการกองสาธารณสุข ได�
โอนย�ายมาจากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่  2 
สิงหาคม 2564 ที่ผ านมาภูมิลําเนาเดิมก็เปTนคนทุ งหว�า และก็
รู�สึกเปTนเกียรติและยินดีอย างยิ่งที่มีโอกาสได�กลับมาทํางานที่
พื้นที่จังหวัดสตูลอีกครั้ง และก็คิดว าท านสมาชิกฯ คณะผู�บริหาร
และหัวหน�าส วนราชการถ�ามีอะไรแนะนําหรือช้ีแนะก็ยินดีครับ 
และคงคิดว าจะได�พบเจอหรือได�ร วมงานกันในโอกาสต อไป  

ประธานสภาฯ - ท านผู�ฟIงที่อยู ทางบ�าน สืบเนื่องจากเรื่องวัคซีนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลว าดําเนินการไปถึงไหน คําตอบ
ที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเปTนคําตอบจากนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนขอเชิญท านนายกฯได�
พูดคุยกับสมาชิกฯและผู�ฟIงทางบ�าน เชิญนายกฯ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านในกรณีของวัคซีนทางเลือกซึ่งปIจจุบันนี้ในประเทศไทย
เรานั้น รัฐบาลกําหนดให�วัคซีนทางเลือกมีอยู  2 แบบ ก็คือ ชิโน
ฟาร�ม และโมเดนา ผมอยากจะเรียนว าในยี่ห�อซิโนฟาร�มนั้น ทาง
จุฬาภรณ�ราชวิทยาลัย ได�ทําหนังสือแจ�งสอบถามมายังองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลว ามีความประสงค�จะจองซื้อวัคซีนหรือ
เปล าซึ่งตอนแรกนั้นรู�สึกจะทําราคาออกมาในราคาโดสละ 
880 บาท ภายหลังลดราคาลงเหลือโดสละ 777 บาท ถ�า
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมีความประสงค�ก็จะต�องแจ�ง
จองและก็ต�องส งค าวัคซีนไปให�ล วงหน�าก อน และยี่ห�อโมเดนา 
สภากาชาดไทยก็ได�แจ�งสอบถามมาที่องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลเหมือนกันว ามีความประสงค�จะจองซื้อวัคซีนมาฉีด
ให�ประชาชนหรือเปล าถ�ามีความประสงค�ก็จะต�องแจ�งจองและก็
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โอนเงินไป ซึ่งผมอยากจะเรียนว าต�องใช�เงินซื้อและก็เอามาฉีดให�
ประชาชนในส วนราชการโดยทั่วไปนั้น การฉีดให�ประชาชนนั้น
จะต�องฉีดฟรไีม ใช จะคิดเงินประชาชน และประชนบางคนบอกว า
คิดเงินก็ยอมแต โดยระเบียบนั้น คิดเงินไม ได�คือต�องเอาเงินหลวง
มาซื้อวัคซีนซึ่งเปTนวัคซีนทางเลือกและก็มาฉีดให�กับประชาชน
ฟรี และถามว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรานั้น มีความ
ต�องการไหมจริงๆก็อยากได�แต พอไปดูเงินในคลัง ผมอยากจะ
เรียนว าตัวเลขเงิน ณ ปIจจุบัน ในคําแถลงของสภานั้นมีถ�าดู
ตัวเลขเงินแล�วน าตกใจเขาแจ�งตัวเลขว ามีเงินสะสมอยู หกร�อยสี่
สิบแปดล�านบาทขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แต ผมได�
เชิญเจ�าหน�าที่มาช้ีแจงแล�วบอกว าเงินหกร�อยสี่สิบแปดล�านบาท
นั้นดูเยอะมากแต จริงๆจะมีรายละเอียดอยู ว าจะมีค าอะไรบ�าง
และเราสามารถนําไปใช�จ ายได�เท าไหร ปรากฎว าเงินตามยอดที่มี
ในบัญชีที่เปTนเงินสะสมนั้น เราเหลือใช�เงินได�จริงๆประมาณเก�า
ล�านบาทเท านั้น ในเงินหกร�อยสี่สิบแปดล�านนั้น จะเปTนสินทรัพย� 
อาคาร สถานที่อะไรต างๆขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
ทั้งหมดนั้นห�าร�อยสามสิบสี่ล�านบาทอันนี้ก็ถือว าเปTนเงินสะสม 
และทรัพย�สินที่เรามีอยู  มีเงินฝากกองทุนส งเสริมกิจการของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่เขาหักจ ายจากเงินสะสม 
10%ที่เราเหลือนั้นอยู สามสิบล�านตัวนี้เอามาใช�ไม ได� มีทรัพย�สิน
ที่ เ กิ ด จ าก เ งิ น กู� สิ บ ส าม ล� า น  มี เ งิ น ทุ น ส ง เ ส ริ ม อ า ชี พ 
1,500,000.-บาท มีลูกหนี้อยู  100,000.-บาท และโดย
ระเบียบการใช�จ ายเงินสะสมนั้น จะต�องกันค าเงินเดือนตอบแทน
ของบุคลากรขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลไว� 3 เดือน 
และก็จะต�องกันเงินไว�อีก 10% ของเงินตามยอดในข�อบัญญัติ
งบประมาณก็ตกอยู ประมาณสามสิบล�านบาทกว าๆเพราะฉะนั้น
เงินสะสมหกร�อยสี่สิบแปดล�านตามยอดนั้น เราจะสามารถ
นํามาใช�ได�แค เก�าล�านบาท อีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถนํามาใช�ได�ตาม
ระเบียบก็คือเงินทุนสํารองเงินสะสมตัวนี้ตามยอดที่แจ�งให�ทุก
ท านวันนี้นั้น จริงๆผมเช็คยอดเงินเมื่อช วงประมาณสามเดือนที่
แล�วก็ทําข�อบัญญัตินั้น ยอดเดิมมีอยู ประมาณห�าสิบห�าล�านบาท
และเราจะต�องกันไว� 15% ของยอดตามข�อบัญญัติเพราะฉะนั้น
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ตัวนี้เหลือใช�ได�จริงๆประมาณเจ็ดล�านกว าๆเท านั้น เพราะฉะนั้น
ถ�าจะเอาเงินสะสมไปซื้อวัคซีนนั้น ก็จะมีวงเงินอยู ประมาณสิบ
หกล�านบาท แต ถ�าผมจะซื้อซิโนฟาร�มสิบหกล�านบาทหารด�วย
หนึ่งพันหนึ่งร�อยบาท ก็จะได�วัคซีนประมาณสองหมื่นโดส และ
ฉีดคนได�ทั้งหมดหนึ่งหมื่นคน หรือถ�าจะซื้อวัคซีนโมเดนา จะได�
หนึ่งหมื่นห�าพันโดส จะฉีดวัคซีนได�เจ็ดพันห�าร�อยคน ก็ได�มีการ
หารือเรื่องนี้ในที่ประชุมของหัวหน�าส วนราชการในองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลว ายอดที่มันไม มากอย างนี้ถ�าจัดเงิน
สะสมไปซื้อและได�มาแค นี้แต ถ�าได�มาน�อยนั้น เดี๋ยวก็มีปIญหาอีก
และที่ประชุมก็เลยมองประเด็นว ารอของฟรีจากรัฐบาลดีกว า 
ตอนนี้สําหรับองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็อยากจะเรียน
ท านสมาชิกฯและก็พี่น�องประชาชนให�รับทราบว าน าจะยังไม 
จัดซื้อวัคซีนทางเลือกมาฉีดให�กับประชาชน ซึ่งเท าที่สํารวจนั้น 
ตอนนี้ที่องค�การบริหารส วนจังหวัดอื่นซื้อนั้น เขาจะมีเงินสะสม
เหลือมากแต ละแห งลงทุนเปTนร�อยล�านที่เปTนจังหวัดใหญ ๆส วน
องค�การบริหารส วนจังหวัดทั่วประเทศนั้นเท าที่ผมได�ติดตามที่
ส่ังวัคซีนทางเลือกนั้นมีไม มากเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียน
ช้ีแจงให�กับพี่น�องประชาชนและท านสมาชิกฯได�รับทราบ และ
วันนี้ก็ถือว าเปTนโอกาสดีที่จะได�มาช้ีแจงต อสภาและก็มีรายการ
วิทยุที่ถ ายทอดสดการประชุมสภาในวันนี้ จะได�บอกกล าวให�พี่
น�องประชาชนได�รับทราบด�วย  

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ1งต�อท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1 .1กองยุทธศาสตร� และงบประมาณประกาศใช�

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU 2562  (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 
8/2565 และ (เพิ่มเติมฉบับที่ 6/2564) 

  1.2 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณประกาศแก�ไข
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU 2562 แก�ไขครั้งที่ 7/2564 
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  1.3 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณรายงานผลการ
ดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU 
พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 

  1.4 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณรายงานผลการ
ดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU 
พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  2.1ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ� 2564 
  2.2สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปU พ.ศ.2564 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ� 2564  
  2.3สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2ประจําปU พ.ศ.2564 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  

 เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
เลขานุการคณะกรรมการ/ตรวจ - เรียนท านประธานสภาฯและสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  

รายงายการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายพลากร  เกาะกลาง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได�ทําการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ดังกล าว โดยทําการตรวจสอบ  

  ส วนที่ 1ปกรายงานการประชุม ดังกล าว  
  ส วนที่ 2 รายช่ือสมาชิกสภาที่มาประชุม และไม มาประชุม 

ผู�เข�าร วมประชุม ผู�เข�าฟIงการประชุม 
  ส วนที่ 3เวลาเริ่มประชุม 
  ส วนที่ 4ข�อประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจ�งต อที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 2รับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 3กระทู�ถามไม มี 
  ระเบียบวาระที่ 4เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถิ่น   
            ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล�ว ไม มี 
  ระเบียบวาระที่ 5เรื่องที่เสนอใหม  4 เรื่อง  
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ที่ได�มีท านสมาชิกฯอภิปราย 
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 ส วนที่ 5เวลาเลิกประชุมสภาดังกล าว 
 ส วนที่ 6รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้ง

ดังกล าว จึงเสนอให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
พิจารณาและรับรอง ต อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะแก�ไขรายงานการประชุมไหม เชิญ
คุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ขออนุญาตแก�ไขรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปU 2564  หน�าที่ 15 บรรทัดที่ 8 (ที่เขียน
ว าเพราะมีกฎเกณฑ�มากขึ้นในการทํางานในด�านการเกษตรซึ่ง
เราจะเห็นแล�วว าผลิตผลทางการเกษตร แต เขียนเปTนผลิตภัณฑ� 
ให�แก�คํานี้ด�วย) และบรรทัดที่ 16 (ที่เขียนเมื่อราคายางราคา
ปาล�มไม มี ให�ตัดคําว า(มี) และเพิ่มคําว า (ดี) และอีกฉบับที่มีการ
แก�ไข สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปU 2564 หน�าที่ 15 บรรทัดที่ 
9 จากข�างล าง ที่เขียนว า ซึ่งแตกต างกับเทศบาลและองค�การ
บริหารส วนจังหวัด ให�เปลี่ยนเปTนองค�การบริหารส วนตําบล ขอ
แก�ไขเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่แก�ไขรายงานอีกไหม เชิญคุณธงไทย
เวชศาสตร�   

นายธงไทย  เวชศาสตร� - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรง
เกียรติทุกท าน ในรายงานการประชุมตั้งแต ฉบับแรก ใน
ส วนช่ือของผู�ที่เข�าร วมประชุม ช่ือของผมเขียนว า (ธงไชย )
ให�เปลี่ยนเปTน (ธงไทย ) ของแก�ไขเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นจะแก�ไขอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ ทั้ง 3 ฉบับ 
ท านเลขาฯนับองค�ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม    23 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ   22  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ 

เลขานุการาสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเปTน
มติเอกฉันท�  

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู1ถาม 

ประธานสภาฯ  -  ไม�มี – 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการตั้งขึ้นพิจารณาแล1วเสร็จ 

ประธานสภาฯ  -ไม�มี- 
 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
ประธานสภาฯ  5.1 ญัตติ การให1เช�าพื้นท่ีเพื่อจําหน�ายอาหารว�าง

และเครื่องดื่ม ภายในบริเวณสนามกีฬาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล ทุกรายการ โดยไม�ต1องประมูล เชิญนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัด แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงญัตติการให�เช าพื้นที่เพื่อจําหน าย
อาหารว างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณสนามกีฬาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกรายการ โดยไม ต�องประมูลด�วยกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล แจ�งว า นางฐาวิณีอะหร าม อาศัยอยู บ�านเลขที่ 225/1 หมู 
ที่ 6 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ได�แจ�งความ
ประสงค�ขอเช าพื้นที่เพื่อตั้งซุ�มจําหน ายเครื่องดื่ม อาหารว างและ
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น้ําดื่ม ภายในบริเวณสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ตรงบริเวณข�างสนามเปตอง มีขนาดความกว�าง 2.5 เมตร ยาว 
3  เมตร คิดเปTนพื้นที่ 7.5 ตารางเมตร เพื่อใช�เปTนพื้นที่ในการ
จําหน ายอาหารว างและเครื่องดื่มให�กับผู�ที่เข�ามาใช�บริการสนาม
กีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�หรือแนวทางที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
กําหนดไว�และเพื่อให�เกิดการใช�ประโยชน�สูงสุดจากพื้นที่ว างอื่นๆ 
ภายในบริเวณสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อีกทั้ง
ยังเปTนการเสริมสร�างให�ประชาชนในพื้นที่ๆได�ประกอบอาชีพ 
และมีรายได�เสริมโดยการเป`ดโอกาสให�ผู�ที่สนใจเช าพื้นที่เพื่อ
จําหน ายอาหารว างและเครื่องดื่มได�ตามความเหมาะสมต อไป 
อาศัยอํานาจตามข�อ 6 วรรคสอง ว าด�วยการจัดหาประโยชน�ใน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด พุทธศักราช 2543 ที่
ได�กําหนดไว�ว าการให�เช าตามวรรคหนึ่งถ�ามีความจําเปTนหรือ
เพื่อประโยชน�ของทางราชการให�ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอสภา
ท�องถิ่นให�ความเห็นชอบดําเนินการเปTนอย างอื่นโดยไม ต�อง
ประมูลก็ได� ทั้งนี้ เท าที่ไม ขัดหรือแย�งกับกฎหมายในการนี้จึงขอ
เสนอญัตติการให�เช าพื้นที่เพื่อจําหน ายอาหารว างและเครื่องดื่ม
ภายในบริเวณสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุก
รายการโดยไม ต�องประมูล ทั้งนี้ เพื่อให�เปTนไปตามข�อ 6 วรรค
สอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดหา
ประโยชน� ในท รัพย�สินขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่ น
พุทธศักราช 2543 ที่ได�กําหนดไว�ต อไป สําหรับอัตราค าเช า 
อันนี้อยู ที่คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน�ขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลเปTนผู�กําหนด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านใดที่จะอภิปรายในส วนที่นายกฯ แถลง
ถ�าไม มีผมจะขอมติต อที่ประชุม ท านเลขาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 23 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  22  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปTนเอกฉันท� 22 เสียง  

  5.2  ญัตติ การให1เช�าห1องศูนย�เสาะหาและพัฒนา
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในท1องถ่ิน (ศูนย� GTX จังหวัด
สตูล ) อาคารศูนย�ข1อมูลสารสนเทศเพื่อการท�องเท่ียว
จังหวัดสตูล กรณีท่ีหอการค1าจังหวัดสตูลร1องขอ โดยไม�
ต1องประมูล เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงญัตติ ญัตติ การให�เช าห�องศูนย�
เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท�องถิ่น (ศูนย� 
GTX จังหวัดสตูล ) อาคารศูนย�ข�อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ท องเที่ยวจังหวัดสตูล กรณีที่หอการค�าจังหวัดสตูลร�องขอ โดย
ไม ต�องประมูลด�วยหอการค�าจังหวัดสตูลแจ�งว าเนื่องจากที่อยู ใน
ปIจจุบันไม สะดวกในการติดต อกับผู�ประกอบการและหน วยงาน
ต างๆจึงได�มีหนังสือแจ�งความประสงค�ที่จะขอเช าห�องศูนย�
เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท�องถิ่นอาคาร
ศูนย�ข�อมูลสารสนเทศเพื่อการท องเที่ยวจังหวัดสตูล เพื่อใช�เปTน
ที่ตั้งสํานักงานหอการค�าจังหวัดสตูลใหม  อาศัยอํานาจตามข�อ 6 
วรรคสอง ของกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการจัดหาประโยชน�ใน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด พุทธศักราช 2543 ที่
ได�กําหนดไว�ว า การให�เช าตามวรรคหนึ่งถ�ามีความจําเปTนหรือ
เพื่อประโยชน�ของทางราชการให�ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอสภา
ท�องถิ่นให�ความเห็นชอบดําเนินการเปTนอย างอื่นโดยไม ต�อง
ประมูลก็ได�ทั้งนี้เท าที่ไม ขัดหรือแย�งกับกฎหมายในการนี้จึงเสนอ
ญัตติการให�เช าศูนย�เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษในท�องถิ่นอาคารศูนย�ข�อมูลสารสนเทศเพื่อการท องเที่ยว
จังหวัดสตูล กรณีที่หอการค�าจังหวัดสตูลร�องขอ โดยไม ต�อง
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ประมูล ทั้งนี้เพื่อให�เปTนไปตามข�อ 6 วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดหาประโยชน�ในทรัพย�สินของ
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2543 ที่ได�กําหนดไว� 
ต อไป ผมอยากจะเรียนสมาชิกฯว าห�องที่หอการค�าจะขอใช�นั้น 
เดิมทีองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลให�บริษัทประชารัฐสามัคคี
เปTนผู�ใช�และก็เช าอยู  และตอนนี้บริษัทประชารัฐสามัคคีได�ขอเลิก
การเช า และหอการค�าก็ได�ขอเช าต อ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านใดที่จะอภิปรายในส วนที่นายกฯ แถลง
ถ�าไม มีผมจะขอมติต อที่ประชุม ท านเลขาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 23 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  22  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปTนเอกฉันท� 22 เสียง  

  5.3 ญัตติ ร�างข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล เรื่อง การเก็บค�าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส�วน
จังหวัดจากผู1พักในโรงแรม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... เชิญนายกฯ 
แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เรื่อง การเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วน
จังหวัดจากผู�พักในโรงแรม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... ตามที่องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส วน 
การเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจาก
จังหวัดสตูลเรื่องผู�พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได�
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กําหนดให�กรณีมีเหตุอันเกิดจากการระบาดของโรค สาธารณภัย 
หรือภัยพิบัติ ให�งดหรือลดการเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุง
องค�การบริหารส วนจังหวัดจากผู�พักในโรงแรมดังนี้  ( ๑ )  ใ ห� ง ด
เรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจากผู�พัก
ในโรงแรมตั้งแต วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เพื่อเปTน การกําหนดมาตรการช วยเหลือและบรรเทา
ภาระทาง เศรษฐกิ จ ให� เ ปT น ไ ปตามแนวทางช ว ย เหลื อ
ผู�ประกอบการ โรงแรมอันเนื่องมาจากสถานการณ�การแพร 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)ตามที่
จังหวัดสตูลได�แจ�งมา โดยเปTนการสมควรแก�ไขเพิ่มเติมข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา๔๕ (๑) มาตรา๕๑และมาตรา๖๕แห งพระราชบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือจังหวัดสตูล ด วนที่ สุด ที่  สต 
๐๐๒๓.๓/๑๑๗๔๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอหารือ
แนวทางช วยเหลือผู�ประกอบการโรงแรมอันเนื่องมาจาก
สถานการณ�การแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - ๑๙) และให�เปTนไปตามนโยบายที่นายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลและผู�ว าราชการจังหวัดสตูล ในการนี้ จึงขอเสนอ
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรื่อง การเรียกเก็บ
ค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจากผู�พักใน
โรงแรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... เพื่อให�สภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดพิจารณาให�ความเห็นชอบในเรื่องดังกล าวต อไป โดยสรุป
จึงขอเพิ่มเวลาในการงดการเรียกเก็บค าธรรมเนียมจากผู�เข�าพัก
โรงแรมไปอีก 2 เดือน เพราะว าข�อบัญญัติรอบที่แล�วหมด
สัญญาซึ่งถ�าหากว าสถานการณ�โควิดยังไม บรรเทาลงในเดือน
กันยายนอาจจะต�องขอเสนอสภาเพื่อต อไปอีกรอบหนึ่งแต รอบนี้
ขอสองเดือนก อน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน นายกฯได�แถลงและก็ได�
ขออนุมัติพิจารณาสามวาระรวด ผมจะต�องขอมติจากที่ประชุม
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เพื่อจะพิจารณาข�อบัญญัติการจัดเก็บภาษีตรงนี้นั้น ท านสมาชิก
ฯท านใดเห็นชอบอนุมัตใิห�พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  22 เสียง 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบอนุมัติให�พิจารณาสาม
วาระรวด โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติพิจารณาสามวาระรวด  
  ท านสมาชิกฯท านใดมีความประสงค�อภิปรายในวาระรับ

หลักการ ถ�าไม มีผมจะขอมติเห็นชอบรับหลักการ  สมาชิกฯท าน
ใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  22  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ 22 เสียง  
  ขั้นพิจารณาวาระที่สอง ให�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นเปTน

กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยมีประธานสภาเปTนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่นายกฯและสมาชิกสภาฯจะแปร
ญัตติหรือไม เชิญพิจารณาตั้งแต ข�อ 1 เปTนข�อๆตามลําดับไป
จนถึงข�อสุดท�าย ถ�าไม มีการแปรญัตติขอเชิญท านเลขานุการ
สภาฯรายงานและบันทึกความเห็นชอบ  

เลขานุการสภาฯ - ร างข�อบัญญัติขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง 
การเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจาก
ผู�เข�าพักในโรงแรม ฉบับที่ 4 พ.ศ. ....  

  ข1อ 1 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข  
  ข1อ 2 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข  
  ข1อ 3 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข  
  ข1อ 4 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข  
 การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติร�างข1อบัญญัติ 
  - ไม�มี– 
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 การสงวนคําขอแปรญัตติ 
  - ไม�มี – 
 คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอส�งร�างข1อบัญญัติคืนสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสอง 
และวาระท่ีสาม ต�อไป  

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติเห็นชอบผ านวาระที่สอง สมาชิกสภาฯท านใด
เห็นชอบให�ผ านวาระที่สอง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  22  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดไม เห็นชอบให�ผ านวาระที่สอง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�ผ านวาระที่สอง 22  เสียง  
  ต อไปขั้นวาระที่สามให�ตราเปTนข�อบัญญัติ ผมจะขอมติที่

ประชุมสภาฯเพื่อให�ตราเปTนข�อบัญญัติ  ท านเลขานุการสภาฯนับ
องค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  23 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดให�ตราเปTนข�อบัญญัติ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  22  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดไม ให�ตราเปTนข�อบัญญัติ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมเห็นชอบให�ตราเปTนข�อบัญญัติ 22 เสียง  

  5.4 ญัตติ ร�างข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล  เรื่ อง ข1อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปV
งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระรับหลักการ  เชิญนายกฯ 
แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านขอเสนอคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ ายประจําปU
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งบประมาณพุทธศักราช 2565 ขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ด�วยคณะผู�บริหารองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอ
เสนอร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
พุทธศักราช 2565  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

  หลักการตั้งงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
พุทธศักราช 2565 เปTนจํานวน  281,000,000.-บาท  

  เหตุผล 
  1. เพื่อให�ส วนราชการขององค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูล ส วนราชการอื่น และหน วยงานองค�กรอื่น ได�มีงบประมาณ
รายจ ายประจําปUงบประมาณ พุทธศักราช 2565 สําหรับใช�เปTน
หลักการจ ายเงินของท�องถิ่น 

  2. เพื่อใช� ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะ
ผู�บริหารที่ได�แถลงไว�ต อสภาแห งนี้ 

  ท านประธานสภาที่เคารพ ก อนที่จะแถลงสาระสําคัญของ
ร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
พุทธศักราช 2565 กระผมขอรายงานการบริหารงบประมาณ
ในปUที่ผ านมา ดังต อไปนี้  

 1.สถานะการคลัง 
  1.1 ในปUงบประมาณพุทธศักราช 2564 ณ วันที่ 7 

สิงหาคม 2564 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมีสถานะ
การเงิน ดังนี้  

 1.1.1 เงินฝากธนาคารจํานวน 290,700,905.60 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม  จํานวน  648,371,708.82 บาท 
  1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 74,561,725.25 

บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว�แบบก อหนี้ผูกพันและยังไม ได�

เบิกจ าย จํานวน 11โครงการ จํานวน 16,636,316.58 บาท 
  1.1.5 รายการกันเงินไว�โดยยังมไิด�ก อหนี้ผูกพัน จํานวน 47 

โครงการ จํานวน 40,505,186.56 บาท 

   1.2 เงินกู1คงค1าง  - ไม�มี – 
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 2. การบริหารงบประมาณในปVงบประมาณพุทธศักราช 
2563 ประกอบด1วย  

  (1) รายรับจริง จํานวน 294,809,975.14 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให�โดยมีวัตถุประสงค� จํานวน 
    18,654,106.29 บาท 
  (3) รายจ ายจริง จํานวน 208,461,646.01 บาท 
   รายจ ายรายการกันเงินไว� จํานวน 82,711,299.73 
   บาทรวมรายจ ายทั้งสิ้นในปUงบประมาณ 2563 จํานวน     
   291,172,945.74 บาท 
  (4)รายจ ายที่จ ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลให�โดยระบุ 
     วัตถุประสงค� จํานวน 18,654,106.29 บาท  
  (5) รายจ ายที่จ ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจ 
     หน�าที่ จํานวน 3,942,000.-บาท  
  (6) รายจ ายที่จากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  
       5,096,000.-บาท 
  สาระสําคัญของงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 

2565 ร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
2565 ที่มีวงเงิน 281,000,000.-บาท เปTนการดําเนิน
นโยบายงบประมาณแบบสมดุล โดยจําแนกงบประมาณ 
ประมาณการรายรับ ได�ดังนี้  

  - รายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร เปTนเงิน  
   5,870,000.-บาท 
  -  หมวดค าธรรมเนียม ค าปรับ และค าใบอนุญาต เปTนเงิน  
   39,121,000.-บาท  
  -  หมวดรายได�จากทรัพย�สิน เปTนเงิน 4,200,000.-บาท  
  -  หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย�   
   เปTนเงิน  300,000.-บาท  
  -  หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด  เปTนเงิน 104,000.-บาท  
  -  หมวดรายได�จากทุน  เปTนเงิน  5,000.-บาท  
 2. รายได�ที่รัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�องค�กรปกครองส วน

ท�องถิ่นหมวดภาษีจัดสรร เปTนเงิน 151,400,000.-บาท  



~	๑๙	~	

 

 3. รายได�ที่รัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 80,000,000.-บาท  

  ประมาณการรายจ�ายไว1ท้ังสิ้น 281,000,000.-บาท
จําแนกตามแผนงานได1 ดังน้ี 

  - ด�านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป เปTนเงิน   
     74,632,760.-บาทคิดเปTนร�อยละ 26.56% 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปTนเงิน  
  5,344,480.-บาท คิดเปTนร�อยละ 1.90 % 
  - ด�านบริการและสังคม แผนงานการศึกษา เปTนเงิน  
   37,854,880.-บาท คิดเปTนร�อยละ 13.47 % 
  - แผนงานสาธารณสุข เปTนเงิน 5,413,480.-บาท  
   คิดเปTนร�อยละ 1.93% 
  - แผนงานสังคมสงเคราะห� เปTนเงิน 5,545,000.-บาท  
   คิดเปTนร�อยละ 1.97% 
  - แผนงานเคหะและชุมชน เปTนเงิน 6,651,000.-บาท  
   คิดเปTนร�อยละ 2.37% 
  - แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  เปTนเงิน 
   1,930,000.-บาท คิดเปTนร�อยละ 0.69% 
  - แผนงานการศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  
   เปTนเงิน 33,405,700.-บาท คิดเปTนร�อยละ 11.89% 
  - ด�านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   เปTนเงิน 77,500,680.-บาท คิดเปTนร�อยละ 27.58% 
  - แผนงานการเกษตร เปTนเงิน 4,806,900.-บาท  
   คิดเปTนร�อยละ 1.71% 
  - ด�านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง เปTนเงิน  
   27,915120.-บาท    คิดเปTนร�อยละ 9.93% 

  โดยมีรายละเอียดโครงการแยกตามส�วนราชการใน
สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ดังน้ี  

  สํานักปลัดฯ 
  1. โครงการพัฒนากลไกลการกํากับติดตามและประเมินผล 
    การป@องกันการทุจริต  20,000.-บาท 
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  2. โครงการฝQกอบรมการป@องกันและระงับอัคคีภัย 
    50,000.-บาท 
  3. โครงการส งเสริมการป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    100,000.-บาท  
  4. โครงการระบบเฝ@าระวังและแจ�งอุบัติเหตุระยะไกล   
   อัตโนมัติ 4,855,500.-บาท  
  5. โครงการ satungeopark festival 300,000.-บาท 
  6. โครงการ satunฮาลาลสตรีท  400,000.-บาท  
  7. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการท องเที่ยว  
    100,000.-บาท  
  8. โครงการจัดกิจกรรมส งเสริมการท องเที่ยวจังหวัดสตูล  
    160,000.-บาท  
  9. โครงการจัดการแข งขันตกปลาบาราฟ`ชช่ิงคัพ 
    80,000.-บาท 
  10.โครงการจัดงานเทศกาลส งเสริมการท องเที่ยวอําเภอ 
    ละงูยอนหอยหลอด 120,000.-บาท  
  11.โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย�อาหารอร อย 
      ของดีที่ละงู 160,000.-บาท  
  12. โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก�  200,000.-บาท  
  13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท องเที่ยว 
      300,000.-บาท  
  14. โครงการรัก เล ป~า เป`ดฟ@าอันดามันสตูล  
      1,000,000.-บาท  
  15. โครงการวันเต าโลก  80,000.-บาท  
  16. โครงการส งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�การ 
     ท องเที่ยวในระดับภูมิภาค  400,000.-บาท 
  17. โครงการส งเสริมการท องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล 
      200,000.-บาท  
  18. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู�เกี่ยวข�องกับอุทยาน 
      ธรณโีลกสตูล  100,000.-บาท 
  19.ค าปรับปรุงบํารุงรักษาท าเทียบเรือปากบารา  
         200,000.-บาท 
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  20.โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณโีลกสตูล  
      360,000.-บาท  

  รวม  9,185,500.-บาท  
 สํานักเลขานุการองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
  1. โครงการ อบจ.พบประชาชน 1,300,000.-บาท 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการ 
      ปฏิบัติงาน  500,000.-บาท 
  3. โครงการสุดยอดผู�นําสู ความสมานฉันท�1,000,000.-บาท  
  4. โครงการอบรมส งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
   50,000.-บาท  

  รวม  2,850,000.-บาท  
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
  1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นองค�การบริหารส วน 
   จังหวัดสตูล 80,000.-บาท 
  2. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ 
      บริหารส วนจังหวัดสตูล  50,000.-บาท  
  3. โครงการฝQกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ข�อมูลข าวสารทางรา 
   การหลักสูตรทําอย างไรให�ได�มาซึ่งข�อมูลข าวสารของ   
   ราชการ 70,000.-บาท 
  4. โครงการพัฒนาความรู�และทักษะทางเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 1,020,000.-บาท 

  รวม  1,220,000.-บาท  
 กองคลัง 
  1. โครงการฝQกอบรมเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง ของ 
   องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  50,000.-บาท 
  2. โครงการอบรมสัมมนาผู�ประกอบการที่ชําระภาษีและ 
   ค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
   50,000.-บาท 

  รวม  100,000.-บาท  
 กองช�าง 
  1.ค าซ อมใหญ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
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   400,000.-บาท 
  2. โครงการก อสร�างท าเทียบเรือทุ นลอยบริเวณพื้นที่ 
   องค�การสะพานปลา หมู ที่ 3 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง 
   สตูล ขนาดไม น�อยกว า 120 ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
   ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่กําหนด 
   งบประมาณ  2,500,000.-บาท 
  3. โครงการก อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านซอย 5  
   หมู ที่ 4 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง – บ�านปลัก 
   หว�า หมู ที่ 4 ตําบลท าแพ อําเภอท าแพ ขนาดกว�าง 8  
   เมตร ยาว 24 เมตร ตามแบบแปลนขององค�การบริหาร 
   ส วนจังหวัดสตูลที่กําหนดและแบบมาตรฐานงานทาง 
   สําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นงบประมาณ  
   4,240,000.-บาท 
  4.โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ 1-0062 บ�านในเมือง  
   หมู ที่ 2 ถึงบ�านตานี หมู ที่ 4 เปTนค าปรับปรุงผิวจราจร 
   ลาดยางแอสฟIลล�คอนกรีต กว�าง 6 เมตร ยาว 1.268  
   กโิลเมตร ตามแบบแปลนขององค�การบริหารส วนจังหวัด 
   สตูลที่กําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กร 
   ปกครองส วนท�องถิ่นงบประมาณ  5,000,000.-บาท  
  5. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0076 บ�านผัง 
   ตัวอย าง - หมู ที่ 8 ตําบลอุใดเจริญเพื่อจ ายเปTนค า 
   ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟIลต�ติกคอนกรีต  
   ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.530  
   กโิลเมตร ตามแบบแปลนขององค�การบริหารส วนจังหวัด 
   สตูลที่กําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กร 
   ปกครองส วนท�องถิ่นงบประมาณ 2,200,000.-บาท 
  6. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0078 หมู ที่ 9  
   ตําบลควนสตอ - หมู ที่ 4 ตําบลย านซื่อเพื่อจ ายเปTนค า 
   ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว 
   จราจรกว�าง 5.00 เมตร ไหล ทางวัสดุปรับเกลี่ย ข�างละ  
   0.50 เมตร ระยะทาง 0.705 กโิลเมตรตามแบบแปลน 
   ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่กําหนดและแบบ 
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   มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
   งบประมาณ 3,800,000.-บาท  
  7. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ�านห�วย 
   ไทร - บ�านผัง 41 เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนผิว 
   จราจรลาดยางแอสฟIลต�ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
   กว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางข�างละ 1.00 เมตร  
   ระยะทาง 2.025 กโิลเมตรตามแบบแปลนขององค�การ 
   บริหารส วนจังหวัดสตูล ที่กําหนด และแบบมาตรฐาน 
   งานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
   (งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,530,000 บาท ได�รับการ 
   จัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 9,477,000 บาท  
   และองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมทบ 10%  
   จํานวน 1,053,000.-บาท 
  8. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0065 บ�านช อง 
   ไทร - บ�านท าซิวเพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนผิวจราจร 
   ลาดยางแอสฟIลต�ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 
   6.00 เมตร ระยะทาง 1.630 กโิลเมตรตามแบบแปลน 
   ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่กําหนดและแบบ 
   มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
    งบประมาณ 7,500,000.-บาท  
  9. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0082 หัวสะพาน 
   ละงู - บ�านผัง 17, บ�านผัง 18 เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุง 
   ถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟIลต�ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
   จราจรกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร  
   ตามแบบแปลนขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่ 
   กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กร 
   ปกครองส วนท�องถิ่น งบประมาณ 6,800,000.-บาท 
  10. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031 บ�านเกาะ 
   ใหญ  - บ�านบูเก็ตยามูเพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนผิว 
   จราจรลาดยางแอสฟIลต�ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
   กว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางข�างละ 1.00 เมตร  
   ระยะทาง 2.100 กโิลเมตรตามแบบแปลนของ 
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   องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่กําหนด และแบบ 
   มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
     งบประมาณ 10,400,000.-บาท 
  11. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0038 โรงเรียน 
   บ�านปากละงู - บ�านท าชะมวงเพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุง 
   ถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟIลต�ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
   จราจรกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.110 กโิลเมตร 
   ตามแบบแปลนขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่ 
  กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กร 
   ปกครองส วนท�องถิ่น (งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
   12,129,000.-บาท ได�รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน 
   เฉพาะกิจจํานวน 10,916,100.-บาท และองค�การ 
   บริหารส วนจังหวัดสตูล สมทบ 10% จํานวน  
   1,212,900.-บาท 
  12. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058 บ�านปลัก 
   สาวสูง - บ�านทุ งพักเพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนผิว 
   จราจรลาดยางแอสฟIลต�ติก คอนกรีตขนาดผิวจราจร 
   กว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.295 กโิลเมตรตาม 
   แบบแปลนขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่กําหนด 
   และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วน 
   ท�องถิ่น งบประมาณ 4,500,000.-บาท 
  13. โครงการปรับปรุงจัดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน 
     งบประมาณ  3,000,000.-บาท  
 14. โครงการปรับปรุงซ อมแซมระบบไฟฟ@าส องสว างและ 
  ไฟจราจร งบประมาณ 500,000.-บาท 
 15.โครงการปรับปรุงรักษาหรือซ อมแซมที่ดินและ 
  สิ่งก อสร�างที่อยู ในความรับผิดชอบขององค�การบริหาร 
  ส วนจังหวัด งบประมาณ 500,000.-บาท  

  รวม 53,605,900.-บาท  
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการศึกษา 
  งบประมาณ 50,000.-บาท 
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 2. โครงการจัดทําแผนการศึกษาของอบจ.สตูล งบประมาณ  
  100,000.-บาท 
 3. โครงการนิเทศการศึกษา งบประมาณ 20,000.-บาท  
 4. โครงการส งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคม 
  พัฒนาผัง 6 งบประมาณ 1,250,000.-บาท 
 5. โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต างประเทศให�กับ 
  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 480,000.-บาท 
 6. โครงการค าปรับปรุง/ซ อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
  ประกอบ งบประมาณ 150,000.-บาท 
 7. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
  งบประมาณ 1,000,000.-บาท 
 8. อาหารเสริม (นม) งบประมาณ 1,122,900.3-บาท  
 9. โครงการส งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนําร องเน�น 
  หลักสูตรเฉพาะด�าน (หลักสูตรกีฬา) งบประมาณ  
  1,200,000.-บาท 
 10. โครงการแข งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย� 
  การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด 
  ชายแดนใต� งบประมาณ 200,000.-บาท 
 11. โครงการส งเสริมแข งขันทักษะทางวิชาการให�กับศูนย� 
  การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประจําจังหวัด 
  สตูล งบประมาณ 510,000.-บาท 
 12. โครงการส งเสริมทักษะทางวิชาการให�แก นักเรียนศูนย� 
  การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดจังหวัด งบประมาณ  
  125,000.-บาท 
 13. โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเป`ดโลก 
  ทัศน�ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิมสตูล งบประมาณ  
  600,000.-บาท  
 14. โครงการส งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ�าน 
  กาเนHะ) งบประมาณ 30,000.-บาท 
 15. โครงการจัดการแข งขันกีฬาจาบังเกมส� งบประมาณ  
  300,000.-บาท 
 16. โครงการจัดการแข งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน 
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     งบประมาณ 400,000.-บาท  
 17. โครงการจัดการแข งขันตะกร�อสตูลลีก งบประมาณ  
  800,000.-บาท  
 18. โครงการจัดการแข งขันฟุตบอลสตูลลีก งบประมาณ  
  2,240,000.-บาท 
 19. โครงการจัดการแข งขันวอลเลย�บอลสตูลลีก 
     งบประมาณ 800,000.-บาท 
 20. โครงการจัดงานแข งขันเซปIกตะกร�อ (สตูลคัพเขาน�อย 
  เกมส�) งบประมาณ 100,000.-บาท 
 21.โครงการจัดงานวันเด็กแห งชาติ งบประมาณ  
  800,000.-บาท 
 22. โครงการพัฒนาบุคลากรด�านการกีฬา งบประมาณ  
  100,000.-บาท 
 23. ค าปรับปรุงซ อมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬาองค�การ 
  บริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณ 900,000.-บาท  
 24. โครงการส งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล 
    งบประมาณ 1,000,000.-บาท 
 25.โครงการแข งขันว าวประเพณี งบประมาณ  
  2,700,000.-บาท 
 26. โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟ`ตรี) 
     งบประมาณ  400,000.-บาทท 
 27. โครงการศาสนิกสัมพันธ� งบประมาณ 70,000.-บาท 
 28. โครงการส งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
     งบประมาณ   1,800,000.-บาท  
 29. โครงการส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
  มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย�คลองช�าง) งบประมาณ  
  240,000.-บาท 
 30. โครงการส งเสริมประเพณีชักพระ งบประมาณ  
  400,000.-บาท 
 31. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให�แก ผู�นับถือ 
  ศาสนาพุทธ งบประมาณ 80,000.-บาท 
 32. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให�แก ผู�นับถือ 
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  ศาสนาอิสลาม งบประมาณ 160,000.-บาท 
 33. โครงการอบรมผู�สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี 
     งบประมาณ 200,000 .-บาท 
 34. โครงการอบรมส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ 
  เยาวชน "รากแก�วแห งปIญญา" งบประมาณ  
  80,000.-บาท  
 35. โครงการจัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติท านศาสดามูฮัม 
  หมัด (ซ.ล.) งบประมาณ 400,000.-บาท 
 36. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร�อน งบประมาณ  
  160,000.-บาท 
 37. โครงการอบรมศีลจาริณี งบประมาณ 80,000.-บาท 
 38. โครงการส งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาวัน 
  เข�าพรรษา งบประมาณ 30,000.-บาท 
 39. โครงการส งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาวัน 
  มาฆบูชา งบประมาณ 70,000.-บาท 
 40. โครงการส งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาวัน 
  วิสาขบูชา งบประมาณ 100,000.-บาท 

  รวม 21,247,900.-บาท 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 
 1. โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายในการบริหารสถานศึกษา 
  งบประมาณ 8,635,000.-บาท 

  รวม 8,635,000.-บาท 
 กองพัสดุและทรัพย�สิน 
 1. โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง 
  งบประมาณ 50,000.-บาท 

  รวม 50,000.-บาท 
 กองสวัสดิการสังคม 
 1. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านสวัสดิการสังคม 
  งบประมาณ 50,000.-บาท 
 2. โครงการช วยเหลือประชาชนขององค�การบริหารส วน 
  จังหวัดสตูล งบประมาณ 100,000.-บาท 
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 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ งบประมาณ  
  1,000,000.-บาท 
 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล งบประมาณ  
  300,000.-บาท 
 5. โครงการส งเสริมและพัฒนากลุ มอาชีพผลิตภัณฑ� OTOP 
  งบประมาณ 100,000.-บาท 
 6. โครงการส งเสริมการลงทุน งบประมาณ 120,000.- 
  บาท 
 7. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการเกษตร 
  งบประมาณ 100,000.-บาท 
 8. โครงการส งเสริมอาชีพเกษตร งบประมาณ 100,000.- 
  บาท 
 9. โครงการสตูลเกษตรแฟร� งบประมาณ 200,000.-บาท 
 10. โครงการส งเสริมการปลูกไม�มีค าเพื่อเศรษฐกิจสังคม 
  และสิ่งแวดล�อม งบประมาณ 900,000.-บาท 

  รวม 2,970,000.-บาท 
 กองสาธารณสุข 
 1. สมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห งชาติ "กองทุน 
  ฟ��นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล" งบประมาณ  
  1,550,000.-บาท 
 2. โครงการส งเสริมสุขภาพและป@องกันโรคด�านสาธารณสุข 
  งบประมาณ 50,000.-บาท 
 3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน 
  งบประมาณ 1,000,000.-บาท 
 4. โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล 
  งบประมาณ 400,000.-บาท 
 5. โครงการปรับปรุงก อสร�างเสริมคันดินบ อฝIงกลบขยะมูล 
  ฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตําบลกําแพง งบประมาณ  
  6,251,000.-บาท 
 6. โครงการพัฒนาเสริมสร�างเครือข ายผู�นําด�านสุขภาพ 
  งบประมาณ 200,000.-บาท 
 7. โครงการรณรงค�ป@องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติด 
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   งบประมาณ 100,000.-บาท 
 8. โครงการคลองสวยน้ําใส งบประมาณ 300,000.-บาท 
 9. โครงการท�องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ�พื้นที่สีเขียว 
   งบประมาณ 30,000.-บาท 
 10. โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ นจอดเรือจุดชมปะการัง 
  ธรรมชาติ งบประมาณ 200,000.-บาท 
 11. โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และ 
  พันธุกรรมพืช งบประมาณ 100,000.-บาท 

  รวม  10,181,000.-บาท 
 กองการเจ1าหน1าท่ี 
 1. โครงการฝQกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร�าง 
  คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรอบจ.สตูล งบประมาณ  
  120,000.-บาท 

  รวม  120,000.-บาท 
  ท านประธานสภาที่เคารพ สาระสําคัญของงบประมาณ

รายจ ายประจําปUงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ที่คณะ
ผู�บริหารองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�แถลงมาทั้งหมด
เปTนส วนสําคัญของกรอบและแนวทางหลักในการใช�จ าย
งบประมาณของท� อ งถิ่ นที่ คณะ ผู� บ ริ หา รทํ า ขึ้ น เพื่ อ
วางรากฐานในการพัฒนาท�องถิ่นโดยมุ งหวังให�ทุกภาคส วน
ไม เฉพาะแต หน วยงานภาครัฐใช�กลไกลด�านงบประมาณเข�า
ไปร วมในการพัฒนาและแก�ไขปIญหาเศรษฐกิจสังคมและ
ความม่ันคงของท�องถิ่นคณะผู�บริหารได�เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณตามร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายฉบับนี้
เพื่อสนับสนุนกลไกลที่จะดูแลพี่น�องประชาชนจังหวัดสตูลให�
สามารถดํารงชีวิตอย างมีความสุข มีความสมานฉันท�  

  กระผมหวังเปTนอย างยิ่งว าท านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาฯทุกท าน จะให�การสนับสนุนและรับหลักการแห งร าง
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายฉบับนี้รวมทั้งดําเนินการตาม
ขั้นตอนจนประกาศใช�บังคับเปTนกฎหมายเพื่อเปTนหลักในการ
ใช�จ ายเงินให�เกิดผลดีต อท�องถิ่นจังหวัดสตูล ต อไป  
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  ทั้งนี้ ขออนุมัติต อสภาแห งนี้เพื่อแก�ไขรายละเอียดบาง
รายการที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดทางธุรการด�วยจึง
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ
2565 เท าที่ได�ตรวจสอบความแตกต างระหว างปU 2564 กับปU
2565 นั้น โดยภาพรวมทั่วไปก็ไม มีอะไรที่จะแตกต างกันมากที่
จะเห็นได�ชัดเจนในความแตกต างก็คืองบประมาณที่ตั้งไว�ในปU
2564 นั้น ตั้งงบไว� 324,000,000.-บาท และในปU 2565
นั้น ตั้งงบไว�ที่ 281,000,000.-บาท ซึ่งแสดงว างบประมาณ
ในปU 2565 ลดลงจากปU 2564 ตามที่นายกฯได�แถลงไว� น่ัน
เพราะว าเปTนส วนหนึ่งในการจัดเก็บภาษีที่ได�น�อยลงอีกส วนหนึ่ง
ก็มาจากงบที่จัดสรรให�กับ อสม. ซึ่งสมาคมองค�การบริหารส วน
จังหวัดแห งประเทศไทยเราได�ทําเรื่องถึงคณะกรรมการกระจาย
อํานาจ ที่ผ านมาเราดูเหมือนเปTนงบท�องถิ่นที่ รัฐบาลให�กับ
ท�องถิ่นนั้น เราดูเหมือนว างบตรงนี้ที่ให�ท�องถิ่นมันเยอะมาก แต 
ในความเปTนจริงเปTนงบที่แอบแฝงอยู เยอะ ก็เลยทําเรื่องออกไป
จนปIจจุบันนี้งบที่จะส งให�กับ อสม. ด�วยค าตอบแทนอาสาสมัคร
ประจําหมู บ� านนั้น  ก็ก ลับไปอยู ที่ กระทรวงสาธารณสุข 
งบประมาณที่อยู ที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสมัยก อนนั้น  ก็
ลดน�อยลงไปน่ันคือส วนหนึ่ง ถ�าเราดูจากรายจ ายที่แยกตามส วน
ต างๆนั้น เท าที่ผมได�ดูไว� งบบุคลากร เงินเดือนและค าตอบแทน
อื่นๆทั้งหมดอยู ที่ 97,684,860.-บาท งบดําเนินการที่ใช�ใน
การดําเนินการต างๆเพราะถ�าเราบอกว างบดําเนินการบางครั้ง
เราก็ไม เข�าใจถ�าเราจะบอกว างบบุคลากรบางครั้งเราก็ไม เข�าใจ
เพราะฉะนั้นต�องแยกย อยให�พี่น�องประชาชนที่ฟIงอยู ทางบ�าน
ได�รับทราบด�วยว างบดําเนินการที่ใช�ในการดําเนินการนั้น อยู ที่ 
82,217,620.-บาท งบเพื่อการลงทุนที่ใช�ในการก อสร�างและ
ครุภัณฑ�ต างๆอยู ที่ 66,162,400.-บาท องค�การบริหารส วน
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จั ง ห วั ด ไ ด� อุ ด ห นุ น ไ ป ใ น ส ว น ต า ง ๆ นั้ น อี ก ป ร ะ ม า ณ 
7 ,0 2 0 ,0 0 0 . -บ า ท ร ว ม กั บ ง บ ก ล า ง ที่ ตั้ ง เ อ า ไ ว� 
27,915,120.-บาท รวมแล�วเปTน 281,000,000.-บาท 
โดยประมาณ ท านประธานสภาฯที่ เคารพ ถ�าเราจะแยก
โครงการออกมาตามงบประมาณรายจ ายจากส วนต างๆที่ท าน
นายกฯได�แถลงไปแล�ว สํานักปลัดฯ ตั้งไว�ทั้งหมด 20 โครงการ 
เปTนเงิน 9,185,000.-บาท สํานักงานเลขานุการองค�การ
บริหารส วนจังหวัด ตั้งไว� 2,850,000.-บาท กองยุทธศาสตร�
และงบประมาณ ตั้งไว� 1,220,000.-บาท กองคลัง ตั้งไว� 
100,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งไว� 21,247,900.-บาท
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 ตั้งไว� 8,365,000.-บาท กองพัสดุ
และทรัพย�สิน ตั้งไว� 50,000.-บาท กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว� 
3,170,000.-บาท กองสาธารณสุข ตั้งไว� 9,981,000.-
บาท กองการเจ�าหน�าที่ ตั้งไว� 120,000.-บาท กองช าง ตั้งไว� 
15 โครงการ แยกเปTนโครงสร�างพื้นฐาน 11 โครงการ รวม
งบประมาณที่ตั้งไว� 53,605,900.-บาท รวมรายจ ายทั้งหมด
ประมาณ  281,000,000.-บาท ท านประธานที่เคารพ ใน
โครงสร�างพื้นฐานนั้นเราจะเห็นว าในจังหวัดสตูลของเรานั้น มี
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานที่น�อยมาก เพราะ
เราไม มีงบประมาณที่เพียงพอในการที่จะพัฒนา สําหรับถนน
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดเองที่ได�สร�างเอาไว�ทั้งหมดนั้น 
อยู ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส วนจังหวัดประมาณ 
354 กิโลเมตร โดยประมาณ ซึ่งแยกตามอําเภอต างๆ ดังนี้ 
อําเภอละงู มี 24 สายทาง ลาดยางไปแล�ว 67 กิโลเมตร 
คอนกรีต 2 กิโลเมตร ลูกรังอีก 4 กิโลเมตร  อําเภอเมือง มี 
24 สายทาง  ลาดยางไปแล�ว 53 กิโลเมตร คอนกรีต 12 
กิโลเมตร ลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร  อําเภอควนโดน มี 20 
สายทาง ระยะทาง 33 กโิลเมตร ลาดยางไปแล�ว 22 กิโลเมตร 
คอนกรีต กิโลเมตร ลูกรัง 2 กิโลเมตร อําเภอควนกาหลง  มี 
20 สายทาง ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ลาดยางทั้งหมด 
อําเภอท าแพ มี 25 สายทาง ลาดยางไปแล�ว 62 กิโลเมตร 
คอนกรีต 22 กิ โลเมตร อําเภอทุ งหว�า มี  10 สายทาง 
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ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ลาดยางไปแล�ว 25 กิโลเมตร 
คอนกรีต 600 เมตร ลูกรังไม มี อําเภอมะนัง มี 9 สายทาง 
ระยะทางประมาณ 22 กโิลเมตร ลาดยางทั้งหมด ท านประธาน
ที่เคารพ ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดเราเปTนองค�กรเล็กๆ
งบประมาณมีเพียงน�อยนิด และผมก็ต�องขอช่ืนชมคณะผู�บริหาร 
เมื่องบประมาณปU 2564 ท านนายกฯได�ประสานโครงการ
อุดหนุนเฉพาะกิจได�งบประมาณมาทั้งหมด 44,630,000.-
บาท ซึ่งตรงนี้ต�องขอช่ืนชมนายกฯ และกองช าง กองแผน ที่ได�
ทําโครงสร�างอย างนี้รองรับเอาไว�เพราะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
เวลามานั้นด วนมากๆเพราะฉะนั้นถ�าไม มีการทํารูปแบบหรือ
ประมาณการรองรับไว�ซึ่งส วนใหญ แล�วจะไม ทัน และสอง
โครงการที่นายกฯได�เอามาจากโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจก็คือ
โ ค ร ง ก า ร ส า ย ค ว น ไ ส น -ค ล อ ง ล ะ งู  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
14,980,000.-บาท และโครงการสายควนเก-อุใดเจริญ 
ประมาณ 5 กิโลเมตร งบประมาณ 29,650,000.-บาท ท าน
ประธานที่เคารพ โครงการต างๆที่แต ละกองได�ขอเอาไว�นั้นผมดู
จากตารางที่ส งมาให�ผมดูนั้น ในไตรมาสที่3 เดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน ณ วันนี้ เดือนสิงหาคม 2564 สํานักปลัดฯที่ตั้ง
เอาไว� 27 โครงการนั้น ทําไปแล�ว และยังค�างอยู อีก 22 
โครงการ กองกิจการสภาฯ มี 5 โครงการ เมื่อปUที่แล�วยังค�างอีก 
2 โครงการ กองช าง 22 โครงการ ยังค�างอยู  8 โครงการ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม มี 38 โครงการ ยังค�างอยู  
13 โครงการ กองส งเสริมคุณภาพชีวิต 17 โครงการ ยังค�าง
อยู  7 โครงการ สิ่งต างๆเหล านี้อันนี้ที่ค�างอยู ไม มีการยกเลิก
เพราะว าในช วงโควิด19 ที่ผ านมาหลายกองงานก็ได�ยกเลิก
โครงการออกไป เช นโครงการจัดงานมรกตของสํานักปลัดฯก็
ยกเลิกไป กองการศึกษาฯก็ยกเลิกไป 12 โครงการ กอง
ส งเสริมฯยกเลิกไป 2 โครงการ แต ทั้งนี้ในห�วงเวลาที่เปTนโรค
ระบาดโควิด 19 นี้ โครงการต างๆ ที่แต ละกองงานได�เสนอไป
นั้น ถ�าหากว าเปTนการประชุมหรือสัมมนานั้น ผมเช่ือว าโรคโควิด 
19 ยังอยู กับเราอีกนาน และเราคงจะดําเนินการโครงการต างๆ
นั้น ค อนข�างจะยาก งบประมาณส วนนี้ถ�าเราเอามาทําใน
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โครงสร�างพื้นฐานผมคิดว าก็คงจะเปTนประโยชน�ต อพี่น�อง
ประชาชนผมยกตัวอย างว าถนนทุ งดินเจ๊ียะของผมว าผ านการ
ประสานแผนระดับจังหวัดและตอนนี้น าจะถึงเวลาประมาณสาม
ปU ได�แล� ว  แต โครงการนี้ยั ง ไม ๆ ได� ดํ า เนินการต อ เพราะ
งบประมาณเราไม เพียงพอเราต�องของบประมาณจากส วนกลาง
ซึ่งขอไปทุกครั้งก็ไม เคยผ านก็ต�องฝากท านประธานผ านไปถึง
นายกฯว าเราจะต�องทําเปTนช วงๆแล�ว เพื่อที่ให�โครงการนี้ผ าน
เพราะโครงการถนนทุ งดินเจ๊ียะมันเปTนประโยชน�ต อพี่น�อง
ประชาชนอย างมากประโยชน�ที่ได�รับพี่น�องทั้งสองอําเภอ และใน
อําเภอละงูที่ได�รับประโยชน�ก็คือ ตําบลกําแพง ตําบลเขาขาว 
ตําบลน้ําผุด ในอําเภอละงู และประโยชน�ของพี่น�องบ�านป~าแก 
บ อหิน ในอําเภอทุ งหว�า ซึ่งเปTนเส�นทางที่เช่ือมต อกันถ�าเราทํา
ตรงนี้ได�ผมคิดว าทั้งสวนยางพารา และสวนปาล�มน้ํามัน ในห�วง
เวลาตรงนั้นผมว ามีหลายพันไร ซึ่งเปTนสิ่งที่พี่น�องประชาชน
จะต�องนําผลผลิตออกมาในเส�นทางนี้ แต ว าถนนเส�นนี้ก็ยังไม ได�
รับการแก�ไขหลายปUที่ผ านมาโครงการที่จะบุกเบิกถนนต างๆนั้น 
องค�การบริหารส วนจังหวัดไม ได�ทําเลย เพราะงบประมาณไม 
เพียงพอตรงนี้เราต�องเข�าใจผู�บริหารแต พี่น�องประชาชนบางครั้ง
เขายังไม เข�าใจเมื่อมีโอกาสได�พูดก็ต�องแจ�งประชาชนที่อยู ทาง
บ�านให�รับทราบด�วยว าการที่เราบุกเบิกได�เปTนงานที่ล าช�าเพราะ
เราต�องทําโครงสร�างพื้นฐานที่เปTนถนนลูกรังของเรานั้น ให�เสร็จ
เรียบร�อยและผมต�องฝากถนนของผมตรงนี้ด�วยพี่น�องประชาชน
เรียกร�องมาอย างมาก ผมจะยกตัวอย างให�ฟIงว า โครงการต างๆ
เช นโครงการเฝ@าระวังและแจ�งอุบัติเหตุระยะไกลอัตโนมัติ
ประมาณสี่ล�านกว าบาท ตรงนี้ผมไม ม่ันใจว าเปTนโครงการทํา
เกี่ยวกับอะไรงบประมาณค อนข�างจะมาก โครงการขับเคลื่อน
อุทยานธรณโีลกประมาณสามแสนหกหมื่นบาท โครงการพัฒนา
ความรู�และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งงบประมาณไว�ที่
หนึ่งล�านกว าบาท ซึ่งผมคิดว าโครงการเหล านี้รวบรวมกันได�นั้น 
ก็น าจะทําโครงสร�างพื้นฐานได�เพิ่มเติมไม มากก็น�อย อย างเช น
โครงการของกองการศึกษาฯ โครงการจัดทําแผนการศึกษาของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตั้งงบประมาณไว�ที่หนึ่งแสน
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บาท โครงการส งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง6 งบประมาณหนึ่ งล� านสองแสนห�าหมื่ นบาท 
งบประมาณเหล านี้รวมกันแต ละกองผมยกตัวอย างแค คร าวๆ
เพื่อไม ให�เสียเวลาตรงนี้มากนัก ถ�าสิ่งเหล านี้เราเอามารวบรวม
ในห�วงภาวะที่เปTนโรคโควิด 19 เราไม สามารถที่จะจัดทําได�ใน
โครงการงบประมาณเหล านี้ถ�าเราเอากลับมาและมาจัดสรรปIน
ส วนให�กับพี่น�องในทุกอําเภอและให�กับสมาชิกฯในทุกเขตในเรื่อง
ของโครงสร�างพื้นฐานที่ยังขาดอยู อีกมากซึ่งเราก็เข�าใจ ผมเช่ือ
ว าท านประธานฯคณะผู�บริหารก็คงได�รับทราบว าโครงสร�าง
พื้นฐานของเรานั้น ยังขาดอีกมากๆคือถ�าเปTนไปได�ขออนุญาต
ฝากท านประธานฯผ านไปยังคณะผู�บริหารถ�ามีแนวทางแก�ไขเรา
ไม ต�องไปหวังแล�วในเรื่องของงบประมาณต างๆ เช นงบอุดหนุนที่
ผ านมาของกรมก็แค ให�แค องค�การบริหารส วนตําบลหรือ
เทศบาลตําบล องค�การบริหารส วนจังหวัดไม มีสิทธิ์เพราะว าเปTน
องค�กรใหญ เพราะคิดว าองค�การบริหารส วนจังหวัดทั่วประเทศมี
งบประมาณเพียงพอในการที่จะดูแลแต ก็หารู�ไหมว าในบางครั้ง
นั้น จังหวัดสตูลเราเปTนจังหวัดเล็กๆงบประมาณมีเพียงน�อยนิด
แต ต�องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู�บริหารในการจัดการ
เพื่อนําพาองค�กรเหล านี้ให�ผ านพ�นไปได�ผมก็ต�องฝากไว�ใน
งบประมาณรายจ ายประจําปU 2565 ก็ต�องฝากท านประธาน
ผ านไปยังท านนายกฯเผ่ือมีการแก�ไขหรือว างบเหลือจ ายใน
ปลายปU 2565 จะต�องนํามาพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานต อไป ผม
ขออภิปรายเพียงแค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณ
สอาด  หนูชูสุข อภิปราย 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมต�องขอขอบคุณท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอ
อนุญาตที่เอ ยนาม ผมเห็นด�วยกับการนําเสนอของท านและอย าง
น�อยๆเราก็มีทางออกบางประการ บางเรื่อง ที่เรากําลังพบกับ
ปIญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสตูล และก็ทั่วๆไปไม ว าจะเปTนเรื่อง
ของการจัดสรรงบประมาณบางส วนและก็คําช้ีแจงของท าน
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นายกฯเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่เปTนวัคซีนทางเลือกของจังหวัด
สตูล โดยจริงๆแล�วเวลานี้ หรือตอนนี้ จังหวัดสตูลเราก็ไม ต าง
กับจังหวัดอื่นๆ ที่ได�ประสบปIญหาในเรื่องของโรคระบาดโควิด 
19 และมีบางอย างในจังหวัดอื่นๆที่เขาสามารถแก�ปIญหาใน
เรื่องของการจัดการบริหารภายในจังหวัดเพราะฉะนั้นผู�บริหาร
ในระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ หน วยงานต างๆที่เกี่ยวข�องกับเรื่อง
ของโรคระบาด เรื่องนี้ก็ต�องฝากท านประธานผ านไปยังคณะ
ผู�บริหารเพื่อจะได�มีระบบภาคใีนการจัดการบริหารเพราะว าการ
คาดหวังของประชาชน ที่คาดหวังในการแก�ปIญหาในระดับ
จังหวัดมีทุกภาคส วนที่ประชาชนต�องการยื่นมือเข�ามาช วยเหลือ
ไม ว าจะเปTนรูปแบบต างๆการตั้งกองทุนวิธีการคิด การช วยเหลือ
โดยที่มีแนวทางในการนําเสนอที่เปTนภาพรวมของจังหวัด และก็
มีองค�กรต างๆเข�ามาสนับสนุนและก็มีในภาคประชาชนเข�ามา
อุดหนุน หน วยงานของภาครัฐเข�ามาอุดหนุน ตอนนี้เรายังขาด
เรื่องของระบบภาคีเปTนภาพรวมเพื่อแก�ปIญหาในระบบจังหวัด 
เพราะว าสมาชิกฯทุกท าน ที่เปTนสมาชิกฯที่รับภาระหน�าที่มาจาก
ประชาชนจะได�รับเสียงสะท�อนของประชาชนมาทุกเขต ทุกที่ มัน
เปTนเรื่องเดียวกันทั้งหมด เพราะฉะนั้น ขอฝากท านประธานผ าน
ไปยังคณะผู�บริหารขอให�ช วยหาวิธีการแนวทางที่จะแก�ปIญหา
โรคระบาดนี้เพื่อที่จะช วยเหลือประชาชน ที่ยังมีความหวังที่จะรอ
คอยการหยิบยื่นมาจากผู�นําทุกระดับช้ัน เพราะฉะนั้นการที่
ท านศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล มาพูดถึงงบประมาณและเรื่อง
ต างๆในระบบการจัดการผมเห็นด�วยและขอเพิ่มเติมสิ่งที่มี
ทางออกให�กับพี่น�องประชาชน หาวิธีการแนวทางที่จะช วยเหลือ
ประชาชน คําช้ีแจงบางครั้งก็เปTนผลดี แต บางครั้งมันก็ไปบั่น
ทอนความรู�สึกของพี่น�องประชาชน  เพราะฉะนั้นวิธีหาทาง
ออกเปTนเรื่องที่ดีที่สุดผมก็สนับสนุนทุกๆอย างที่มันสอดคล�องกับ
การบริหารจัดการในยามวิกฤต ผมก็ขอฝากท านประธานผ านไป
ยังคณะผู�บริหาร และก็ทุกๆท านด�วย ผมขอฝากไว�แค นี้ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณยา ยีวา 
อภิปราย  

ร.ต.อ.ยา  ยีวา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขอสนับสนุนโครงการสร�างท าเทียบเรือทุ นลอยใน
พื้นที่องค�การสะพานปลา หมู ที่ 3 ตําบลตํามะลัง เดิมทีพื้นที่นี้มี
ความเดือดร�อนมากในเรื่องของท าเทียบเรือเพราะเดิมทีจะใช�ไม�
กระดาน 3 แผ น ในเมื่อทางคณะผู�บริหารมีโครงการสร�างท า
เทียบเรือทุ นลอยซึ่งคงจะได�มาตรฐานเพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางของพี่น�องประชาชน ผมฝากขอบ
คุณท านประธานผ านไปยังคณะผู�บริหารในโอกาสนี้ด�วย 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม คุณบุรินทร�  ตาเดอิน 

นายบุรินทร�  ตาเดอิน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน วันนี้เราก็ได�เริ่มงานข�อบัญญัติงบประมาณรายจ าย
ประจําปU 2565 เปTนครั้งแรก เราเพิ่งเข�ามาทํางานแค  6 เดือน 
และพวกเราก็เข�าใจท านนายกฯดี งบประมาณน�อย แต พวกเราก็
พยายามดูรายละเอียด แต พอไปดูโครงการแล�วงบประมาณน�อย 
สังเกตจากเอกสารต างๆตรงนี้รู�สึกว าปUนี้งบประมาณลดลงคงจะ
ทําไปมากกว านี้ไม ได� และผมก็เห็นด�วยกับงบประมาณตรงนี้และ
สิ่งที่ต างๆที่พี่น�องประชาชนเดือนร�อนในพื้นที่ในแต ละเขตคงจะ
ไม คลอบคลุมอยู แล�ว ถ�าอย างนั้นต อไปในอนาคตถ�าจะทําใหม ก็
ให�ทางผู�บริหารพิจารณาว าพื้นที่ที่กําลังเดือดร�อนอยู  และก็ที่
ไม ได�ก อสร�างและไม ได�ดูแลตรงนี้ขอให�จัดสรรตรงนี้ให�ด�วยใน
ทุกๆเขตของจังหวัดสตูล ผมขออภิปรายแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญท านเทพชัย  มิตรเปรียญ อภิปราย 

ร.ต.อ.เทพชัย    มิตรเปรียญ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านผมมี เรื่ อง ไม สบายใจคือกองสาธารณสุข เสนอ
งบประมาณตัวนี้น�อยเหมือนกับไม เห็นความสําคัญของยาเสพ
ติด ผมอยากให�เพิ่มงบในโครงการผมรู�ว าตอนนี้งบประมาณมี
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น�อยแต อยากให�มองเห็นความสําคัญของยาเสพติดเปTนสิ่งสําคัญ
ของจังหวัดควรจะเพิ่มงบยาเสพติดให�มากกว าเดิมเพราะเปTนสิ่ง
สําคัญแก เยาวชนในจังหวัดสตูล ขออภิปรายแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญนายกฯช้ีแจงในส วนที่ท านสมาชิกฯ
ได�อภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านมีส วนที่จะต�องขอช้ีแจงอยู ประมาณ 2 ส วน เท าที่ฟIงมา
ในส วนแรกคือเรื่องของสถานการณ�โควิด 19 ที่ท านสมาชิกฯ
กังวลว าถ�าโรคโควิด19 ยังยืดเยื้ออยู อย างนี้นั้นงบประมาณที่ตั้ง
ไว�ในกิจกรรมต างๆอาจจะไม ได�ดําเนินการผมอยากจะเรียนท าน
สมาชิกฯว าจริงๆแล�วถ�าดูโครงสร�างของการกําหนดประเภท
รายการในงบประมาณมันไม ได�ผิดไปจากปUที่แล�วมากนัก ผม
คาดการว าโดยปกติแล�วโครงการของเราจะเริ่มจริงๆประมาณ
เดือนมกราคม ช วงไตรมาสแรกนั้นโครงการก็ไม ได�มีกิจกรรม
มากมายและก็เข�าใจว าพอถึงเดือนมกราคมนี้วัคซีนที่ได�ฉีดลงมา
น าจะคลอบคลุม 70%ของกลุ มเป@าหมายที่จะมาสร�างภูมคุ�มกัน
หมู ให�กับพี่น�องประชาชนได�แล�ว เพราะฉะนั้นผมค อนข�างจะมี
ความม่ันใจว าปUหน�าเหตุการณ�นั้นจะกลับมาปกติมากกว าปUนี้
เยอะเขาบอกว าวัคซีนแล�วไม ได�ป@องกันการแพร ระบาด คนฉีด
แล�วก็ยังติดได�แต จะลดการเสียชีวิตมันก็เหมือนเปTนไข�หวัด
ธรรมดา เพราะฉะนั้ นผมค อนข� างจะ ม่ัน ใจว า ในปUหน� า
สถานการณ�โควิด 19 จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นกิจกรรมต างๆ
ของเราก็น าจะดําเนินการได�ตามปกติ อย างไรก็แล�วแต อยากจะ
เรียนท านสมาชิกฯทุกท านว าสําหรับองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลนั้น ผมเปTนคนข�างที่จะละเอียดในเรื่องของการทํางาน
เพื่อให�เกิดเงินเหลือจ ายที่น�อย ถ�าท านสังเกตตามรายงานปUที่
แล�วนั้น งบประมาณของเราสามร�อยกว าล�าน งบประมาณเหลือ
จ ายเรานั้น ที่ตกเปTนเงินสะสมประมาณสามล�านเท านั้นเอง ซึ่ง
ผมว าน�อยมากเราใช�งบได�ถึง 99% เราเหลือเปTนเงินสะสมแค  1 
% ผมค อนข�างจะม่ันใจว าหน วยงานท�องถิ่นทั้งประเทศนี้และของ
เราน าจะใช�เ งินได� เปอร� เซ็นสูงที่ สุด เพราะว าในช วงเดือน
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กันยายนของทุกปUนั้น เราจะเอาเงินเหลือจ ายทั้งหมดมารวมกัน
และก็เสนอรายการเพื่อขอทํารายการใหม อยู ทุกปU ท านสมาชิกฯ
เก าก็น าจะยืนยันได�ว าในช วงเดือนกันยายนนั้น จะมีรายการเงิน
เหลือจ ายที่จะมาออกเปTนโครงสร�างพื้นฐานอีกรอบหนึ่งซึ่งเราจะ
ทํากันทุกปU และปUนี้ก็เหมือนกันปUนี้ก็น าจะมีเงินเหลือจ ายมาทํา
โครงสร�างพื้นฐานได�อีกบางส วน และปUหน�าถ�าหากว าไม ได�ทํา
โครงการไหนหรือทําน�อยเราก็มาทํารวมกันจะลงไปที่โครงสร�าง
พื้นฐานเปTนส วนใหญ ในช วงปลายปUซึ่งเราปฏิบัตใินลักษณะนั้นอยู 
เปTนธรรมเนียมปฏิบัติของเราอยู แล�ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให�
ท านสมาชิกฯอย าได�กังวล และอีกประเด็นคือเรื่องของยาเสพติด
ผมอยากจะเรียนว าโครงการยาเสพติดจริงๆแล�วเราทํางาน
ร วมกับจังหวัด ส วนหนึ่งอาจจะเปTนการจัดอบรมโดยที่ เรา
ดําเนินการเองและอีกส วนเราก็ไปร วมกับจังหวัดในวันยาเสพติด
โลกกับศูนย�ป@องกันยาเสพติดของจังหวัด ซึ่งยอมรับว าปUนี้เราตัด
ยอดลงมาเยอะพอสมควรก็ต�องลองดูว าถ�าจะปรับเพิ่มยังไงใน
การปรับงบประมาณลดบางส วนและเพิ่มบางส วนตรงนี้ก็ในส วน
ของสมาชิกฯก็ยังมีความสามารถที่จะดําเนินการได�อยู ในช วงของ
การแปรญัตติ วาระที่สอง และวารที่สาม ตรงนี้ก็ลองไปดูว าจะ
ปรับจะลดหรือเพิ่มกันยั งไ ง อยากจะเรียนเพิ่ ม เติมว ามี
ข�อผิดพลาดเล็กน�อยจากทางเอกสาร ในโครงการที่ 12 ของ
กองช าง ถนนสาย สต.ถ.1-0058 บ�านปลักสาวสูง – บ�านทุ ง
พัก นั้น ท านผู�อํานวยการกองช างมาบอกว าผิวจราจรกว�างแค  
5 เมตร ช วยแก�ไขด�วย และในหน�าที่  8 ช่ือตกไปหนึ่งคํา
โครงการที่ 4 ถนนสาย สต.ถ 1-0062 บ�านในเมือง หมู ที่ 2 
ถึงบ�านควนตานี หมู ที่ 4 (ตกคําว าควน)และอีกหนึ่งคําถามเมื่อ
ตะกี้ที่ท านสมาชิกฯได�กรุณาซักถามในเรื่องของโครงการระบบ
เฝ@าระวังและแจ�งอุบัติเหตุทางไกลอัตโนมัติผมอยากจะเรียนว า
พอดีผมได�รับการประสานจากทีมงานว าระบบกล�องวงจรป`ด
ขณะนี้นั้น เขาได�พัฒนาไปค อนข�างจะไกลมากแล�ว เมื่อก อนเรา
คิดว าถ�าเราจะติดตั้งกล�องวงจรป`ดตามแยกถนนสายหลักต างๆ
เราน าจะลากสายไฟเบอร�ออฟติกมารวมไว�ที่ศูนย�แต ตอนนี้การ
พัฒนาระบบดิจิตอลการพัฒนาระบบสัญญาณเขาใช�ระบบ
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สัญญาณไว ไฟและ สัญญาณไร� ส าย นั้ น  ติ ดต อกั บทาง
อินเตอร�เน็ตมีความเสถียรสูง เพราะฉะนั้นโครงการนี้ด�วยความ
ปรารถนาดีเราคิดว าที่ผ านมานั้น ตามแยกถนนสายหลักต างๆ
ของเราไม ค อยมีกล�องวงจรป`ดวันก อนทดลองมา 20จุด เปTน
กล�องระบบใหม  มุมกว�าง 180 องศา เพราะฉะนั้นในแต ละแยก
เราติดไม ทุกเสาไฟและถ�าเกิดอุบัติเหตุมันจะแจ�งเตือนกลับมา
ทางโทรศัพท� ถ�าเกิดอุบัติเหตุตรงสี่แยกไหนเจ�าหน�าที่จะทราบ 
จะได�แจ�งมูลนิธิได�ทันทีเพราะว าเวลาเกิดอุบัติเหตุบางทีพี่น�อง
ประชาชนไม ทราบว าจะต�องไปแจ�งที่ไหน เพราะฉะนั้นถ�าหากเรา
มีศูนย�บริการประชาชนในลักษณะนี้ ผมคิดว าน าจะเปTนเรื่องที่ดี
ในเรื่องของการช วยชีวิตและเรื่องของการดูแลทรัพย�สินและมันก็
จะตอบรับในอนาคตที่เราจะรับเปTนหน วยแจ�งเหตุ 1669 ตัวนี้
จะสามารถติดตามรถ 1669 ขององค�การบริหารส วนตําบล
ต างๆ ที่ผ านแยกต างๆได�ด�วยอะไรประมาณนี้ซึ่งคิดว าน าจะเปTน
เรื่องที่ดีที่จะดําเนินการให�กับพี่น�องประชาชน และอีกเรื่องที่จะ
เรียนให�ทุกท านได� รับทราบเ งิน เหลือจ ายปUนี้ที่ ผม จัดให�
เนื่องจากว าโครงการบ อน้ําตื้นที่ให�ท านไปสํารวจนั้น ปรากฏว า
เรื่องยังไม กลับมาจากส วนกลางเท าที่ทราบที่เราเสนอไปแค โซน
เกาะและส วนพื้นที่เปTนสาธารณะก็คือมัสยิด โรงเรียน ในส วนที่
ทําในพื้นที่ของพี่น�องประชาชนนั้น ไม ได�รับการเสนอผมก็เลยมา
จัดสรรงบประมาณเหลือจ ายส วนหนึ่ง เพื่อได�ให�สมาชิกฯได�
นําไปให�พี่น�อง ถ�าประสบความสําเร็จในโครงการนี้ในปUนี้เราก็
วางงบเพิ่มได� ขอช้ีแจงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นจะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอาหมาด  หลังยา
หน าย อภิปราย และเชิญผู�อํานวยการสํานักงานเลขาฯ เปTน
เลขานุการสภาฯทําหน�าที่ช่ัวคราว   

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านในเรื่องของงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
2565 สิ่งที่อยากนําเสนอและก็ขอตั้งข�อสังเกตว า มาดูของ
สํานักปลัดฯ สํานักงานเลขาฯ และก็กองอื่นๆนั้น สิ่งที่ผมยัง
น�อยใจคือว ากองสาธารณสุข ในข�อที่ 2 หน�าที่ 14 โครงการ
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ส งเสริมสุขภาพและป@องกันโรคด�านสาธารณสุขได�งบเพียงแค  
50,000.-บาท ในสถานการณ�แบบนี้ในเรื่องของโควิด19 เปTน
สิ่งที่ ลําบากมากตาผมไม สามารถที่จะนําเสนอได� หรือขอ
เพิ่มเติมได�ถ�าขอเพิ่มผมอยากขอหนึ่งล�านสองแสนบาท อย าง
น�อยให�ท านสมาชิกฯในแต ละเขตและที่ท านสมาชิกฯทุกท าน
ประสบอยู นั้น ณ ปIจจุบันนี้ คือ ศูนย� LQ และทางองค�การ
บริหารส วนตําบล แต ละตําบลนั้นเขาจะเปTนผู�ดูแลแต ศูนย� HQ 
คือว าที่กักตัวอยู ที่บ�านนั้นจะทรมานมากที่สุด ณ วันนี้ท าน
สมาชิกฯทุกท านที่อยู ในสภาแห งนี้ได�กระทบและก็รับรู�ถึงปIญหา
ของพี่น�องประชาชนที่กักตัวอยู ที่บ�านเพราะไม มีใครที่จะ
สนับสนุนที่จะให�เขาได�มีค าใช�จ ายและ 14 วันที่เขาไม มีรายได�
และเขาไม สามารถออกจากบ�านไปหาของกินหรือของใช�ซึ่งเปTน
ความปวดร�าวมากประสานกับศูนย� LQ ประสานกับองค�การ
บริหารส วนตําบลในแต ละพื้นที่ และแต ละพื้นที่เขาบอกว าต�อง
ดูแลตัวเองแต ในขณะเดียวกันที่อยู ในศูนย�HQ หรือกักตัวอยู ที่
บ�านไม มีใครสามารถช วยได�ต�องมาถามสมาชิกสภาฯ ดังนั้น
ทําไมโครงการส งเสริมสุขภาพและป@องกันโรคด�านสาธารณสุข
ปIจ จุบัน เปTน เรื่ องที่ สุดยอดในเรื่ องของการป@องกันด� าน
สาธารณสุขแต ทําไมได�งบประมาณเพียงห�าหมื่นบาทผมไม รู�ว า
แปรญัตติเพิ่มเปTนหนึ่งล�านแสนบาทได�ไหม และให�ท านสมาชิกฯ
ได�มีส วนในการตัดสินใจและนําเสนอไปตามเอกสารหลักฐาน
หรือว าวิธีปฏิบัติอย างไรผมไม ว า ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีเชิญนายกฯ
ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯอภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ต�องขอขอบคุณในความห วงใย ผมขออนุญาตอธิบายใน
หลักการงบประมาณสักนิดเงินห�าหมื่นบาทนั้นไม ใช งบไปช วย
โรคโควิด19 แต เปTนงบจัดอบรมในเรื่องของสุขภาพตามปกติที่
เราเคยทํามาทุกปU แต ผมอยากจะเรียนว าในส วนของงบโควิดนั้น 
เราวางไว�ในงบกลางสํารองจ ายแล�ว ตอนนี้ที่เราใช�จ ายอยู กับ
เรื่องของโควิด 19 นั้น ในศูนย� LQ หรืออะไรต างๆนั้นเราใช�จ าย
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เบิกจากงบกลางทั้งหมดซึ่งปUนี้งบกลางเราก็ตั้งไว�ค อนข�างเยอะ
กว าปกติและทุกปUงบกลางของเราประมาณเจ็ดล�านถึงแปดล�าน
บาทเอง ปUนี้ประมาณสิบกว าล�านบาท และผมอยากจะเรียนท าน
สมาชิกฯว าที่เสนอแนะบอกว าตั้งงบเพิ่มอีก และให�สมาชิกฯไป
ดูแลโดยระเบียบมาสามารถดําเนินการได� แต จริงๆHQ ผมก็น า
เห็นใจแต ผมถามว ามันมีโอกาสที่จะดําเนินการในส วนของการ
แจกถุงยังชีพในเรื่องของช วยเหลือดูแลไหม สามารถทําได�ซึ่งมี
คณะกรรมการของเราที่จะพิจารณาดูแลให�อยู แล�ว แต อยู ๆไม มี
ใครขอและองค�การบริหารส วนจังหวัดเอาของไปแจกและตอนนี้
มันแจกยากเพราะในระเบียบไม ให�ผมยกตัวอย าง โครงการแจก
ถุงยังชีพให�กับผู�ที่ได�รับผลกระทบจากโควิด19 นั้น เราทําไป
แล�วหนึ่งครั้งโดยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเองนั้นถือว า
เปT นแกนหลักพอสมควรในการประสานงานตรงนี้ เ ร า
ประสานงานไปกับทุกองค�การบริหารส วนตําบลและทุกๆ
เทศบาลใครอยากได�เท าไหร หรือประชาชนอยากได�มากน�อยแค 
ไหนเรากันคนละครึ่งเลยองค�การบริหารส วนตําบลช วยครึ่งหนึ่ง
และองค�การบริหารส วนจังหวัดช วยอีกครึ่งหนึ่ง บางแห งให�มา
น�อยแต ไม มีปIญหาเพราะมันมีขบวนการมีขั้นตอนในการร�องขอ
ว าเราจะช วยเหลือได�เมื่อเกินศักยภาพขององค�การบริหารส วน
ตําบลและเทศบาลอันนั้นโดยระเบียบและตอนนี้รู�สึกจะยังเหลือ
อีกประมาณสี่ถึงห�าองค�การบริหารส วนตําบลและอีกไม กี่วันเรา
จะประชุมกรรมการและก็ได�ออกในรอบสุดท�าย และตอนนี้ที่
ประชุมจังหวัด ศบค.นั้นส่ังให�สํารวจรอบสองแล�วเพราะฉะนั้น
ก อนสิ้นปUงบประมาณนี้เราจะมีถุงยังชีพแจกให�ประชาชนอีกหนึ่ง
รอบโดยลักษณะขั้นตอนก็เหมือนเดิมแต จริงๆแล�วนั้นสําหรับ
ครัวเรือนที่เปTน HQนั้น ถ�าจําเปTนเดือดร�อนสามารถที่จะสํารวจ
ให�องค�การบริหารส วนตําบลเซ็นมาหรือ สมาชิกสภาฯเซ็น
รับรองมาขอมาที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และก็
พิจารณาเปTนกรณีพิเศษได�ซึ่งตรงนี้ท านต�องไปทํางานมาไม ต�อง
กังวลเรื่องงบประมาณ งบกลางเราตั้งไว�พอสมควรและตอนนี้
ผมอยากจะเรียนว าในเรื่องสถานการณ�โควิดนั้น องค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลเราได�รับคําช่ืนชมจากจังหวัดมาพอสมควร
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เพราะเราเต็มที่กับทุกเรื่องเราไม ติดขัดเราพร�อมก็ขอเรียนช้ีแจง
ไว�แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอาหมาด หลังยาหน าย 

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ก็ขอบคุณท านนายกฯที่ได�ช้ีแจงในส วนที่ผมอภิปรายผม
นึกว ามีงบเพียงแค ห�าหมื่นบาทเท านั้นผมก็ตกใจเหมือนกัน ถ�า
เปTนแบบนี้แสดงว าท านสมาชิกฯทุกท าน สามารถที่จะกลับไป
สํารวจ HQ ที่อยู ในเขตของท านและก็นําเสนอมากับท านนายกฯ
ผมเข�าใจว าอย างนั้นแต ในขณะเดียวกันHQนั้นคือยอมรับว า
หนักใจแทนท านนายกฯผ านท านประธานสภาฯไปยังคณะ
ผู�บริหารว า HQ เกิดขึ้นอย างกะทันหัน ดังนั้นผมไม รู�ว าจะหมด
เมื่อไหร แต ทางองค�กรยูเนสโกเขาบอกว าโรคนี้อย างน�อยก็ๆไม 
ตํ่ากว า 2 ปU  ดัง นั้นก็ ไม รู� ว าใช� เมื่ อไหร หรือหมดเมื่อไหร 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากท านประธานผ านไปยังคณะผู�บริหารว า
บางครั้งกิจกรรมต างๆถ�าตัดงบประมาณลงมาบ�าง ณ วันนี้
ต�องการในเรื่องของชีวิตก อน เรื่องอื่นๆเราค อยว ากัน และก็
ขอขอบคุณท านนายกฯที่ช วยดูแลเรื่องนี้ ท านสมาชิกฯคงจะ
เข�าใจตรงกันถ�าผมผิดพลาดประการใดต�องขออภัยด�วย  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติขั้นรับ
หลักการ เชิญท านเลขาฯนับองค�ประชุม  

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  23  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  22 เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดไม เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ 22 เสียง  
  ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน ตามข�อบังคับที่ 45 

วรรคสาม ญัตติร างข�อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม ได� และในการพิจารณาวาระที่สองให�กําหนด
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ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว�ไม น�อยกว า 24 ช่ัวโมง นับแต 
สภาท�องถิ่นมีมติรับหลักการแห งร างข�อบัญญัติ การแปรญัตติ
เราต�องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา จํานวน 7 คน 
ขั้นตอนเลือกให�เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก อนแล�ว
เรียงลําดับทีละคนๆจนครบจํานวน เชิญท านสมาชิกฯเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญคุณสอาด  หนูชูสุข เสนอ 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านผมขอเสนอคุณนิธิ  หวันสู  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอคนที่ 2 เชิญคุณ
ดาโหด  สังขาว เสนอช่ือ 

นายดาโหด  สังขาว - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขอเสนอคุณสากีหรีม  เหมซHะ ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอคนที่ 3 เชิญคุณ
นิธิ  หวันสู เสนอช่ือ 

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขอเสนอคุณบุรินทร�  ตาเดอิน ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอคนที่ 4 เชิญคุณ
อําพล  อานับ เสนอช่ือ 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขอเสนอคุณพลากร  เกาะกลาง ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอคนที่ 5 เชิญคุณ
ประพันธ�  แก�วรุ งฟ@า เสนอช่ือ 

พ.ต.ท.ประพันธ�  แก1วรุ�งฟZา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขอเสนอพลฯสอหมาดมาลินี ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอคนที่ 6 เชิญคุณ
พลากรเกาะกลาง เสนอช่ือ 
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นายพลากร  เกาะกลาง - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขอเสนอคุณอําพล  อานับ ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอคนที่ 7 เชิญคุณ
ยายีวา เสนอช่ือ 

ร.ต.อ.ยา  ยีวา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขอเสนอคุณวิษกร   ตันติอาภรณ�ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  สภาฯได�คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 
คนคือ 

  1.นายนิธิ  หวันสู   
  2.นายสากีหรีม  เหมซ[ะ 

  3.นายบุรินทร�  ตาเดอิน  
  4.นายพลากร  เกาะกลาง  
  5.พลฯสอหมาด  มาลินี  
  6.นายอําพล  อา 

  7.นายวิษกร   ตันติอาภรณ� 
 กําหนดเวลายื่นคําแปรญัตตไิม น�อยกว า 24 ช่ัวโมง มีสมาชิกฯ

ท านใดที่จะเสนอ เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมขออนุญาตเสนอเวลายื่นคําแปรญัตติ เปTนศุกร�ที่ 13 
สิงหาคม 2564 และวันที่จันทร�ที่ 16 สิงหาคม 2564 และ
วันที่อังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - การเสนอคําแปรญัตติตามที่ท านศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล 
ได�เสนอไว� การเสนอต�องเสนอต อคณะกรรมการ เพราะฉะนั้น
คณะกรรมการที่ได�รับเลือกทั้ง 7 ท านนั้น ขอให�ท านได�เลือก
ประธานคณะกรรมการขึ้นมาและรับคําแปรญัตติ  กําหนดการ
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปU 2564 ผมจะขอ
กําหนดเปTนวันที่  23  สิงหาคม  2564  เวลา 13.30 น. ณ 
ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
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 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่น ๆ 
  ฯ ล ฯ 
เลิกประชุม - เวลา  13.30 น. 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณบุรินทร�  ตาเดอิน 

นายบุรินทร�  ตาเดอิน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านผมมีเรื่องของใจอยู  1 เรื่อง ก อนอื่นก็ขอขอขอบคุณท าน
นายกฯที่ได�ทําเอกสารเกี่ยวกับทรัพย�สินขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลทั้งหมดให�พวกเราได�ดูและขอขอบคุณไว�ตรงนี้พวก
เราจะได�ถือปฏิบัติจะได�ดูแลพื้นที่ของเราที่อยู ในความดูแลของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอฝากไว�ด�วย ในส วนเรื่องที่
สองก็คือโครงการที่หน�าโรงเรียนบ�านดูสน ในเขต 1 อําเภอควน
โดน โครงการนี้ไม รู�ว าสร�างมาในงบประมาณปUไหนและใช�
งบประมาณไปเท าไหร และเมื่อไหร จะสร�างเสร็จ และจะใช�งานใน
อนาคตเปTนอย างไรจริงๆโครงการนี้พวกเราก็ไม ทันและอยากจะ
ถามที่ตรงนี้ว าพี่น�องในเขต 1 สงสัยว าองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล สร�างไว�ทําอะไรใช�งบประมาณไปเท าไหร และก็
เมื่อไหร จะเสร็จเราก็ช้ีแจงไม ได�ทีนี้เราก็สงสัยอยากจะถามท าน
ประธานผ านไปยังนายกฯว าจริงๆแล�วโครงการนี้เปTนยังไง ผม
อยากรู�รายละเอียดเพื่อแจ�งให�ชาวบ�านทราบต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอาบีดีน
แลหมัน อภิปราย 

นายอาบีดีน  แลหมัน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ก็อยากจะขอเพิ่มเติมในส วนของวาระอื่นๆบางทีเรื่อง
บางเรื่องถ�าเกิดว าเราไม เจอกับตัวเองมันก็ไม สามารถที่จะบอก
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เล ากันได�โดยเฉพาะในเรื่องที่พวกเราทุกคนกําลังประสบกันอยู 
ในขณะนี้นั้น ไม ใช เฉพาะจังหวัดสตูล ไม ใช เฉพาะประเทศไทย 
โลกทั้งโลกต�องประสบกับปIญหาการแพร ระบาดของโรคโควิด 
19 เฉพาะที่ไม กลายพันธ�ก็หนักอยู แล�วส วนที่โรคนี้กลายพันธ�
มาอีกเพราะตอนนี้เรายังไม มีผู�นําที่จะบอกว าให�เราไปทางไหนยัง
ไม มีเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะต�องเปTนผู�นําของตนเองใน
การต อ สู� กั บ โ รค โควิด19  ท านประธานที่ เ คารพ  จาก
สถานการณ�การแพร ระบาดในช วงแรกๆเราทุกคนก็รู�ดีว าจังหวัด
สตูลเปTนจังหวัดที่ได�รับผลกระทบน�อยมากเราเปTนพื้นที่สีเขียว
และกลายมาเปTนเหลือง และก็กลายมาเปTนสีส�มและตอนนี้เรา
อยู ในพื้นที่สีแดงและก็ไม มีใครบอกได�อีกเช นกันว าเราจะไปถึงสี
แดงเข�มหรือไม  สถานการณ�เท าที่ดีภายในสัปดาห�ที่ผ านมาสถิติ
ของกราฟมันขึ้นเรื่อยๆไม ได�ลดลงเลย เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่
เปTนองค�กรใหญ ผมอยากเอาประสบการณ�ที่ผ านมาเกี่ยวกับการ
ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ของตัวเอง อยากจะมาเรียนท าน
ประธานผ านไปยังคณะผู�บริหารทุกๆท าน การที่เราต�องรับมือ
กับโรคโควิด19 ซึ่งเราไม รู�ว ามาจากทางไหนหรือมากับใครมัน
เครียดครับท านประธาน ทุกคนอยู ในสถานการณ�ที่ตึงเครียด
หมดเลย เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว าเมื่อวานซืนมีพี่น�อง
ชาวเลที่เกาะหลีเป�ะได�เสียชีวิต ทางมัสยิดมําบังก็ติดต อมาที่ผม
ในฐานะที่ผมเปTนสมาชิกฯในเขตพื้นที่ผมก็ต�องประสานงานต อยัง
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและบอกคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดว าต�องใช�ความเปTนประธานให�เรื่องนี้มันจบ
อยู ที่มัสยิดมําบัง และทางมัสยิดมําบังก็โทรมาถามว าไม มีคนที่
จะเอาศพลงไปฝIง เพราะฉะนั้นปIญหาเหล านี้มันเปTนปIญหาที่ถ�า
ไม โดนกับตัวเองนั้น เราจะไม รู�ว าเราจะแก�ไขยังไงและในที่สุด
ปIญหาก็ได�รับการแก�ไขไปด�วยดี แต ทีนี้ปIญหาเหล านี้จะต�องไม 
เกิดซ้ําอีกนะ การที่มีคนเสียชีวิตด�วยสาเหตุการเปTนโควิด 19 
นั้น เราอย าไปโทษคนที่เขามีหน�าที่รับผิดชอบเราเองยังกลัวเลย 
เพราฉะนั้นวันนี้เราจะทํายังไงจะมีมาตรการอะไรไหมให�กับ
องค�กรศาสนา ไม ว าจะเปTนศาสนาพุทธ คริสต� อิสลาม เราจะมี
อะไรสํารองให�เขาไหมถ�าเกิดว ามีเหตุการณ�แบบนี้เกิดขึ้นอีก เขา
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จะทํายังไงเราจะพอมีงบประมาณสนับสนุนไหม ผมคิดว าเรื่องนี้
มันเปTนเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นท านประธานที่เคารพ อยากฝาก
ท านประธานผ านไปยังท านนายกฯว ามันเปTนปIญหาที่เราจะต�อง
ร วมด�วยช วยกันอีก แต ทั้งหมดในเรื่องการเสียชีวิตเราจะต�อง
ดําเนินการให�พี่น�องประชาชนทั้งหมด อีกอย างวันนี้โดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนั้น ไม ว าจะเรื่องเกาะหลีเป�ะทั้งหมด 
ร�อยละ 90% รายได�ของพวกเขานั้น มาจากการท องเที่ยวเปTน
หลักวันนี้การท องเที่ยวของเกาะหลีเป�ะนิ่งมาก มันทําให�การใช�
ชีวิตของพี่น�องบนเกาะหลีเป�ะก็หยุดนิ่งด�วย จริงๆแล�วเกาะหลี
เป�ะถึงว าการท องเที่ยวไม กระทบเขาก็ ลําบากในเรื่องของ
ค าใช�จ ายอยู แล�ว เพราะว าเปTนพื้นที่ที่มีค าใช�จ ายค อนข�างสูงมาก 
และวันนี้ทําให�พี่น�องมีผลกระทบมาก และโทรมาหาปรึกษาผม
ว าจะทํายังไงกันดีผมก็เลยมีความคิดว าจะเปTนไปได�ไหมเราทุก
คนต างก็รู�ดีและเข�าใจดีที่ชีวิตของเรากระทบกับการแพร ระบาด
ของโรคโควิด19 เราจะช วยเหลือพวกเขายังไงดี ในสภาพที่ปกติ
ก็ไม ได�ถือว าดีอยู แล�วแต ในสภาพตอนนี้เกาะก็โดนป`ดเราพอมี
มาตรการอะไรยังไงที่จะช วยเหลือพี่น�องชาวเล ที่เขาจะต�องใช�
ชีวิตต อไปวันนี้เกาะก็โดนป`ดค าใช�จ ายก็สูง แต รายได�มันไม มี
เพราะฉะนั้นฝากท านประธานผ านไปยังคณะผู�บริหารทุกท านว า
เราพอมีหนทางที่จะช วยเหลือพวกเขาเปTนกรณีพิเศษอะไรบ�าง
ไหม และอีกอย างในเรื่องของงบประมาณต างๆผมไม ขอเอ ยถึง
และอยากจะบอกว าให�ท านประธานผ านไปยังท านนายกฯว าพี่
น�องทุกคนทั่วทั้งจังหวัดไม ใช เฉพาะว าอําเภอใดทุกคนได�รับ
ผลกระทบหมด ด�วยความยากลําบากในการใช�ชีวิตในช วงของ
การระบาดของโรคโควิด19 ขอให�พวกเราเปTนกําลังใจให�กันและ
กันช วยเหลือกัน ขอบคุณท านนายกฯและทีมผู�บริหารที่ดูแลพี่
น�องประชาชนทุกคนเปTนอย างดี เพราะฉะนั้นผมม่ันใจว าด�วย
ความรักที่เรามีให�แก กันนั้น ขอบคุณท านสมาชิกฯทุกท านที่
ช วยกันระดมทุนเล็กๆน�อยๆที่พวกเรามีดูแลพี่น�องประชาชนใน
ทุกเขตที่ผ านมา ผมขออภิปรายเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณพลากร  เกาะกลาง อภิปราย 
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นายพลากร  เกาะกลาง - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท านผมจะมาพูดถึงปIญหาและความเดือดร�อนของประชาชน
ชาว อําเภอทุ งหว�าก็คือ เรื่องไฟฟ@าจากถนนสายหมู ที่ 5 ตําบล
นาทอน ไปยังหมู ที่ 1 ตําบลขอนคลาน และถนนสายหมู ที่ 7 
ตําบลนาทอนไปยัง หมูที่ 3 ตําบลทุ งบุหลัง ซึ่งถนน 2 สายนี้
เพื่อนสมาชิกฯทุกท านถ�าใครเคยผ านไปแถวนี้จะเห็นได�ว าตั้งแต 
อดีตจนถึงปIจจุบันยังไม มีไฟฟ@าใช�เลย ซึ่งการสัญจรของพี่น�อง
ประชาชน ใน 2 ตําบล มีจํานวนมากเพราะถนนสองสายนี้เปTน
ถนนสายหลักที่จะออกไปทางอําเภอทุ งหว�า หรือว าออกมาทาง
อําเภอละงู และอีกหนึ่งตําบลในตําบลแหลมสนซึ่งอยู ในความ
ดูแลของท านสมาชิกฯนายโกเมศ  จิตพิทักษ� ขออนุญาตที่เอ ย
นาม การสัญจรไปมาในเวลากลางคืนระยะทางซึ่งประมาณสี่
กิโลเมตรถึงห�ากิโลเมตรโดยประมาณเราลองนึกดูความมืดทั้ง
สองข�างทางนั้น เปTนป~าโกงกางซึ่งชาวบ�านใช�ชีวิตแบบนี้มาก็
ตั้งแต อดีตจนถึงปIจจุบันในบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุและบางครั้ง
เกิดการปล�นด�วย นี่คือความเดือดร�อนของพี่น�องประชาชน และ
ชาวบ�านก็ได�มีการโพสต�ลงโซลเชียลหรืออะไรหลายๆอย าง ซึ่ง
ตอนนี้ผมก็ได�ลงพื้นที่ไปดูและได�ทราบว าเปTนถนนของทางหลวง
ชนบทแต ผมอยากฝากท านประธานผ านไปยังคณะผู�บริหาร
เพื่อที่จะให�ช วยผลักดันถนนสายนี้ให�เกิดมีไฟฟ@าในถนนสายนี้
เพื่อประโยชน�แก พี่น�องประชาชน ผมขออภิปรายเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม นายธงไทย   เวชศาสตร�       

นายธงไทย  เวชศาสตร� - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท านตอนนี้ก็ยังอยู ในเรื่องของ ปIญหาการแพร ระบาดของโรค
โควิด 19 จังหวัดสตูลแม�ว าเราจะไม ได�รับผลกระทบรุนแรง
เหมือนจังหวัดอื่นๆนั้น ถึงแม�ว าเราอาจจะไม มียอดผู�ติดเช้ือสูง
เหมือนจังหวัดอื่นๆแต ผลกระทบที่ชาวจังหวัดสตูลได�รับการแพร 
ระบาดของโรคโควิด19 ผมเช่ือว าเราประสบปIญหานี้เหมือนกัน
ทั้งโลกไม เฉพาะในจังหวัดสตูลจากการที่ผมได�สืบค�นมาข�อมูล
ล าสุด จังหวัดสตูล ข�อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 มียอด
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ผู�ติดเช้ือสะสม 698 ราย แต ถ�าเทียบกับจังหวัดอื่นๆถือว าน�อย
มากแต ถ�าจัดอันดับในประเทศไทยเราถือว าเปTนลําดับที่ 76 ทีนี้
ผมคิดว าในวิกฤติของชาวจังหวัดสตูลนั้น เราก็ยังมีโอกาสอยู  
ในขณะที่จังหวัดอื่นๆนั้นมีการแพร ระบาดมากอยู จังหวัดสตูลเรา
นั้นน�อยที่สุดหรือเปTนอันดับที่ 76 ของประเทศ ดังนั้น จะเปTนไป
ได�ไหมที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จัดสรรวัคซีนเพื่อที่จะ
มาฉีดให�พี่น�องชาวจังหวัดสตูล ถึงแม�ว าจะได�มาน�อยก็ตามก็
อยากจะฝากท านประธานสภาฯผ านไปยังคณะผู�บริหารถึงแม�ว า
จะได�มาในจํานวนที่น�อยก็ดีกว ายังไม ได�เลย อย างน�อยที่สุดก็ถือ
เปTนการสร�างความม่ันใจให�กับพี่น�องในจังหวัดสตูล ของเรา
เพราะตอนนี้ชาวจังหวัดสตูล กลัวกันหมดแล�ว ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท านในวาระอื่นๆผมอยากจะหารือประธานสภาฯผ านไปยัง
นายกฯมีทั้งคําขอคุณและก็คําถาม พี่น�องชาวตําบลกําแพงและ
ตําบลบ�านเขาขาว ก็ขอบคุณท านนายกฯมาว าถนนสายโรงโม หิน 
บ�านควนไสน คลองละงูสร�างเสร็จเปTนที่เรียบร�อยและก็ใช�งานได�
อย างดีและต�องขอบคุณ ถนนสายลําตาตู ตรงข�ามกับสถานี
ไฟฟ@าละงู ก็สร�างเสร็จเรียบร�อยแล�วพี่น�องก็ฝากขอบคุณมา 
และก็ฝากถามมาหลายที่เหมือนกัน เช น ถนนสายตูแตหรํา –
ท าเรือบินตี ตรงนี้ยังมีอยู นิดหนึ่งที่ยังสร�างไม สุดทางเหลืออีก
ประมาณ 50 เมตร หรือ 70 เมตร ประมาณนี้ เพราะติดใน
เรื่องของป~าชายเลนแต คิดว าอีกไม นานก็คงจะไม มีปIญหาแล�ว
เพราะถ�าหากว าทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลทําเรื่องไป
ถึงป~าชายเลนและใช�มติคณะรัฐมนตรี ก็คงจะสร�างต อเนื่องได� 
อีกเส�นหนึ่งคือเส�นสายท าค าย ที่บ�านอุไร-ท าค าย เส�นนี้เราก็ยัง
สร�างไม สุดสร�างได�แค ครึ่งทางก็ยังเหลืออีกครึ่งทางจริงๆเส�นนั้น
ผมพูดมาหลายครั้งตั้งแต สมัยที่แล�วผมก็พูดมาว ามันเปTนเส�น
เศรษฐกิจที่เช่ือมในเรื่องของการท องเที่ยวโดยชุมชน เพราะตรง
นั้นจะมีพี่น�องประชาชนที่ไปทําเรื่องของประมงพื้นบ�าน และก็มี
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ถ้ําอุไรท�องซึ่งสามารถที่จะใช�เปTนการท องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
โครงการเศรษฐกิจฐานรากเหมือนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่วาง
เอาไว�และอีกส วนหนึ่งก็คือ ถนนสายป~าฝาง-ทุ งเสม็ด ตอนนี้
ท อนแรกใช�ไม ได�แล�วก็สร�างมานานมาก สร�างมาน าจะประมาณ
ซักเกือบยี่สิบปUแล�วซึ่งถนนเส�นนั้นประชากรก็ใช�เยอะ เขาไปทาง
วัดถ้ําเขาจําปาซึ่งตอนนี้พี่น�องประชาชนใช�เส�นทางตรงนี้ก็ต�อง
ฝากประธานฯผ านไปยังคณะผู�บริหารและฝากไปถึงกองช างว ามี
แนวทางไหนที่จะทําได�ก อน และให�รถพอจะได�สัญจรก อนเพราะ
พี่น�องที่เข�าไปทําบุญซึ่งในช วงนี้ก็เข�าพรรษาและก็เข�าวัดกันบ อย
และก็ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอําพล  อานับ อภิปราย 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมมีเรื่องที่จะขอบคุณท านประธานผ านยังนายกฯโดย
ทุกเขตนั้น ท านสมาชิกฯก็ได�มาสื่อถึงปIญหาโรคระบาดโควิด 19 
ส วนผมจะมาพูดในเขตรับผิดชอบ เขต 5 อําเภอเมืองสตูล ณ 
ปIจจุบันมีทั้งศูนย� LQ และ HQ รวมทั้งหมดในเขตทั้งหมด 42 
คน เบื้องต�นก็ขออนุญาตกล าวถึงท านเลขานุการสภาฯคือ นาย
อาหมาด  หลังยาหน าย (ขออนุญาตที่เอ ยนาม) ที่ท านๆได�เสนอ
และก็ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็ได�คุยและ
ช้ีแจงให�ทางสมาชิกสภาฯได�รับทราบโดย และขอบคุณท าน
สมาชิกฯหลายๆท านที่ช วยเหลือพี่น�องประชาชนเกือบทุอําเภอใน
จังหวัดสตูล อาจจะมีการแจกถุงยังชีพให�กับโรงพยาบาลสนาม
และแจกศูนย�กักตัวกลุ มเสี่ยง ในส วนเรื่องที่สองเปTนเรื่องที่ฝาก
ถึงท านประธานเพื่อขอบคุณนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด 
และทางกองช างองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดยพื้นที่เขต 
5 อําเภอเมือง ก อนหน�านี้เปTนถนนที่มีความลําบากโดยอํานาจ
หน�าที่ความรับผิดชอบของท�องถิ่นโดยองค�การบริหารส วนตําบล 
และเทศบาล ในพื้นที่เขต 5 อําเภอเมืองสตูลรับผิดชอบแต โดย
ทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได� ดูแลโดยการให�
เครื่องจักรกลหนักไม ว าจะเปTนรถเกรด หรือรถบดถนน เช น 
ถนนสายที่หนึ่งเปTนการปรับพื้นที่พัฒนากุโบร�ปากีสถาน หมู ที่ 4
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ตําบลควนขัน ทางพี่น�องประชาชนฝากขอบคุณท านนายกฯและ
ผู�อํานวยการกองช างมา ณ ปIจจุบันทางพี่น�องได�ใช�ประโยชน�กับ
พื้นที่ ดังกล าวในกุ โบร�  และจุดที่สองก็ เปTนถนนสายที่ เปTน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลรับผิดชอบ ถนน
สายเทศบาลเมือง บ�านนาลาน ประมาณสองอาทิตย�ที่ผ านมีฝน
ตกหนักในพื้นที่บ�านที่อยู อาศัยใกล�ถนนสายดังกล าวมีน้ําท วมขัง 
มีผู�ป~วยติดเตียง เบื้องต�นผมได�หารือกับองค�การบริหารส วน
ตําบลควนขันได�ประสานเพื่อขอการแก�ไขในกรณีเร งด วน และ
ปIจจุบันได�แก�ไขทําการวางท อ โดยถนนดังกล าวไม มีน้ําท วมขัง
หรือว าน้ําไหลหลากในปIจจุบัน พี่น�องในพื้นที่ได�ใช�ประโยชน�เปTน
ที่เรียบร�อยในเรื่องที่สาม ขอบคุณท านนายกฯและผู�อํานวยการ
กองช าง พี่น�องในพื้นที่ขององค�การบริหารส วนตําบลเจHะบิลังที่
ทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�อนุมัติเครื่องจักรที่ไป
พัฒนาในพื้นขององค�การบริหารส วนตําบลเจHะบิลัง ทุกหมู บ�าน 
เรื่องที่สี่ขอขอบคุณท านนายกฯและก็ผู�อํานวยการกองช างที่ทาง
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ในเขตเทศบาลตําบลเจHะบิลัง
หรือที่มีช่ือเรียกอีกทีว าถนนรอบโลกมีพื้นที่ 4.8 กิโลเมตร โดย
พื้นที่ดังกล าวเปTนพื้นที่รับผิดชอบของป~าไม  ในส วนขององค�การ
บริหารส วนตําบลเจHะบิลัง และในส วนของเทศบาลเจHะบิลัง ทั้ง 
3 ส วนนั้น แต  ณ ปIจจุบันทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ได�ดูแลในส วนของ เกรด บด ถนน และประชาชนในพื้นที่ฝาก
ขอบคุณมายังท านนายกฯ และผมเองในฐานะตัวแทนพี่น�องและ
ต�องขอบคุณทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เปTนอย างมาก
ผมมีเรื่องอภิปรายเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอะหมาด 
หลงจิ อภิปราย  

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท านผมได�รับเรื่องร�องทุกข�จากพี่น�องประชาชน ในตําบลควน
โพธิ์ ในส วนของราษฎร หมู ที่ 3 บ�านโคกพิลา และมีหมู บ�านที่
ติดกับชายเขา ตอนนี้มีความเดือดร�อนเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ@า
และผมก็สืบถามว าองค�การบริหารส วนตําบลเขาว ายังไงบ�าง 
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และทางไฟฟ@าเขาว าอย างไร และเขาบอกว าได�ประสานกันแล�ว
กับทางองค�การบริหารส วนตําบล และตอนนี้เขาไม มีอํานาจใน
ส วนนั้น และอํานาจขึ้นอยู กับการไฟฟ@า และการไฟฟ@าก็เข�าไป
สํารวจเขาบอกว าถ�าขยายเขตนั้น ขยายได�แต ในส วนของหม�อ
แปลงใช�งบประมาณสูง ทีนี้เขาก็ฝากให�ผมมาประสานกับทาง
องค�การบริหารส วนจังหวัด ผมก็รับปากว าจะประสานให� แต ใน
ส วนตรงนี้ก็เปTนชุมชนเล็กๆอยู เขาเรียกว าบ�านถ้ําแป�ะ ผมขอฝาก
ท านประธานผ านไปยังคณะผู�บริหารด�วย และในเรื่องที่สอง
เกี่ยวกับบ อน้ําตื้น ในส วนที่นายกฯเรียกสมาชิกฯประชุมด วนเมื่อ
วันก อนนั้น ผมก็ได�เร งรัดทางผู�ที่เดือดร�อนแต ในส วนตรงนี้ก็เปTน
ที่สาธารณะประโยชน�ไม ค อยจะมีแต ส วนใหญ เปTนชาวบ�าน ตรงนี้
ผมว าเราจะต�องให�เขาได�รับผลประโยชน�จากตรงนี้ให�มากที่สุด 
เพราะว าเขาถามผมมาตลอดว าเมื่อไหร เรื่องบ อน้ําตื้นเขาจะได� 
ผมบอกว าจะอภิปรายในสภาฯให� และผมขอฝากท านประธาน
ผ านไปยังคณะผู�บริหารด�วย ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม ที่จะอภิปราย เชิญนายกฯ ช้ีแจงในส วนที่
สมาชิกสภาฯได�อภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท านก็ขออนุญาตช้ีแจง ท านสมาชิกฯถามเรื่องของศูนย�ที่
อําเภอควนโดน ศูนย�นั้นคือศูนย�บริการนักท องเที่ยว ในศูนย�ถ�า
เปรียบเทียบจริงๆแล�วก็เหมือนกับจุดพักรถ ในศูนย�ก็จะมีห�องน้ํา 
ห�องละหมาด ที่จะให�บริการนักท องเที่ยวจะมีร�านจําหน ายสินค�า
พื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก มีร�านจําหน ายอาหาร รอบๆจะมี
เปTนแผงผลไม�ให�ชาวบ�านได�มาจําหน ายให�กับนักท องเที่ยว 
โครงการนี้จริงๆแล�วดําเนินการมาหลายปUแล�ว และเท ากับว า
ผู� รั บจ� าง นั้ น  ทํ า ให�กั บองค�การบริหารส วนจังหวัดฟรี ๆ
งบประมาณยี่สิบเก�าล�านบาท ปรับหมดแล�วเปTนค าปรับหมด 
และยังมีอีกส วนหนึ่งซึ่งเกินค าปรับและผู�รับจ�างต�องมาชําระ
ค าปรับต อ ซึ่งจะเลิกสัญญาทางผู�รับจ�างเขาบอกว าจะทําให�
เสร็จยอมเสียค าปรับต อจนงานแล�วเสร็จ ซึ่งเท าที่ได�พูดคุยกัน
ตอนนี้ก็ ดํ า เนิ นการอยู  และก็คิ ดว าน าจะอีกสอง เดือน
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โดยประมาณผมเข�าใจว าน าจะแล�วเสร็จ ก็คิดว าเร็วๆนี้ได�ใช�
แน นอนก็แจ�งเพื่อทราบ และอีกท านหนึ่งคุยเรื่องศพของ
ผู�เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ผมอยากจะเรียนว าเมื่อวานผมก็อยู 
ในเหตุการณ� ผมก็อยู ที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด ช วงที่เขาหารือเรื่องนี้กันอยู ปรากฏว าศพแรกนั้น ก็ได�
แก�ปIญหากันไปตรงนั้นแล�วเสร็จ และรู�สึกว ามีพี่น�องจากตําบล
เกตรี ไปช วยดําเนินการส วนผมได�รับหน�าที่ไปประสานกับมูลนิธิ
ร มไทรก็ได�คุยกับรองประธานมูลนิธิว าในกรณีอย างนี้นั้นถ�าหา
กว ามีเจ�าหน�าที่ของมูลนิธิที่นับถือศาสนาอิสลามและก็มีจิต
อาสาที่จะดําเนินการควรจะจัดให�เปTนการดําเนินการในภาพรวม
ของจังหวัด ไม ใช ว าศพของหมู บ�านไหน ของตําบลไหน แล�ว
ตําบลนั้นไปจัดการกันเองซึ่งไม ถูกเพราะว ามีความสลับซับซ�อน
ในเรื่องของการจัดการอยู พอสมควร เพราะฉะนั้นถ�าหากว ามี
หน วยงานกลางที่รับจัดการให�ไม ว าจะเปTนคนของหมู บ�านไหน 
จังหวัดไหน ซึ่งผมเข�าใจว าน าจะมีไม เยอะก็น าจะเปTนเรื่องที่ที่
ทํางานได�ดีกว าเรียบร�อยกว า ซึ่งในส วนนี้เพื่อตอบแทนความ
เสี่ยวของเขานั้น ผมก็คิดว าทางส วนราชการน าจะจัดเปTน
ค าตอบแทนให�เขา ซึ่งผมคิดว าถ�าหากว าราชการจัดไม ได� ผมเอง
ก็อาจจะใช�เงินส วนตัวจ ายให�กับเจ�าหน�าที่ของมูลนิธิร มไทร ให�
เขาไปช วยดําเนินการให�ซึ่งถามเขาว าจะคิดยังไงเท าไหร  เขาก็ยัง
บอกไม ถูก ตัวเลข ความเสี่ ยงมันไม มีราคา ก็ต�องคุยกัน
เพราะฉะนั้นในกรณีอย างนี้ต อไป ถ�าหากว ามีกรณีอย างนี้เกิดขึ้น
อีกผมไม แน ใจว าวันนี้ที่ ศบค.จังหวัดซึ่งประชุมอยู ในช วงเช�านั้น 
เขาจะหรือกันในเรื่องนี้ด�วยหรือเปล า แต เราก็มีทางออกใน
ลักษณะนี้อยู พอสมควร และถ�าหากว าเกิดมีผู�เสียชีวิตรายใหม มี
ขึ้นอีกก็คงจะให�ดําเนินการไปในแนวทางนี้ได� ก็เรียนเพื่อทราบ 
ในส วนของไฟฟ@า ถนนของอําเภอทุ งหว�าผมรับทราบว าสายนั้น
เปTนของทางหลวงชนบท เดี๋ยวทางองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลจะทําหนังสือว าได�มีสมาชิกสภาฯร�องขอในเรื่องของไฟฟ@า
ส องสว างสายทางก็จะแจ�งไปให� ส วนเรื่องของวัคซีนทางเลือก 
จริงๆถ�าจัดสรรให�นั้น ผมก็ยังงงว าจะเอาไปฉีดให�ใครได�มากน�อย
เพียงใด จะเกิดเรื่องร�องเรียนไหม ตรงนี้เราต�องรอบคอบ เพราะ
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ไม อย างนั้นจะเสียเงินแถมยังถูกชาวบ�านด าอีก เพราะฉะนั้น
จะต�องคิดให�ดี ก็หารือกันได�จริงๆแล�วถ�าซื้อได�ก็จะซื้อ แต ถ�าคิด
ว าควรซื้อ และส วนสายป~ายาง – ทุ งเสม็ด ผมไม แน ใจว าเปTน
ถนนขององค�การบริหารส วนจังหวัดหรือไม  ผมก็รับทราบไว� 
ส วนไฟฟ@าบ�านถ้ําแป�ะนั้น พอเปTนพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค�การบริหารส วนตําบลนั้น ซึ่งไม ได�เกี่ยวเนื่องกับสองพื้นที่
บางทีเราไปทํามันก็ไม ใช อํานาจหน�าที่ของเราก็พูดลําบาก ส วน
บ อน้ําตื่นนั้น ก็บอกไปแล�วว างบเหลือจ ายปลายปUนี้ จาก 199 
บ อ ก็น าจะได�ประมาณ 99 หรือ 100 บ อ จัดให�ครึ่งหนึ่งก อน
ในส วนนั้นได�แน นอน ก็คงไปแบ งกันนะครับว าของใครก็ไปเตรียม
ดูสถานที่ และที่เสนอนั้นก็เหลือครึ่งหนึ่ง ก็คงจะตอบคําถามของ
สมาชิกสภาฯได�ครบทุกคําถาม ขอฝากไว�เพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญนายกฯอภิปราย   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ผมมีญัตติด วนที่จะเสนอต อสภา เรื่องญัตติเสนอช่ือ
ผู�แทนองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นเพื่อรับการสรรหาเปTน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประธานสภาฯ - ผมอนุญาต เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
แถลงต อสภาฯ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ตามที่หนังสือด วนที่สุด สต 0023.3/ว4250 ลงวันที่ 
5 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเสนอช่ือผู�แทนองค�กรปกครอง
ส วนท�องถิ่นเพื่อเข�ารับการสรรหาเปTนคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยขอความร วมมือองค�ปกครองส วนท�องถิ่นที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห ง เสนอให�สภาองค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่น พิจารณาเสนอช่ือผู�แทน จํานวน 1 คน เพื่อรับเลือกเปTน
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน 24 
สิงหาคม 2564 นั้น   
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  องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดยนายกองค�กรบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ได�พิจารณาผู�ที่มีคุณสมบัติดังกล าวแล�ว ได�
เสนอ นายอดินันท�  ปากบารา รองนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล  เปTน ตัวแทนเพื่ อ รับ เลือก เปTนกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง กําหนด
จํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาการ 
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน ง 
และการพ�นจากตําแหน งของกรรมการในคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ข�อที่ 3 ให�คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรรมการจํานวนไม เกิน 27 คน  
ประกอบด�วย (4) กรรมการที่เปTนตัวแทนองค�กรปกครองส วน 
ท�องถิ่น  จํานวน 1 คน โดยการสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการ ข�อ 5 (1) 
ความว า  

  “การสรรหาและการเลือกผู�แทนองค�กรเอกชน ผู�แทน
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่นและผู�แทนองค�กรวิชาชีพ ให�องค�กร
เอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค�เพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่เปTนประโยชน�ทาง
การศึกษาโดยได�ดําเนินการอย างต อเนื่องเปTนระยะเวลาไม น�อย
กว า 2 ปU สภาองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมีโรงเรียนในสังกัด และองค�กรวิชาชีพแต ละแห ง
เสนอช่ือผู�ที่เห็นสมควรเปTนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข�อ 4 
แห งละ 1 คน จากนั้นให�ผู�ได�รับการเสนอช่ือจะต�องมีฐานะเปTน
นายกองค�กรหรือมีช่ือเรียกเปTนอย างอื่น หรือผู�ปฏิบัติราชการ
แทน เพื่อให�เปTนไปตามกฎกระทรวงที่อ�างถึง จึงเสนอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณารายช่ือที่เสนอ
ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านใดที่จะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม มีก็
ส รุ ปที่ ป ร ะ ชุม เ ห็ นชอบให� น ายอดิ นั นท� ป ากบารา  เ ปT น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มีสมาชิสภาฯท านใดที่จะเสนออีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล  
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นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขออนุญาตหารือท านประธานฯผ านไปยังคณะ
ผู�บริหารว าในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่เราจะประชุมนั้น จะ
ขอเลื่อนไปประชุม เวลา 13.30 น. ได�ไหมเพราะพอเลิกประชุม
ท านสมาชิกฯจะได�ปรึกษาหารือกันในเรื่องของการพัฒนาหรือลง
พื้นที่ในการดําเนินงานต างๆ ผมมีเรื่องอภิปรายแค นี้  

ประธานสภาฯ - คงไม ขัดข�องอะไร เพราะฉะนั้นขอเลื่อนจากประชุมเวลา 
09.30 น. ไปประชุม เวลา 13.30 น. และเชิญสมาชิกฯทุก
ท าน และคณะผู�บริหารมาประชุมสภาฯอีกครั้ง เพื่อพิจารณา
ข�อบัญญัติวาระที่สอง และวาระที่สาม ท านสมาชิกฯผู�ทรง
เกียรติทุกท าน วันนี้เราใช�เวลาประชุมมาก็พอสมควรและได�
พิจารณาข�อราชการที่สําคัญๆเปTนประโยชน�กับประชาชนมาและ
อนุญาตให�ท านได�แก�ข�อผิดพลาดทางธุรการได� ผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  13.30 น. 
 


