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

วันท่ี  16 กุมภาพันธ� ๒๕64 
เวลา    09.30  น. 

ณ  ห2องประชุมสภาองค�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 
๔.  นายนายวิษกรตันติอาภรณ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
๕.  ร.ต.อ.เทพชัย มิตรเปรียญ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
๖.  นายสอาด หนูชูสุข สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
๗.  นายอําพล อานับ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5 
๘.   ร.ต.อ.ยายีวา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
๙.   นายมะหะหมาด ตะฮะวัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  7 
๑0. นายอาบีดีน  แลหมัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  9 
๑1. นายบ าว  ปดูกา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
12. นายนิธิ   หวันสู สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  2 
๑3. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
๑4. นายโกเมศ จิตพิทักษ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑5. พ.ต.ท.ประพันธ�แก�วรุ งฟEา 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. นายธงไชย เวชศาสตร� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
19. พลฯสอหมาด   มาลินี สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง     เขต  2 
๒0. นายอาหมาด หลังยาหน าย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน        เขต  2 
๒1. นายสากีหรีมเหมซMะ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ     เขต  ๑ 
๒2. นายดาโหด สังขาว สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ     เขต  2 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง     เขต  3 
 (ลาปOวย) 
2.นายบุรินทร�ตาเดอิน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน        เขต  1 
                   (ลาปOวย)  
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รายชื่อผู2เข2าร�วมประชุม  
1.นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์   นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายอดินันท�  ปากบารา   รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 1 
3. นายทวีศักดิ์  แก�วสลํา   รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 2 
4. นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นายวิชา  นาคบรรพต   เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นายวรรโณ  เวชศาสตร�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7.นายกอหรี  ปQญญายาว   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8. นางลัญจนา  ภัทราภินันท�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
9. นางบุญยืน  รัตนชาตรี   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 1 
10. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร�   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 2 
11. นายประพันธ�สารานพกุล   หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด 
12. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว   ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
13. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด   ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑4. นางเกษร    เกตุแก น   ผู�อํานวยการกองคลัง 
15. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง   ผู�อํานวยการกองช าง 
๑6. นางนุตเราะห�ชัยยะวิริยะ   ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17. นางสาวนารียา  หนุนอนันต�  ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
18. นางจรูญ  ชุมภูทอง   ผู�อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
19. นายสุพจน�  นเรนทราช   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
20. นายบุญเลิศ  อบทอง   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
21. นางอภิญญา  ถีระวงศ�   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
22. นางสาวบุญรัตน�  แดงตระกูล  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
23. นางจิญมน  แสงจันทร�   เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
24. นายมารุต   โขขัด    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายเจษฎา   กาสาเอก   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร�  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
27. นายสมศักดิ์  กาเส็มสMะ   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
28. นายสุเรน  ตาเดอิน    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
29. นายสุกิจ  สามี    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
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รายชื่อผู2เข2าฟ9งประชุม 
1. นายจิตกร   แก�วนุ�ย    หัวหน�าฝOายพัฒนาและส งเสริมการท องเที่ยว 
2. นางบุญเรียม  มากนวล   หัวหน�าฝOายนโยบายและแผน 
3. นางชารีดMะ  โสภีชํานาญการ   เจ�าพนักงานประชาสัมพันธ� ชํานาญงาน 
4. นางสาวกชพรรณ  ห อจันทร�   นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
5. นางสาวสุธีรา  รัตนมณี   เจ�าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 
6. นางสาวอัญชรุล  ศรีทัพ   นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการ 
7 นายบรรดาลศิรโิสภา   นายช างไฟฟEา ปฏิบัติงาน 
8. นายศิริ  มรรคาเขต    นายช างไฟฟEา ชํานาญงาน 
9. นายประสิทธิ์  บาหลัง   นายช างไฟฟEา ชํานาญงาน 
10. นางสาวฟารีดMะ  สาเก   เจ�าพนักงานธุรการ 
11. นางรอดียะฮ�  ละใบเด็นยีส�า   นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
12. นายสมศักดิ์  เก็บกาเม็น   ผู�ช วยนักวิชาการคอมฯ 
13. นางสาวสุกัญญา  อาดํา    ผู�ช วยนักประชาสัมพันธ� 
14. นางสาวนุสรากูมูโด   นักศึกษาฝZกงาน สวท.สตูล 
15. นางสาวซามีลา  ดือเลาะ   นักศึกษาฝZกงาน สวท.สตูล 
 
 

เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น 
 
 
 
 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซื่อสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด2วยใจเปBนธรรม” 
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ข2อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อที่ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พร�อม 

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

ประธานสภาฯ - เชิญน่ังครับ  เชิญท านเลขาฯอ านประกาศ 

เลขานุการสภาฯ - ประกาศ สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง เรียก
และประกาศเป\ดสมัยประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป] พ.ศ.2564 ตามมติที่ประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เมื่อคราวประชุมสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ� 2564 
ได�มีมติกําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป] พ.ศ.
2564 มีกําหนด  45 วัน เริ่มตั้งแต วันที่  16 กุมภาพันธ�  2564 
ถึงวันที่ 1  เมษายน  2564 และได�ประกาศไปแล�วนั้น  อาศัย
อํ านาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห ง
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก�ไข
เพิ่มเติมถึงปQจจุบัน ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
จึงประกาศเป\ดประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจําป] พ.ศ.2564 มีกําหนด 45 วัน เริ่มตั้งแต 
วันที่ 16 กุมภาพันธ�  2564 ถึง วันที่ 1  เมษายน  2564 จึง
ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ�  
2564  

ประธานสภาฯ - ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองนายก 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก2ว องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจั งหวั ดสตูล ผู� ทรงเกี ยรติ  ทุ กท าน ท านรองปลัดฯ 
ผู�อํานวยการกองสังกัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และท าน
ผู�ฟQงที่รับฟQงอยู ทางบ�านทุกท าน วันนี้เป^นการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป] พ.ศ.2564 เพื่อให�ท านนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลงนโยบายต อสภาฯวันนี้มี
วาระสําคัญการประชุมอยู ทั้งหมด 6 วาระ  

 ต�อไปผมจะนําเข2าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ�งต อที่ประชุม  

ประธานสภาฯ  1.1 กองแผนและงบประมาณ ประกาศแก�ไขแผนพัฒนา
ท�องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวนป] 2562 แก�ไขครั้งที่ 6/2563 ตามเอกสารที่ได�แจก
ให�ไปแล�ว 

  1.2 กองแผนและงบประมาณ ประกาศใช�แผนและขอส ง
แผนพัฒนาท�องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนป] 2562 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7/2563 
ตามเอกสารที่ได�แจกให�ไปแล�ว 

  1.3 กองแผนและงบประมาณ ประกาศใช�แผนการ
ดําเนินงานประจําป]งบประมาณ พ.ศ.2564 องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลตามเอกสารที่ได�แจกให�ไปแล�ว 

  1.4 กองแผนแงะงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ าย ประจําป] พ.ศ.2563 
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2563) ตาม
เอกสารที่ได�แจกให�ไปแล�ว 

  1.5 กองแผนและงบประมาณ รายงานผลการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� และโครงการเพื่อความ
สอดคล�อง แผนพัฒนาท�องถิ่น พ.ศ.2561-2565 อบจ.สตูล 
ฉบับทบทวนป] 2562 ประจําป]งบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
เอกสารที่ได�แจกให�ไปแล�ว 

  1.6 กองแผนและงบประมาณ ขอเสนอเข�าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ร างรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนป] 2562 ประจําป]
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่ได�แจกให�ไปแล�ว 

  1.7 กองแผนและงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ าย ประจําป] พ.ศ.2564 
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 ตามเอกสารที่
ได�แจกให�ไปแล�ว 

  วันนี้มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ลาปOวย 
จํานวน 2 คน  

  1. นายวิเชียร  บัวงาม 



~	๖	~	

 

  2. นายบุรินทร�  ตาเดอิน 

 ต�อไปผมจะนําเข2าสู�ระเบียบวาระท่ี 2  
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข2าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องด�วน 

ประธานสภาฯ  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล แถลงนโยบาย
ต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ตามมาตรา 35/4 
ของพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงป9จจุบัน  เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ เคารพ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลผู�ทรง
เกียรติ ทุกท าน รวมถึงพี่น�องประชาชนที่ฟQงการถ ายทอดเสียงและ
ชมไลน�สดทางเพจประชาสัมพันธ�ขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ขอเสนอคําแถลงนโยบายต อสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ในการเข�าดํารงนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ในครั้ง
ใหม นี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได�กําหนดให�มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค�ท�องถิ่น หรือผู�บริหารท�องถิ่น เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งผมได�สมัครลงรับเลือกตั้งและได�รับ
เลือกตั้งจากพี่น�องประชาชนชาวจังหวัดสตูล ให�ดํารงตําแหน ง
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อีกวาระหนึ่ง และได�มีการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6  มกราคม  พ.ศ.2564 
แล�วนั้น  เพื่อให�การบริหารงานขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลเป^นไปตามบทบัญญัติแห งมาตรา 35/4 แห งพระราชบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2540 แก�ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2562 ที่ได�กําหนดให�นายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัด ต�องแถลงนโยบายในการบริหารงานต อสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัด ก อนเข�ารับหน�าที่ซึ่งบัดนี้กระผมได�
กําหนดนโยบายในการบริหารงานขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ในวาระของการดํารงตําแหน งในอีก 4 ป] ตามกรอบอํานาจ
หน�าที่ ขององค�การบริหารส วนจังหวัด ซึ่ งบัญญัติ ไว�ตาม
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ และ
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กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข�อง โดยคํานึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อันเป^นกฎหมายสูงสุด 
ที่ ใช�ในการปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี      
พระมหากษัตริย�ทรงเป^นประมุขและความสอดคล�องต อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2560 – 
2564 ตามแนวนโยบายของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
กลุ มจังหวัดภาคใต�ฝQbงอันดามันแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด
สตูล ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ใน
เขตจังหวัดสตูล ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล รวมถึงนโยบายที่ได�ให�ไว�กับประชาชนชาวสตูล โดยยึด
เปEาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้กระผมขอกล าวถึงสภาพ
ปQญหาที่สําคัญของจังหวัดสตูล อันเป^นเหตุปQจจัยที่นําไปสู การ
กําหนดนโยบาย ดังนี้  

  1. ปQญหาการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 
2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย ประกอบกับเศรษฐกิจ
ของประเทศตกตํ่าลง ส งผลกระทบต อความเป^นอยู ของคนสตูลเป^น
อย างมากเกิดภาวะคนตกงาน แรงงานใหม ไม มีงานทําการค�าขาย
ไม เกิดรายได�ทําให�คนสตูลมีรายได�น�อยลง 

  2. ปQญหาด�านเศรษฐกิจ การเกษตร มูลค าผลิตภัณฑ�ทาง
การเกษตรลดลง เนื่องจากกิจกรรมการผลิตทางภาคเกษตรมี
ปริมาณและราคาลดลง ทําให�คนรุ นใหม หันไปประกอบอาชีพอื่น 
และเกษตรส วนใหญ ไม สามารถใช�เทคโนโลยีลดต�นทุนการผลิตได� 
ประกอบกับเกษตรกรเองมีพื้นที่การถือครองที่ดินน�อยลง โดย
ภาพรวมคนสตูลมีรายได�น�อยและมีหนี้สินมากกว ารายได�
โดยเฉพาะหนี้สินที่เป^นค าใช�จ ายในครัวเรือน 

  3. ปQญหาด�านการท องเที่ยวและการบริการ จังหวัดสตูลเพิ่ง
ได� รับกรประกาศเป^นอุทยานธรณีโลก ซึ่งกําลังพัฒนาแหล ง
ท องเที่ยวให�เป^นที่ดึงดูดผู�คนแต มาประสบปQญหาการแพร ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 2019 ทําให�นักท องเที่ยวน�อยลง ภาค
การบริการและการท องเที่ยวประสบปQญหาขาดรายได�ด�วยเช นกัน 

  4.ปQญหาด�านสังคม มีการแพราระบาดของยาเสพติดเข�าสู 
ชุมชนมากขึ้นคนมีคุณธรรมลดลง รวมทั้งคนสตูลเข�าสู สังคม
ผู�สูงอายุที่ต�องพึ่งพิงวัยแรงงาน และภาวะสุขภาพอนามัยของ
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ประชาชนเจ็บปOวยเรื้อรังเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู�เรียนตํ่ากว าเกณฑ�มาตรฐานของประเทศ 

  5. ปQญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ซึ่งเกิดจาก
การขาดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม
ของคนในจังหวัดสตูล มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมีปQญหา
การกัดเซาะชายฝQbงทะเลขยะมูลฝอยไม ได�รับการกําจัดที่ถูกหลักวิธี 
น้ําเสียจากแหล งชุมชนและสถานประกอบการไม ได�รับการจัดการ
อย างถูกต�อง  

  6. ปQญหาด�านโครงสร�างพื้นฐาน ถนนในชุมชนชํารุดทรุด
โทรม ขาดไฟฟEาแสงสว างทําให�การจราจรไม ปลอดภัยแก ผู�สัญจร 
ถนนเข�าแหล งท องเที่ยวยังต�องได�รับการปรับปรุงให�มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยอย างไรก็ตามจังหวัดสตูล ยังมีศักยภาพที่โดดเด นมี
ความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติมีแหล งท องเที่ยวที่
หลากหลายและเป^นเมืองพหุวัฒนธรรม ผู�คนในจังหวัดสตูล อยู 
ร วมกันอย างสันติสุขและสมานฉันท� ทําให�เป^นจุดแข็งและโอกาสใน
การพัฒนาที่จะนําไปสู การแก�ปQญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืนได� 
กระผมจึงขอเสนอวิสัยทัศน�พันธกิจ และนโยบาย ดังนี้  

  วิสัยทัศน�สตูลเมืองแห งความสุข 

  พันธกิจ   
   1. สร�างสังคมแห งความรู�คู ปQญญา 
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิต  
   3. พัฒนาพลังการผลิต 
   4. สร�างสมดุลสิ่งแวดล�อม 
   5. สร�างชุมชนจัดการตนเองที่เข�มแข็ง 
   6. สร�างธรรมภิบาลในองค�กร ซึ่งมีนโยบายในการ

พัฒนา 

 1. นโยบายด2านการพัฒนาสังคม 
  1.1 พัฒนาการศึกษาโดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1.1.1 ส งเสริมการศึกษาทั้ งสายสามัญ สายอาชีพ 

การศึกษานอกระบบและศาสนา 
  1.1.2 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูล ให�เป^นโรงเรียนช้ันนําของจังหวัด 
  1.1.3 พัฒนาการใช�ภาษาต างประเทศให�กับคนในจังหวัด 
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    1.1.4 ส งเสริมโรงเรียนพิเศษด�านกีฬา 
    1.1.5 ส งเสริมการมีส วนร วมของชุมชนในการพัฒนา

การศึกษาตามศักยภาพและภูมิปQญญาท�องถิ่น 
    1.1.6 สร� างกระบวนการเรี ยนรู� ตลอดชีวิ ตอย าง

หลากหลายด�วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล 
 1.2 ส งเสริมการค�นคว�าและวิจัยโดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

ดังนี้  
  1.2.1 ส งเสริมการค�นคว�าและวิจัยโดยชุมชนเพื่อพัฒนา

และแก�ปQญหาในชุมชน เช นการวิจัยด�านสิ่งแวดล�อม การผลิต และ
การตลาด  

  1.2.2 ส งเสริมการค�นคว�าและวิจัยเชิงลึกโดยนักวิจัยอิสระ
หรือสถาบันการศึกษา 

 2. นโยบายด2านการพัฒนาด2านคุณภาพชีวิต 
  2.1 พัฒนาสาธารณสุข ประชาชน โดยมีแนวทางการ

ดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฟefนฟูสมรรถภาพ

จังหวัดสตูล  
   2.1.2 ส งเสริมคุณภาพปEองกันและควบคุมโรค 
   2.1.3 สนับสนุนการปEองกันการแพร ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรน า 2019 โรคติดต อหรือโรคอุบัตใิหม  
   2.1.4 สนับสนุนอุปกรณ�เครื่องมือแพทย�ที่ทันสมัย

ให�กับโรงพยาบาลในจังหวัดทุกระดับ 
   2.1.5 รับถ ายโอนโรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพประจํา

ตําบลนําร อง เพื่อพัฒนาการให�บริการแก ประชาชน 

  2.2 พัฒนาสวัสดิการสั งคมโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานดังน้ี  

   2.2.1 จัดตั้งศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน คนวัยทํางานและผู�สูงอายุ 

   2.2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาสและประชาชนทุกเพศทุกวัย  

   2.2.3 ให�การสงเคราะห�แก ผู�ประสบภัย ผู�ยากไร� ผู�
พิการ ผู�ด�อยโอกาส  
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   2.2.4 จัดให�มีสวนสาธารณะเพื่อให�ประชาชนได�
พักผ อนหย อนใจ 

  2.3 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังน้ี  

   2.3.1 ส งเสริมและพัฒนาการเล นกีฬาทุกประเภท 
   2.3.2 พัฒนาบุคลากรทางด�านกีฬาทุกระดับ 
   2.3.3 สนับสนุนสมาคมส งเสริมกีฬาจังหวัด 
   2.3.4 จัดการแข งขันสนับสนุนการจัดการแข งขัน

กีฬาในจังหวัดและส งเสริมนักกีฬาจังหวัดในการเข�าร วมแข งขัน 
   2.3.5 ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาองค�การบริหาร

ส วนจังหวัด ให�ได�มาตรฐานโดยสร�างโรงยิมเนเซียมศูนย�
วิทยาศาสตร�การกีฬา สระว ายน้ํา และติดตั้งไฟฟEาส องสว าง
สนามฟุตบอล ณ สนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัด 

  2.4 ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป9ญญา
ท2องถ่ิน และศาสนา โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี  

   2.4.1 ดํารงอัตลักษณ�ความเป^นพหุวัฒนธรรมของ
จังหวัดสตูล ให�คงอยู อย างม่ันคง ยั่งยืน  

   2.4.2 ส งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาทุกศาสนา 

   2.4.3 ส งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ด�านศิลปะ
วัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปQญญาท�องถิ่น  

  2.5 พัฒนาและเสริมสร2างความเข2มแข็งชุมชน โดยมี
แนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

   2.5.1 ส งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันและแก�ปQญหายาเสพติด 

   2.5.2 พัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งชุมชนโดย
ใช�เทคโนโลยีดิจิตอล 

   2.5.3 ส งเสริมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน
ต�นแบบเป^นแหล งเรียนรู�และเป^นฐานในการสร�างเครือข ายการ
พัฒนาทุกมิติ  

   2.5.4 สนับสนุนกิจกรรม สตรี เยาวชน จิตอาสา 
และอาสาสมัคร ทุกประเภท เพื่อพัฒนาท�องถิ่น 
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  2.6 พัฒนาโครงสร2างพื้นฐานโดยมีแนวทาง ในการ
ดําเนินงานดังน้ี  

   2.6.1 ซ อมสร�างและบํารุงรักษาถนน สะพาน ท า
เทียบเรือขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลให�ได�มาตรฐาน 

   2.6.2 ติดตั้งไฟฟEาส องสว างสัญญาณไฟจราจร ไฟ
จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท�องถนน 

   2.6.3 สนับสนุนการขุดลอกคูคลอง และทางระบาย
น้ําที่ตื้นเพื่อปEองกันน้ําท วม 

   2 .6 .4  ส นับส นุนการป รับป รุ งแหล งน้ํ า  เพื่ อ
การเกษตรและอุปโภคบรโิภค  

   2.6.5 สนับสนุนการดําเนินโครงการสะพานอันดามัน
เกตเวย�หรือสะพานสตูลเปอร�ลิส ก อสร�างสนามบินสตูลและการ
ก อสร�างสะพานทุ งริ้นสาคร 

   2.6.6 สนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรในการ
ช วยเหลือพัฒนาท�องถิ่นให�แก องค�กรปกครองส วนท�องถิ่นอื่นๆ
ในจังหวัด  

  3. นโยบายด2านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
   3.1 พัฒนาเกษตรกรรมโดยมีแนวทางในการ

ดําเนินงาน ดังน้ี  
    3.1 .1พัฒนายกระดับการผลิต โดยใช�

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัดต�นทุนและเพิ่มมูลค าสินค�า
การเกษตร เช นการผลิตปุgย ระบบน้ําหยด การขยายพันธ�พืช 
การจัดทําซั้งเชือก การแปรรูปผลิตภัณฑ� 

    3.1.2 ส งเสริมการเกษตรผสมผสานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม�มีค าแซมเรือกสวนไร นา 1 ล�าน
ต�น  

    3.1.3พัฒนาการเลี้ยงแพะ แกะ โคขุน 
ประมงน้ําจืด ประมงพื้นบ�านและการขยายพันธ�สัตว� 

    3.1.4 พัฒนาตลาดนัดชุมชนให�มีบทบาทใน
การกระตุ�นเศรษฐกิจฐานรากของท�องถิ่น 

    3.1.5 ส งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ�ทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค า 
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    3.1.6 ส งเสริมและสนับสนุนการฝZกอบรม
พัฒนาอาชีพเกษตรให�มีทักษะ ความรู�ที่ทันสมัย 

   3.2 พัฒนาการท�องเ ท่ียวและบริการ โดยมี
แนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี  

    3.2.1 ส งเสริมและพัฒนาการท องเที่ยวเชิง
นิเวศน� เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และการท องเที่ยวชุมชน 

    3.2.2 พัฒนาแหล งท องเที่ยวให�เป^นที่นิยม
และได�มาตรฐาน เช นปรับปรุงบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย ก อสร�างศูนย�
ประชุมนานาชาติ ปรับปรุงท าเทียบเรือท องเที่ยวปากบารา ให�มี
จุดจําหน ายสินค�าของฝากที่ได�มาตรฐาน 

    3.2.3 สนับสนุนการพัฒนาถ้ําภูผาเพชรให�
เป^นแหล งท องเที่ยวระดับโลก 

    3.2.4 ใช�ศักยภาพอุทยานธรณโีลกเป^นแหล ง
สร�างรายได�ชุมชน 

    3.2.5 ส งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
บุคลากรในสาขาวิชาชีพการท องเที่ยวอย างต อเนื่อง 

    3.2.6 จัดกิจกรรมส งเสริมการท องเที่ยวให�
หลากหลายตลอดทั้งป] 

    3.2.7 ประชาสัมพันธ�แหล งท องเที่ยวทุก
รูปแบบเพื่อขยายช องทางการตลาดให�กว�างขวางขึ้น 

    3.2.8 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ�ภาพถ ายการ
ท องเที่ยวให�เป^นพิพิธภัณฑ�ว าวสตูล  

   3.3 พัฒนาอาชีพชุมชน โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังน้ี  

    3.3.1 ส ง เสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ� เครือข ายต างๆเพื่อสร�างความเข�มแข็ง 

    3.3.2 ส งเสริมการจําหน ายสินค�าชุมชน และ
ยกระดับมาตรฐานสินค�าชุมชน 

    3.3.3 ส งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�กลุ มอาชีพให�มีคุณภาพและเพิ่มมูลค า 

  4. นโยบายด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
   4.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมีแนวทางใน

การดําเนินการ ดังน้ี  
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    4.1.1 ฟefนฟูทรัพยากรชายฝQbง และปOาชาย
เลนให�อุดมสมบูรณ� 

    4.1.2 ส งเสริมการอนุรักษ�ปOาต�นน้ํา โดยการ
มีส วนร วมของประชาชนในพื้นที่ 

   4.2 พัฒนาสิ่งแวดล2อม โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังน้ี  

    4.2.1 ส งเสริมการจัดการขยะอันตรายในชุมชน 
    4.2.2 สนับสนุนการจัดการขยะทั่วไปให�ถูก

สุขลักษณะ 
    4.2.3 ส งเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน 

และสถานประกอบการในชุมชน  

  5. นโยบายด2านการเมือง และการบริหารจัดการ
องค�กร 

   5.1 พัฒนาการเมืองท2องถ่ิน โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังน้ี  

    5.1.1ส งเสริมการเมืองภาคประชาชน และ
กระบวนการประชาสังคม 

    5.1.2 เสริมสร�างการพัฒนาการเมือง
ท�องถิ่นให�โปร งใสสุจริต ยุติธรรม 

   5.2 พัฒนาการบริหาร จัดการองค�กรตาม
หลักธรรมภิบาล โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

    5.2.1ส งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ให�มีความ
ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  ซื่อสัตย�พร�อมต อการ
ให�บริการต อประชาชน  

    5.2.2 ส งเสริมการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

    5 .2 .3  ป รับป รุงและพัฒนา เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช�สถานที่ปฏิบัติงานให�มีความทันสมัยพร�อมรองรับการ
ปฏิบัติงานอย างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและคล องตัว 
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    5.2.4 สนับสนุนการทํางานที่เป^นนวัตกรรม
และส ง เสริมการ ศึกษาเรียน รู� ของบุคลากร เพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    5.2.5 ส งเสริมภาคประชาสังคม ประชาชน 
ให�มีบทบาทในการเสนอแนะตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

    5 . 2 . 6 ส ง เ ส ริ ม ใ ห� มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร  
ประชาสัมพันธ�ข�อมูล ข าวสารขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลให�เป^นปQจจุบัน ในรูปแบบที่หลากหลายทันสมัย เช น เว็บ
ไซด� โซเชียลมีเดียร 

  ท านประธานสภาฯ ที่เคารพ นโยบายที่ได�แถลงตอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล นี้ ตั้งม่ันอยู บนพื้นฐานของการ
มีส วนร วมกับหน วยงานต างๆทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน องค�กรสาธารณะ องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น และ
บุคลากรขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อร วมกันแก�ไข
ปQญหาและดําเนินโครงการให�เป^นไปด�วยความโปร งใส ถูกต�อง 
และมีประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน�ของประชาชน จังหวัด
สตูล และประเทศชาติเป^นหลักเพื่อพัฒนาสตูล มุ งสู เมืองแห ง
ความสุข เนื่องจากสถานการณ�การแพร ระบาดของโรคติดต อ
ไวรัสโคโรน า 2019 ทําให�ประชาชนได�รับผลกระทบในด�าน
รายได�และการดําเนินชีวิตประจําวันอย างมาก สําหรับนโยบาย
เร งด วนที่จะต�องดําเนินการในห�วงสองป]แรก คือ นโยบายการ
พัฒนาด�านเศรษฐกิจฐานรากให�ประสบความสําเร็จ จึงเรียนมา
เพื่อโปรดให�สภาแห งนี้ได�ให�ความเห็นด�วย  

ประธานสภาฯ - มีท านสมาชิกสภาฯท านใดจะอภิปรายในส วนที่นายกฯ
แถลงนโยบาย เชิญท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน นโยบายที่ท าน
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลงมาทั้งหมด ผม
เช่ือม่ันในการทํางานซึ่งนายกฯได�บริหารงานตรงนี้เป^นระยะเวลา 
11 ป] แต ที่ผมจะเสนอเพิ่มเติมหรือฝากท านประธานฯผ านไปถึง
ท านนายกฯ ในเรื่องของบางส วนของนโยบาย ของเศรษฐกิจฐาน
รากซึ่งเราจะเห็นว าจังหวัดสตูลของเรานั้น เรียกกันว าเป^น
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เศรษฐกิจสามขา น่ันคือ เกษตร ประมง และท องเที่ยว ด�วย
เหตุการณ�ของเศรษฐกิจโลกในปQจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นทําให�พี่น�อง
ประชาชนบ�านเรามีรายได�ลดน�อยลงมีปQญหาต างๆเกิดขึ้นมามาก 
ผมยกตัวอย างด�านประมงเมื่อก อนนั้นทํางานได�อย างเต็มที่ของ
ผู�ประกอบการแต ปQจจุบันนี้ติดปQญหาในเรื่องของกฎหมาย
ออกมาใหม ของรัฐบาลก็ทําให�เกิดปQญหาในการประกอบการ
ค อนข�างจะยากลําบากขึ้น เพราะมีกฎเกณฑ�มากขึ้นในการ
ทํางานในด�านของการเกษตรซึ่งเราจะเห็นแล�วว าผลิตภัณฑ�
ทางการเกษตรนั้นตกตํ่าค อนข�างจะมากไม ว าจะเป^นราคา
ยางพารา ปาล�ม ซึ่งราคาก็ตกตํ่ามาพอสมควร ผมจะเสนอ
เพิ่มเติมเข�าไปในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ในด�านการ
ท องเที่ยวซึ่งติดปQญหาเรื่องของไวรัสโควิด 2019  ทําให�การ
ท องเที่ยวของเราแทบจะล มสลายในจังหวัดสตูล ในเรื่องของการ
ท องเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่จะอยู รอดได�ก็ต�องมีการปรับกลยุทธ�
ในส วนต างๆในเรื่องของการเกษตรเมื่อราคาปาล�ม ราคายางไม 
มีเราก็ต�องเปลี่ยนแปลงในการที่จะหันมาใช�เกษตรตัวอื่น เช น 
การทํานาข�าวซึ่งเราจะเห็นว าในจังหวัดสตูลของเรา ข�าวก็นําเข�า
มาจากจังหวัดอื่นมาจากภาคกลางข�าวบ�านเรายังไม พอใช� แต ถ�า
เราผลิตได�เราทํานาข�าวได�ป]ละ 2 ครั้ง ซึ่งคิดว าน าจะสร�าง
รายได�เพิ่มเติมขึ้นในจังหวัดสตูลของเราซึ่งผมก็มองเห็นว าใน
ส วนของการทํานาข�าวรัฐบาลก็สนับสนุนในเรื่องของนาแปลง
ใหญ ผมยกตัวอย างในพื้นที่ของผมตําบลกําแพงของผมนั้น กรม
ชลประทานที่ 16 ได�ลงมาจัดการเรื่องน้ําเพื่อให�ทํานาได� 2 ครั้ง 
ตอนนี้ หมู ที่ 4 ตําบลกําแพง เริ่มทํานาข�าวครั้งที่ 2 แล�ว โดยได�
งบประมาณมา 33,000,000.-บาท ในการที่เอาน้ําขึ้นมา
เพื่อให�พี่น�องได�ปลูกผัก และในเรื่องของเกษตรตัวใหม  แต ก็โชคดี
ที่นายกฯได�สนับสนุนในเรื่องของการสร�างปุgยหรือการปลูกผักน้ํา
หยดอะไรอย างนี้ แต ถ�าเราพัฒนาแปลงใหญ ต อเนื่องไปได�ก็เป^น
เรื่องดี เราสังเกตได�ว าในจังหวัดสตูลเรามีคลองหลักอยู  3 
คลอง คือ คลองมําบัง คลองท าแพ และคลองละงู ทั้ง 3 คลอง
นี้น้ําไหลงลงไปในทะเลอันดามันอย างไร�ประโยชน� พอน าแล�งไม 
มีน้ําเพราะฉะนั้นก็ไม สามารถทําการเกษตรได� แต ถ�าเราได�
ประสานผ านไปทางกรมชลประทาน ผมเช่ือว าถ�าเรามีน้ําพี่น�อง
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เกษตรกร พี่น�องบ�านเราก็คงจะทํางานได� และหารายได�เพิ่มเติม
ขึ้นมาได�ไม ว าจะเป^นการเลี่ยงสัตว� เช น โคแปลงใหญ  หรืออะไร
ในลักษณะแบบนี้น าจะเป^นไปได�ในส วนเรื่องของไวรัสโควิด 
2019 เมื่อเกิดขึ้นแล�วการท องเที่ยวก็ลดน�อยลง แต ถ�าเรา
พัฒนาในเรื่องของการท องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจังหวัดสตูลของ
เราได�เห็นว าเรามีสถานที่ท องเที่ยวแหล งท องเที่ยวมากมาย เขา 
ปOา นา เล เรามีพร�อมหมดเพราะฉะนั้นแหล งท องเที่ยวที่เกิด
ขึ้นมาใหม  ไม ว าจะเป^นถ้ําทะลุที่ หมู ที่ 2 ตําบลเขาขาว แหล ง
ท องเที่ยวนี้น าเป^นทางมหาวิทยาลัยราษภัฏทางกระทรวง
ทรัพยากรลงมาดูแลในพื้นที่ซึ่งพบไม ใหม ๆขึ้นมา ถ้ําอุไรทองก็ได�
พบไหม�ใหม ๆขึ้นมา ซึ่งไม มีที่อื่นในโลกซึ่งมีอยู ที่นี่ที่เดียว ถ�าเรา
พัฒนาแหล งต างๆเหล านี้ได�การท องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ก็จะทํา
ได�ผมอยากให�เน�นในเรื่องของการท องเที่ยวชุมชนซึ่งมีทั้งหมด 4 
ด�าน ซึ่งจังหวัดสตูลเราก็พร�อม ด�านองค�กรชุมชนเราก็พร�อม 
ด�านการจัดการเราก็พร�อมและการเรียนรู�ต างๆเราพร�อมหมด 
ถ�าเป^นไปได�ยังไงก็ช วยให�จังหวัดสตูลเราสร�างรายได�ให�พี่น�อง
ประชาชนมากขึ้น นโยบายที่นายกฯได�แถลงมาทั้งหมด ผมมี
ความเช่ือม่ันว าเราจะพัฒนาจังหวัดสตูล และพี่น�องประชาชน
ของเราให�มีความกินดีอยู ดีอย างแน นอน ผมขออนุญาตไว�
เพียงแค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปรายต อ เชิญท านสอาด  
หนูชูสุข 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็เรียนท าน
ประธานฯผ านไปถึงท านนายกฯเรื่องของการท องเที่ยว เรายังมี
พื้นที่การท องเที่ยวในเขตของอําเภอเมืองเขตอําเภอควนโดน ไม 
ว าจะเป^นแหล งใหม  ที่ยังตกการสํารวจอยู และยังมีพื้นที่ทาง
ธรรมชาติที่ยังไม ได�ถูกสํารวจพี่ที่จะเป\ดเข�าสู ระบบการท องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ผมก็ขอฝากท านประธานฯผ านไปยังท านนายกฯ
เรื่องการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ธรรมชาติ ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม  เชิญท าน
บ าว ปดูกา อภิปราย 
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นายบ�าว  ปดูกา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ตามที่ท านนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�แถลงนโยบายแล�วนั้น ผม
ได�รับฟQงแล�วผมมีข�อเสนอให�ท านนายกฯพิจารณา 4 ประเด็น 
คือ นโยบายด�านพัฒนาสังคม พัฒนาด�านการศึกษา พัฒนา
โรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ให�เป^น
โรงเรียนช้ันนําของจังหวัด ผมอยากทราบว าในปQจจุบันโรงเรียน
ในสังกัดขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีกี่โรงเรียน เท าที่
ทราบมามีอยู หนึ่งโรงเรียนเท านั้น ทําอย างไรให�สามารถขยายให�
ได�อย างน�อยอําเภอละ 1 โรงเรียน เพื่อจะได�ส งเสริมการเรียน
ตามนโยบายขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�อย างทั่วถึง 
ต อไปนโยบายด�านการพัฒนาชีวิต  ส งเสริมและปEองกันควบคุม
โรคผมอยากจะเสนอให�ทําลู วิ่งยางสงเคราะห�ในพื้นที่ในทุกๆ
หมู บ�าน เพื่อจะให�พี่น�องที่มาออกกําลังกายตอนเช�า จะได�มีที่วิ่ง
เป^นของตนเอง และการรับถ ายโอนโรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลนําร องเพื่อพัฒนาให�บริการแก ประชาชน และผม
เห็นด�วยกับการรับถ ายโอนแต หากไม สามารถรับถ ายโอนได� ซึ่ง
เป^นไปได�ไหมที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จะตั้งขึ้นเองเพื่อ
นําร องและการพัฒนากีฬาและนันทนาการ จัดการแข งขันและ
สนับสนุนการจัดการแข งขันกีฬาในจังหวัด และส งเสริมกีฬา
จังหวัด ให�เข�าร วมการแข งขันเป^นไปได�ไหมว าควรร วมกับ
องค�การบริหารส วนตําบล โดยให�องค�การบริหารส วนตําบล
จัดการแข งขัน ระหว างหมู บ�านและคัดเลือกเพื่อให�เป^นตัวแทน
ระดับองค�การบริหารส วนตําบล และส งแข งขันในระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด ต อไป โดยองค�การบริหารส วนจังหวัดเป^น
เจ�าภาพในระดับอําเภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป^นโอกาสให�
จังหวัดสามารถคัดเลือกนักกีฬาเป^นตัวแทนของจังหวัดเพิ่มขึ้น
อีกด�วย  ต อการพัฒนาการท องเที่ยวและบริการ การพัฒนา
ท องเที่ยวเชิงนิ เวศน� เ ชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และการ
ท องเที่ยวชุมชน กระผมคิดว าหากทําถนนเลียบทะเลเช่ือมต อกัน
ทั้ ง จั งหวั ด  น าจะส ง เสริมการท อง เที่ ย ว ได�มาก  เพราะ
นักท องเที่ยวส วนใหญ จะชอบธรรมชาติ และนักท องเที่ยวจะได�
ถ ายเทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ จะได�สะดวกเป^นการกระจายการ
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ท องเที่ยว อย างทั่วถึงไม แออัดและเพิ่มจุดท องเที่ยวได�มากยิ่งขึ้น
เบื้องต�นอาจจะทําโครงการศึกษาความเป^นไปได�ก อน และเพื่อ
ศึกษาว าสามารถทําได�หรือไม  มีข�อดีข�อเสียอย างไร คุ�มทุน
หรือไม   และการประชาสัมพันธ�แหล งท องเที่ยวทุกรูปแบบ เพื่อ
ขยายช องทางการตลาดให�กว�างขวางยิ่งขึ้น กระผมคิดว าน าจะ
ทําศูนย�การท องเที่ยวของจังหวัดโดยจําลองเอาสถานที่ท องเที่ยว
ต างๆมาไว�ที่เดียวกัน อาจทําเป^นโมเดลสถานที่ท องเที่ยวบ�าง 
ภาพถ ายบ�าง และทุกแห งได�ตลอดโดยสามารถที่จะเลือกได�ว า
จะดูสถานที่ท องเที่ยวใด และมีคําบรรยายให�เลือกหลากหลาย
ภาษาทั้งยังมีแผนระยะทาง ลักษณะเส�นทางและพาหนะที่จะ
เดินทางไปสถานที่นั้นๆ เพื่อนักท องเที่ยวจะได�พิจารณาได�ว า เขา
มีเวลาเพียงพอที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได� หากไม มีเวลาพอเขามา
เที่ยวที่ ศูนย�นี้และถือว าเขาได�มาเที่ยวจังหวัดสตูลแล�ว ทั้ง
หมดแล�วซึ่งในศูนย�นี้องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อาจจ�าง
เจ�าหน�าที่เป^นคนบริการนําเที่ยวก อนก็ได� โดยไม คิดค าบริการอีก
อย างในศูนย�นี้ต�องรวบรวมของที่ระลึกหรือของดีในจังหวัดสตูล
ทั้งหมดมาจําหน ายด�วย ซึ่งศูนย�นี้ต�องเป^นศูนย�รวมจริงๆ ที่
สามารถดึงดูดนักท องเที่ยวทั้งหมดที่มาจังหวัดสตูล โดยมีลาน
จอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวก สุดท�ายนี้ผมต�องขอขอบคุณ
ท านประธานสภาฯที่ให�ผมได�อภิปรายคําแถลงนโยบายของ
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญท าน
อาบีดีน   แลหมัน 

นายอาบีดีน  แลหมัน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ด�วยสภาพทั่วๆไป
ก็คงไม ต างอะไรกับเขตการเลือกตั้งอื่นๆ ไม ว าจะเป^นในส วนของ
จํานวนประชากร แต ที่ต างค อนข�างเยอะนั้นก็คือในส วนของภูมิ
ประเทศกระผมใช�ระยะทางในการเดินหาเสียงกับพี่น�อง
ประชาชน เพราะฉะนั้นในส วนตรงนี้ก็เลยอยากจะเล าความ
ให�กับท านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน 
รวมทั้งท านนายกฯที่เคารพ ด�วยภูมิประเทศนั้นค อนข�างห างไกล
และก็เป^นพื้นที่ทั้งฝQbงและเกาะนั้น ปQญหาก็เลยเยอะมาก และก็
สัญญากับพี่น�องประชาชนไว�ว า นโยบายของผมในการรณรงค�
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หาเสียงเลือกตั้งในการที่จะเข�ามาเป^นสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล น่ันก็คือขอจากพี่น�องประชาชนให�ได�เป^น
สมาชิกสภาฯเพราะฉะนั้นผมอยากบอกท านนายกฯว าวันนี้ผม
ต�องทําตามสัญญา ที่ได�พูดกับพี่น�องประชาชนว าผมจะมาขอ
ท านนายกฯโดยผ านท านประธานสภาฯทั้งหมดที่ท านนายกฯได�
แถลงนโยบายที่ผ านไปเมื่อสักครู นั้น ผมเห็นด�วยหมดทุกเรื่อง 
และทุกเรื่องที่เป^นนโยบายของนายกฯ มันสามารถมองเห็นเป^น
รูปธรรม ด�วยความม่ันใจที่เรามีกับท านนายกฯเป^นเวลาเกือบสิบ
ป]เพราะฉะนั้นมันทําให�พวกเราซึ่งเป^นสมาชิกฯค อนข�างที่จะ
ม่ันใจในนโยบายที่ท านแถลงมา แต ด�วยความที่เป^นประชาชนคน
ธรรมดามันไม มีอะไรที่จะสมบูรณ�ร�อยเปอร�เซ็นต� เพราะฉะนั้นใน
ความคิดของสมาชิกสภาฯเขตเล็กๆคนหนึ่ง ผมอยากจะบอก
ท านประธานฯผ านไปยังท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ด�วยความเคารพ อยากบอกกับทุกท านว าการทําสงคราม
ย อมจะมีอาวุธ และผมอยากบอกว าวันนี้เราต�องการคนดีสู 
สังคมมันมีอาวุธอยู ชนิดเดียวที่สามารถทําให�มนุษย�เป^นคนดีได�
นั้น ก็คือศาสนา เพราะฉะนั้นในนโยบายของท านนายกฯ ในเรื่อง
ของการพัฒนาสังคมซึ่งว าด�วยการส งเสริมการศึกษา ทั้งสาย
สามัญ สายอาชีพ และกาศึกษานอกระบบ และศาสนา อยากจะ
บอกท านประธานฯผ านไปยังท านนายกฯ ที่เคารพว า ถ�าเกิดว า
เราให�ความสําคัญกับศาสนามากกว านี้ ไม ว าจะเป^นศาสนาไหน 
มันเป^นเครื่องมือที่ เหลืออยู เครื่องมือเดียว และเป^นอาวุธที่
เหลืออยู ชนิดเดียว ที่สามารถผลิตให�คนเป^นคนดีได� เราลงทุนใน
เรื่องของวัตถุมาเยอะมากแล�ว และเราลงทุนในเรื่องต างๆที่
นอกเหนือจากเรื่องของศาสนามาเยอะ ผลที่ได�มาผมรู�สึก
ค อนข�างน�อยถ�าเปรียบเทียบกับการลงทุนที่เราได�ทุ มเทลงไป 
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะขอเสนอแทนพี่ร�องประชาชนทั้ง
จังหวัดว าขอให�ท านนายกฯเพิ่มงบประมาณในการดูแลศาสนา
อีกนิดไม ทราบว าพอจะได�ไหม เพราะฉะนั้นอันนี้คือส วนเล็กๆที่
ผมจะขอให�กับพี่น�องประชาชนทั้งจังหวัดสตูล และผมอยาก
เรียนท านประธานฯว า เกาะสาหร ายซึ่งเป^นที่ ที่ผมอาศัยอยู โดย
กําเนิดและก็เป^นสมาชิกฯ ในเขตพื้นที่ด�วย และวันนี้ผมอยากจะ
มาขอกับท านนายกฯว าที่เกาะสาหร ายนั้น น้ําประปาเป^นสีแดง
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โคลน และก็อีกที่หนึ่งก็ประสบปQญหาในเรื่องของน้ําตลอดทั้งป] 
น่ันก็คือ บ�านตันหยงอุมา บ�านตันหยงกลิง บ�านบากันใหญ  จะ
เป^นหมู ที่ 1, 2 ,3 ของตําบลเกาะสาหร าย เขาต�องใช�น้ําที่ผ าน
การกล่ัน ซึ่งใช�ได�ถ�าเกิดว าเก็บเอาไว�สักวัน หรือสองวัน น้ําก็จะ
คืนสภาพกลายเป^นน้ําเค็มเหมือนเดิม หรือไม ก็กลายเป^นสนิม 
เพราะฉะนั้นพี่น�องใน 3 หมู บ�าน ตําบลเกาะสาหร ายเขาต�องอยู 
กับน้ําที่กลายสภาพจากน้ําเค็มเป^นน้ําจืด ซึ่งยังไงก็สู�น้ําจืดจาก
ธรรมชาติไม ได�อยากจะเรียนท านประธานฯผ านไปยังนายกฯว า
จะมาขอน้ําให�กับพี่น�องตําบลเกาะสาหร าย  และพอไปถึงเรื่อง
การท องเที่ยวช วงนี้จะเป^นรายได�ของการท องเที่ยว เราก็ต�องมา
ติด เ งื่ อน ไข ใน เรื่ อ งของการที่ เ รา ไม มี น้ํ า ใ นการบริการ
นักท องเที่ยวมันก็เลยเป^นโลซีซั่นอยู ดี เพราะฉะนั้นอยากฝาก
ท านประธานฯผ านไปยังท านนายกฯผมมาขอน้ําให�พี่น�องใน
ตําบลเกาะสาหร าย และเรื่องของการท องเที่ยวของเกาะ
สาหร ายเรามีการท องเที่ยวที่เป^นเชิงนิเวศน� เชิงชุมชน มีอยู  2 
อย าง คือ อุตสาหกรรมการท องเที่ยว และการท องเที่ยวเชิง
นิเวศน� วันนี้เกาะสาหร ายเป^นตําบลที่ทุกคนในจังหวัดสตูล ต�อง
ยอมรับว าเป^นเกาะที่สามารถผลิต หรือสามารถสร�างรายได�
ให�กับจังหวัดค อนข�างมหาศาลผมไม ม่ันใจว าจะเป^นอันดับหนึ่ง
ของจังหวัดหรือเปล าแต ที่ม่ันใจก็คือเป^นตําบลต�นๆที่สร�างรายได�
ให�กับจังหวัดเพราะฉะนั้นผมมาดูว าข�าราชการที่ลงไปทํางานที่
เกาะนี้ทุกคนมีค ากันดารหมดเลย แต ทีนี้พี่น�องประชาชนที่อยู ที่
น่ันตลอดทั้งชีวิตเขาต�องอยู ที่น่ันทุกวัน เป^นไปได�ไหมว าที่เราจะ
ดูแลค ากันดานให�เขาสักหน อยฝากท านประธานฯผ านไปยัง
นายกฯ จะมาขอคุณภาพชีวิตให�เขา ต อไปในเรื่องของเกาะ
สาหร ายอีกเช นเดิมอยากจะให�มีร องน้ําในการเดินเรือสู ฝQbงที่เป^น
มาตรฐานกว านี้ ไม ใช ว าเพื่อการท องเที่ยวแต เพื่อการเจ็บไข�ได�
ปOวยเวลาที่พี่น�องประชาชนไม สบายแบบฉุกเฉิน เพราะเราไม มี
เส�นทางการเดินเรือที่มีความมาตรฐานเพราะฉะนั้นอยากขอร อง
น้ําที่มันสามารถเดินเรือได�ตลอด 24 ช่ัวโมง ต อไปคือสิ่งที่ผมได�
เห็นสภาพในช วงเวลาที่ผมลงไปหาเสียงกับพี่น�องประชาชน ใน
เขตตําบลควนโพธิ์ มันมีถนนจากสี่แยกควนโพธิ์ไปจนถึงเกาะ
เนียง ซึ่งสองฝQbงถนนนั้น เต็มไปด�วยหมู บ�านและเต็มไปด�วยพี่น�อง
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ประชาชนอยู กันแออัดมาก แต ถนนที่ใช�ตรงนั้นมีทั้งรถสิบล�อ
เยอะมาก เพราะฉะนั้นผมดูแล�วว าความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของพี่น�องที่อยู ทั้งสองฝQbงของถนนสายควนโพธิ์เกาะ
เนียง ค อนข�างที่จะเสี่ยงก็เลยอยากจะมาขอท านนายกฯอีก
เช นเดิมว าขอขยายถนนให�พี่น�องประชาชน เพราะฉะนั้นวันนี้ผม
คิดว าพวกเราทุกคนเข�ามาตรงนี้เพื่อที่จะดูแลพี่น�องประชาชน
ของเราในทุกส วน ในทุกๆตําบล ทั่วทั้งจังหวัด และอยากจะ
ขอให�พวกเราทุกคนช วยกันสนับสนุนในสิ่งที่ผมขอให�กับพี่น�อง
ประชาชนด�วย ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย  เชิญท านศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมขอเพิ่มเติมใน
เรื่องของการสนับสนุนกลุ มแม บ�านต างๆทุกวันนี้ท านประธานฯรู�
ไหมว ามันมีขนมกะหรี่ปQiบ GO park และขายดีมากๆแต ยังขาดใน
เรื่องของการออกแบบต างๆอะไรแบบนี้ ผมก็ต�องฝากไปในเรื่อง
งบปลีกย อย ผมก็ต�องฝากเอาไว�มันไม ได�อยู ในวาระเรื่องของการ
แถลงนโยบาย เพราะสิ่งเหล านี้เป^นสิ่งปลีกย อยเพียงแต เพิ่มเติม
เล็กๆน�อยๆไปเพื่อให�ผู�บริหารได�กําหนดทิศทางอีกครั้งหนึ่ง ใน
เรื่องของแผนประจําป]ว าเราจะไปตามทางไหนแต ด�วยแผนที่มีอยู 
แล�วที่นายกฯได�แถลงนโยบายไปตามหลักเกณฑ�และหลักการ 
ตามกรอบของกฎหมายที่ได�ให�องค�การบริหารส วนจังหวัด ใน
การทําบางเรื่องนั้น อยู ในข�อบัญญัติในเรื่องของการพัฒนา
องค�กร ผมทําความเข�าใจกับท านประธานฯว าเกาะคือพื้นดินที่มี
น้ําล�อมรอบ แหลมคือพื้นดินที่ยื่นลงไปในทะเล ผมขอฝากไว�แค 
นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญท านสากีหรีม  เหมซMะ 

นายสากีหรีม  เหมซQะ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านกระผมในนามของ
สมาชิกสภาฯ เขต 1 อําเภอท าแพ ในเขตพื้นที่ผมรับผิดชอบนั้น
ทั้งหมด 14 หมู บ�าน วันนี้ที่เราได�มาน่ังในสภาแห งนี้และได�รับฟQง
คําแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อ
พัฒนาจังหวัดสตูล ในฐานะผมเป^นสมาชิกฯ เขต 1 อําเภอท าแพ 
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และก็เป^นส วนหนึ่งของจังหวัดสตูล เป^นจุดศูนย�กลางของจังหวัด
สตูล ที่ผ านมาที่นายกฯได�ดํารงตําแหน งอยู นั้น คืออําเภอท าแพ
กลายเป^นทางผ านมาตลอดไม ได�เป^นที่หยุดพักจุดท องเที่ยวน่ัน
คือปQญหาที่เป^นทางผ านมาตลอด ในพื้นที่อําเภอท าแพก็มีส วน
หนึ่งที่ติดทะเล เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนท านประธานสภาฯ
ผ านไปยังคณะผู�บริหารว าในริมทะเล ริมนา ริมภูเขา พื้นที่ติดกัน
นั้นอยากจะนําเสนอผ านไปยังท านนายกฯว าแนวเขตของปOาชาย
เลนในพื้นที่จังหวัดสตูล ก็รู�สึกว าจะมีเยอะหลายๆอําเภอ ฉะนั้น
ผมอยากจะนําเสนอตรงนี้ว าให�เอาไปพิจารณาดูว าการขุดกั้น
แนวเขตบริเวณปOาชายเลน และเป^นพื้นที่ปOาชายเลนกับพื้นที่ของ
ชาวบ�านให�เป^นกิจจะลักษณะให�ถูกต�องให�ม่ันคงให�ชัดเจนที่ผ าน
มาผมก็เห็นว าประชาชนบุกรุกปOาชายเลนผมอยากนําเสนอใน
สภาแห งนี้ว าให�ไปตั้งงบประมาณหรืออย างไรก็ตาม สํารวจให�
ชัดเจนระหว างพื้นที่ของชาวบ�าน เพราะพื้นที่ของผมตําบลท าแพ
รู�สึกว าจะติดไปทั้งอําเภอท าแพ เพราะฉะนั้นอยากจะนําเสนอใน
ที่สภาแห งนี้ว าให�เพิ่มเติมและการจัดการดําเนินการในขั้นตอน
อย างชัดเจนของขุดกั้นแนวกั้นระหว างแนวเขตของปOาชายเลนกับ
พื้นที่ของประชาชน และวันนี้ผมรู�สึกเป^นเกียรติที่ได�มาน่ังในสภา
แห งนี้ และอยากจะกล าวกับเพื่อนสมาชิกฯทุกท านว า ในการ
ทํางานร วมกันในพื้นที่จังหวัดสตูลของเรา อย าลืมว าทุกคนมา
วันนี้เพื่อจะมาพัฒนาจังหวัดสตูลของเรา ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณนิธิ  
หวันสู 

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน วันนี้ได�มีโอกาสมา
ฟQงคําแถลงนโยบายของทางฝOายบริหารโดยท านนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล วันนี้ผมรู�สึกยินดีและผมเช่ือม่ันใน
ความรู�ความสามารถของของนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลและคณะฝOายบริหาร เพราะเท าที่ทราบมาตลอดระยะเวลา 
11 ป]กว าที่ท านดํารงตําแหน งนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ก็ช่ืนชมและยินดีที่จังหวัดสตูลของเรามีผู�บริหารที่มีความรู�
ความสามารถแบบนี้ และวันนี้ได�มาฟQงนโยบายทั้ง 5 ด�าน ผมก็
เห็นชอบและก็รู�สึกยินดีกับทางฝOายบริหารที่ได�จัดระบบและ
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ระเบียบแผนการพัฒนาจังหวัดสตูล ได�คลอบคลุมในทุกๆด�าน 
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว าเป^นโอกาสดีที่ตัวแทนของพี่น�องจังหวัด
สตูลทั้งหมดเรามีตัวแทนทั้งหมด 24 เขต เพราะฉะนั้นวันนี้การ
บริหารงานของทางฝOายบริหารในเมื่อคลอบคลุมแล�ว ก็อยาก
แนะนําหรืออาจจะซ้ําซ�อนกับหลายๆท าน หรือซ้ําซ�อนในเรื่อง
นโยบายไปแล�ว แต อยากสะท�อนอีกสักนิดว าให�รับทราบปQญหา
วันนี้นั้น ถึงแม�ว าเราจะพัฒนาทางด�านโครงสร�างพื้นฐานต างๆ
แต วันนี้คุณภาพชีวิตของเยาวชนน าเป^นห วงมากๆ อยากให�ลอง
ไปดูตามหมู บ�านต างๆเด็กติดยาเสพติดในทุกพื้นที่และทุกๆ
หมู บ�าน ฉะนั้นผมอยากเน�นว าเรามาคิดกันเพราะวันนี้เรามี
ตัวแทนทั้งหมด 24 เขต และรวมทั้งฝOายบริหารด�วยว าโจทย�ตรง
นี้เราจะทํายังไงและเป^นไปได�ไหมว าทางองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เป^นแม งานในเรื่องของการพัฒนาส งเสริมฟefนฟูผู�ที่
ติดยาเสพติดเรามีการสร�างศูนย�บําบัดขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลได�หรือไม  และเรียนท านประธานสภาผ านไปยังฝOาย
บริหารว าถ�าเป^นไปได�ก็อยากมีศูนย�บําบัดยาเสพติดที่เป^นของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อนําผู�ติดยาเสพติดเหล านั้น 
ผมเช่ือม่ันว าอย างน�อยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มี
ศักยภาพตรงนั้น ในส วนประเด็นที่สอง เรื่องของยาเสพติดและ
ลานกีฬา จังหวัดสตูลของเรารู�อยู แล�วว าที่ทุกคนคล่ังไคล�ในเรื่อง
ของการกีฬาเราสร� าง ช่ือ เสียงให�พี่ น�องต างจังหวัดและ
ต างประเทศได�รู�จักจังหวัดสตูล ก็คือกีฬาฟุตบอล เพราะฉะนั้น
ถ�าเป^นไปได�และผมมีความต�องการว าให�ทางองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลสนับสนุนให�มีลานกีฬาที่ได�มาตรฐานในทุกๆ
ตําบล จะหางบประมาณจากส วนไหนก็แล�วแต  และอยากจะให�
คลอบคลุมทุกตําบล เพราะฉะนั้นถ�าเรามาสนับสนุนเรื่องสนาม
กีฬา มีลานกีฬาที่ได�มาตรฐานอย างน�อยผมเช่ือม่ันว าเราก็จะได�
ดึงเยาวชนที่ว าไปม่ัวสุมของยาเสพติด ถึงจะแก�ไม ได�แต ก็ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนนําเสนอสิ่งเหล านี้ผ านท าน
ประธานสภาฯไปยังคณะผู�บริหารให�รับพิจารณาด�วย และเรื่อง
ต อไป คือ ทําไมนักท องเที่ยวมาสตูลและไม นอนจังหวัดสตูล ใน
ส วนตรงนี้ผมก็อยากนําเรียนให�ทางฝOายบริหารได�พิจารณาว า
เพราะสาเหตุอะไรที่เขาต�องนอนหาดใหญ ทําไมเขาไม มานอนที่
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สตูล และเป^นไปได�ไหมถ�าเกิดว าเราหางบประมาณมาสร�าง
อาคารที่พักผู�โดยสาร มีห�องน้ําที่ได�มาตรฐาน มีสินค�าโอทMอป มี
คลอบคลุมเหมือนที่ประเทศมาเลเซียที่เราเคยไป หรือว าเราไป
จังหวัดชลบุรีเรามีที่พักก็คือลักษณะแบบนั้น ถ�าองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลไม มีศักยภาพพอตรงนั้น หรืองบประมาณไม 
เพียงพอเราก็หาผู�ร วมลงทุนไม ว าจะเป^นนักธุรกิจต างๆในจังหวัด
สตูล มาร วมลงทุนถ�าเป^นไปได�ผมว าน าจะสร�างเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
แต วันนี้ในเรื่องของสถานการณ�ไวรัสโควิด 2019 อาจจะทําได�
ไม เท าที่ควรแต อย างน�อยสะท�อนให�เราคิดว าถ�าเพิ่มเติมในส วน
ตรงนี้ได�ผมถือว าเป^นเรื่องที่ดีจังหวัดสตูลน าจะพัฒนาให�ดียิ่งขึ้น
กว านี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขึ้นมาอภิปรายและก็ดีใจที่มีผู�บริหาร
ที่มีความคิดสร�างสรรค�และมีความคิดที่ดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นใน
ส วนของผมก็สนับสนุนสําหรับในส วนนี้ ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณประพัน แกวรุ งฟEา อภิปราย 

พ.ต.ท.ประพันธ�  แก2วรุ�งฟRา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมน่ังฟQงที่ท าน
นายกฯแถลงนโยบาย ทั้ง 5 ด�าน ผมถือว านโยบายคลอบคลุม
ไปทั้งหมดก็เป^นเรื่องที่ดี เราเองก็ได�มีนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล บริหารงานมาแล�วประมาณสิบกว าป]ก็เป^นโอกาสที่
ดีว าเราได�พัฒนาจังหวัดสตูล ให�ดียิ่งขึ้น ผมเองก็สนับสนุน
นโยบายทั้ง 5 ด�าน แต ที่จะฝากท านประธานผ านไปยังท าน
นายกฯที่ได�แถลงนโยบายไปแล�วนั้น ผมก็เห็นด�วยและมีนโยบาย
ข�อที่ 2.6 คือ พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานผมมองว าในปQจจุบัน 
จังหวัดสตูลเราเจริญก�าวหน�าไปมาก แต ในด�านการจราจร ใน
ข�อ 2.6.2 การจราจรรถก็เยอะมากแต เส�นทางหลักก็ดีอยู แล�ว 
และการติดตั้งไฟจารจรในเส�นทางรองที่ประชาชนร�องขอมาใน
การติดตั้งไฟจราจร และผมขอเพิ่มเติมว าถ�ามีโอกาสหรือมี
งบประมาณอะไรก็แล�วแต  เราน าจะติดตั้งไฟจราจรตามเส�นทาง
รอง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผมเองก็ดีใจมากที่ได�
ขึ้นมาอภิปรายและก็ฟQงนโยบายจากนายกฯ และเป^นโอกาสดีว า
เราทั้งหมด 24 เขต ในพื้นที่จังหวัดสตูล เรามีผู�บริหารที่ชัดเจน
และก็มีฝOายบริหารทุกท านเพื่อจะพัฒนาจังหวัดสตูลของเราให�
ดีกว าจังหวัดอื่น ผมเองก็เป^นสมาชิกสภาฯครั้งแรกจากการรับ
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ราชการมาประมาณ 42 ป]นั้น และก็มาสมัครเป^นสมาชิกสภาฯ
และผมก็ฟQงนโยบายแล�วก็ดีใจมากๆ ที่มีความชัดเจนจากที่ผม
เคยรับราชการมาและเพื่อมาพัฒนาจังหวัดสตูลของเราวันนี้ผม
ขอขอบคุณทุกท าน ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอําพล  อานับ อภิปราย 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน เรื่องที่ผมจะคุยต อ
ประธานฯผ านไปยังคณะผู�บริหาร ในพื้นที่เขตอําเภอเมือง ใน
พื้นที่ตําบลควนขันทั้งหมด 5 หมู บ�าน ซึ่งจะติดหมู ที่ 6 แค หนึ่ง
หมู บ�าน คือหมู บ�านท าหิน และส วนที่เหลือของตําบลควนขันนั้น 
จะเป^นพื้นที่ของเขต 5 ทั้งหมด และในส วนของตําบลเจMะบิลัง จะ
ติดแค เพียงในโซนขององค�การบริหารส วนตําบลเจMะบิลัง หมู ที่ 1 
และในส วนของเทศบาลตําบลเจMะบิลัง พื้นที่โดยรวมนั้นเป^นพื้นที่
ของการทําเกษตรสวนยางพารา พื้นที่สูงและก็ประมงชายฝQbง 
นโยบายที่นายกฯได�เสนอมานั้น ผมมองแล�วก็รู�สึกยินดีและก็
น�อมรับ ผมเองก็ได�คุยกับทางประชาชนที่ได�สนับสนุนและก็
ผลักดันให�ตัวผมเองได�เข�ามายืนในจุดตรงนี้ ผมมีเรื่องที่เสนออยู 
ประมาณ 3 หัวข�อ โดยเข�าข ายพื้นที่หลักๆของเขต 5 คือ พื้นที่ 
ที่ 1 คือพื้นที่สูงดินควน ปQญหาคนในพื้นที่ ที่เจออยู ในตอนนี้ก็
คือปQญหาเรื่องของน้ําใช�และปQญหาภัยแล�ง  ในส วนที่ผมลงพื้นที่
นั้นในส วนที่ เป^นดินควน ณ ปQจจุบันเป^นโครงการถนนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลดูแลในซอยแม นวยที่ไปออก
ตําบลบ�านควน ในส วนที่ประชาชนเจอก็คือในส วนของน้ําใช�ที่
น�อยมากๆเพราะว ากรณีพื้นที่ตรงนั้นเป^นดินควน แรงดันน้ําจาก
ประปาในส วนของภูมิภาค และจะมีจุดย อยของประปาในตําบล
เจMะบิลัง แต แรงดันน้ํามันไม สามารถที่จะผลักดันให�ชาวบ�านตรง
นั้นได�ใช� ในเรื่องที่สอง จะเป^นพื้นที่ของดินควนเช นกันในส วนของ
หมู ที่ 3 ตําบลควนขัน คือบ�านนาลานและบ�านไทรงาม และหมู ที่
4 ในบางจุดที่เป^นพื้นที่สูง ผมอยากฝากท านประธานฯผ านไปยัง
นายกฯอาจจะเร งให�ด�วย  และเรื่องต อไปคือเรื่องนโยบายของ
การศึกษาของคนในพื้นที่ โดยปQจจุบันพื้นที่ ตําบลควนขันมี
สถานศึกษาที่เป^นเอกชนอยู  2 ที่ ก็คือโรงเรียนศรีอมานศึกษา 
ตั้งอยู หมู ที่ 4 ตําบลควนขัน และก็อีกที่หนึ่งก็คือเป^นโรงเรียน
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ปอเนาะขยายโอกาสที่เทศบาลตําบลเจMะบิลัง ในพื้นที่หมู  2 ผม
มองภาพว าทั้งในโซนที่เป^นเอกชนและก็ในส วนที่เป^นการศึกษา
สามัญตอนนี้พื้นที่ ตําบลควนขัน เป^นพื้นที่ใกล�เมือง และปQญหา
หลักคืคณะครูหรือการศึกษาในพื้นที่นั้น คือผู�ปกครองจะส งบุตร
เข�ามาเรียนในพื้นที่โดยที่มีจํานวนเด็กในสถานศึกษาแต ละหมู 
น�อยลงจากเดิม ซึ่งผมมองว ามันก็สะท�อนไปถึงคุณภาพเด็กและ
เยาวชนเมื่อกรณีการศึกษาที่อาจจะเข�าถึงได�น�อยเช นสื่อต างๆ 
และทําให�การพัฒนาตน หรือผู�ปกครอง ที่จะสนับสนุนตรงนี้ฝาก
ให�ทางท านประธานและท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล อยากจะให�ความสําคัญตรงนี้ด�วย และเรื่องต อไปคือ ผม
เองหรือว าหลายๆท านที่ได�พูดในเรื่องของกีฬาในพื้นที่ชุมชนเพื่อ
ความสัมพันธ�คนในท�องที่ ณ ปQจจุบัน ในเขต 5 อําเภอเมืองสตูล 
ส วนใหญ เขาจะมาร วมกิจกรรมเช น งานบุญ งานแต ง ส วนใหญ 
ผมมองว าในแต ละป] ป]ละ 1 ครั้ง ในพื้นที่  และอาจจะทํา
กิจกรรมโดยองงานต างๆขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
อาจจะเข�าไปร วมในส วนตรงนั้น ในส วนของเรื่องที่ 3 ปQญหาก็
คือในพื้นที่ของเขต 5 นั้นจะมีพื้นที่เป^นริมคลองมําบัง ก็จะเริ่ม
ตั้งแต ในเขต 7 ของอําเภอเมือง โซนของตําบลคลองขุด ในทิศ
ตะวันตก ซึ่งในตรงนั้นก็จะเป^นหมู ที่ 1 ของตําบลควนขัน และ
โซนหมู ที่ 2 ข�างหลังเขาโตMะพญาวัง และหมู ที่ 4 ตั้งแต ซอย
ชุมชนม�าขาว ในปQจจุบันตรงนั้นชาวบ�านในพื้นที่อาจจะมีการ
ประมงโดยน้ําจืดบ�าง แต ชาวบ�านจะลําบากมากในเรื่องของการ
จอดเรือ และขอให�ทําที่จอดเรือให�ได�มาตรฐานขึ้นกว าเดิม และ
อีกอย างก็คือปQญหาของชาวบ�านตรงนั้นได�เจอคือปQญหาของน้ํา
ล�นในช วงของฤดูฝน มันอาจจะมีแผนอยู แล�วเพราะว าปQจจุบันมี
การทําเขื่อนกั้นน้ําเพื่อลดปQญหาน้ําล�น ฝากเรียนท านประธานฯ
ผ านไปยังคณะผู�บริหารในส วนของตรงนั้นด�วย ผมฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอาหมาด  
หลังยาหน าย 

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมก็สนับสนุน
นโยบายที่ท านนายกฯได�แถลงมา ก็ดูในด�านต างๆนั้น และผมได�
ดูแผนการดําเนินงานงบประมาณประจําป] พ.ศ.2564 ปQญหา
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ข�อที่ 2 คือด�านเศรษฐกิจและการเกษตร มูลค าผลิตภัณฑ�ทาง
การเกษตรจะลดลงเนื่องจากกิจกรรมผลิตทางการเกษตรลดลง 
ผมดูแล�วองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และสิ่งที่ขาดไปในป] 
2564 นี้ ก็คืองานวันจําปาดะของดีอําเภอควนโดน หรือว างาน
ข�าวโพดหวานของอําเภอท าแพ ในแต ละอําเภอเราน าจะมีงานนะ 
ส วนงานจําปาดะอําเภอควนโดนทุกวันนี้ขายกันทางเฟสบุMคและ
ที่ติดตลาดอยู  ณ วันนี้ทั้งประเทศก็คือในช่ือที่ว า “ขวัญสตูล” ที
นี้มาถึงปQญหาการท องเที่ยวผมมองว าจังหวัดสตูลนั้น เป^นเมืองที่
เป^นพหุวัฒนธรรม อย างเช น ตําบลบ�านควน ตําบลฉลุง มีการ
พูดภาษามาลายู เมื่อป] พ.ศ.2543 เมื่อผมเป^นสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดครั้งแรกนั้น เคยนําเงินงบประมาณ
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดไปให�การศึกษาและอบรมพี่น�อง
เยาวชนในเขต ตําบลวังประจัน และสามารถใช�ภาษามาลายูได�
จนถึงทุกวันนี้ ผมมาดูในเรื่องของโครงสร�างพื้นฐาน ที่สนับสนุน
โครงการสะพานอันดามันสตูล –เปอร�ลิสต� ผมว าโครงการนี้
สร�างเท าไหร ก็ไม สําเร็จ ณ วันนี้จังหวัดสตูลจะมีเศรษฐกิจดีได�
ต�องขึ้นอยู กับถนน อย างเช นอําเภอควนโดนคือชายแดนวัง
ประจัน เพราะว าส วนใหญ ว  าจะเป^นเกาะหลีเปrะหรือว าปากบารา 
และเป^นชาวบ�านที่มาจากสิงคโปร� มาจากมาเลเซีย เขาจะไปกิน
อาหารกันที่ปากบารา และตอนนี้ชายวังประจันกําลังจะทําถนน
สี่ เลน ดังนั้นผมคิดว าเราน าจะมีการนําเสนอไปทางนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ให�ขยายเวลาด านวังประจัน ไป
จนถึงเวลาประมาณ 3 ทุ ม หรือ 4 ทุ ม อย างน�อยก็ให�เขาได�ใช�
จ ายอยู ในพื้นที่ของจังหวัดสตูลมากขึ้น และสุดท�ายก็ขอให�ท าน
สมาชิกฯทุกท านรวมกันเป^นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นเราต�อง
ช วยกันร วมมือซึ่งกันและกันและสนับสนุนการทํางานของนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อให�บรรลุตามเปEาหมาย ผม
ขออภิปรายเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณดาโหด สังขาว 
อภิปราย 

นายดาโหด  สังขาว - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ที่ผ านมาก็ได�ฟQง
ท านสมาชิกฯได�แถลงนโยบายร วมๆกับผู�บริหาร ที่จริงเป^นญัตติ
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ที่นายกฯแถลงนโยบาย ก็สืบเนื่องมาจากสมาชิกฯเก าและ
สมาชิกฯใหม อย างน�อยๆวันนี้ก็มีการถ ายทอดเสียงชาวบ�านก็
ได�รับฟQง เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนกับท านประธานสภาฯว า
นายกฯได�แถลงนโยบาย ผมก็ได�ฟQงทั้ง 5 ด�าน ก็ถือว าครอบคลุม
ทั้งหมดเพราะทางผู�บริหารเขาก็ตั้งใจที่จะแถลงนโยบาย ที่หา
เสียงมาก็บอกกับชาวบ�านในจังหวัดสตูลว าจะพัฒนาในทุกด�าน
นําโดยท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และ 11 ป]
ที่มาน่ังบริหารงานอยู นั้น ก็ถือว าเป^นการสร�างจังหวัดสตูล และ
ให�คนได�รู�ว าที่นี่เป^นจังหวัดสตูล และอยากจะเรียนกับพวกเราว า
และมาอยู ในสภาแห งนี้เหมือนที่ทุกท านได�พูดผมขอให�พูดใน
วาระอื่นๆจะได�ไหม อย างน�อยปQญหาทั้งหมดที่เรามาวันนี้คือจะ
นําปQญหาทั้งหมดที่เราไปเจอมาเอามาพูดในวาระอื่นๆดีกว า 
ฉะนั้นขอฝากกับสมาชิกฯทุกท านขอให�เก็บเรื่องไว�ก อน เราอย าง
ทําวันนี้และสิ้นสุดวันนี้ เพราะเราอยู กัน 4 ป] ขอไว�ฝากแค นี้ 

ประธานสภาฯ - ในวาระต อไปเราก็มี แต ตอนนี้เราให�สมาชิกฯได�ซักถาม 
ทุกท านก็สนับสนุนนโยบายของผู�บริหารทุกคน มีสมาชิกฯท าน
ใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญนายกฯแถลงในส วนที่สมาชิกฯได�
อภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 
นายสัมฤทธ์ิ  เลียงประสิทธ์ิ เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็ต�องขอขอบคุณ

ท านสมาชิกสภาฯทุกท าน ที่ช วยให�ความเห็นในเรื่องของนโยบาย
ที่ทางฝOายบริหารได�ร างมา ผมว านโยบายนี้นั้นเราพิจารณากัน
หลายครั้งคือต�องรวบรวมส วนที่เกี่ยวข�องทั้งหมดเข�ามาไว�
ด�วยกันและก็ต�องหาคําพูดที่สละสลวยและคลอบคลุม อ านแล�ว
เข�าใจง ายพี่น�องประชาชนอ านก็เข�าใจได� ซึ่งต�องบอกว าในความ
คลอบคลุมนั้น ผมค อนข�างจะม่ันใจว านโยบายเรา ครอบคลุม
แทบทุกเรื่องวันนี้นํามาเสนสภาแห งนี้ เข�าใจว าท านสมาชิกฯจะ
ได�ให�ความเห็นในส วนที่อาจจะผิดพลาดว าส วนไหนยังไม 
สมบูรณ�อยากจะเพิ่มเติมหรืออะไรอย างนั้น แต เท าที่ฟQงส วน
ใหญ ก็มองว าคลอบคลุม และก็เห็นด�วยกับแนวทางของนโยบาย
ที่ดําเนินการก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท าน แต บรรยากาศในการ
อภิปรายวันนี้ รู�สึกว าในสภาแห งนี้ไม เงียบจะมีความคึกคัก ผม
ไม แน ใจว าสาเหตุมาจากการถ ายทอดเสียงหรือเปล า ผมเข�าใจ
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ว าเมื่อทุกคนได�รับการเลือกตั้งจากประชาชนพี่น�องประชาชนที่
อยู ทางบ�าน เขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู  
โอกาสนี้ก็ถือว าเป^นโอกาสดีที่พวกเราจะได�แสดงบทบาทว า
ชาวบ�านเลือกมาแล�วเรามาทํางานอย างไร สิ่งที่ท านสะท�อนมา
นั้น ส วนใหญ ซึ่งเป^นความเดือดร�อนเป^นความต�องการของพี่น�อง
ประชาชนส วนหนึ่ง และความคิดของสมาชิกฯอีกส วนหนึ่ง ผม
อยากจะถือโอกาสนี้ทําความเข�าใจกับทุกท านว าส วนใหญ 
สมาชิกฯที่เข�ามาในรอบนี้และมีสมาชิกฯเก าอยู ประมาณ 6 ท าน 
และที่เหลือก็เป^นสมาชิกฯใหม ทั้งหมดซึ่งอยากจะเรียนว าการ
นําเสนอในความเดือดร�อนของประชาชนเป^นเรื่องที่ดี ซึ่งทุกท าน
รับทราบปQญหาของประชาชนมาแล�วนั้น และมาคุยในสภาแห ง
นี้ๆได�ทุกเรื่อง ฝOายบริหาร เจ�าหน�าที่ เรายินดีที่จะรับทราบ
ปQญหาของทุกท าน แต อยากจะเรียนว าบางครั้งเราต�องทราบ
บทบาท อํานาจหน�าที่ขององค�กรของเราว ามีอํานาจหน�าที่และมี
บทบาทแค ไหนเพราะว าเราต�องเข�าใจว าองค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่นและราชการส วนกลางหรือภูมิภาคของบ�านเรานั้น 
อํานาจหน�าที่ต างๆค อนข�างจะซับซ�อนกันเยอะ บางท านต�อง
ศึกษาและต�องเรียนรู�อีกเยอะ และต�องรู�ว าเอาไหนเป^นความ
รับผิดชอบของเรา และอันไหนที่ เป^นความรับผิดชอบของ
หน วยงานอื่น หรืออะไรประมาณนั้น แต ไม ใช ว าสะท�อนความ
เดือดร�อนไม ได�นะ สะท�อนได�ในสภาแห งนี้ แต ถ�าเป^นอํานาจ
หน�าที่ของเราโดยตรงนั้นเราก็จะรับมาดําเนินการซึ่งตรงนี้ท าน
สามารถที่ให�มากก็ได�ถ�าเป^นอํานาจหน�าที่ของเราโดยตรงแต ถ�า
หากว าเป^นอํานาจหน�าที่ของหน วยงานอื่น เราจะทําหน�าที่ในการ
บอกผ านหรือทําหนังสือผ านองค�กรของเราแจ�งให�หน วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเขารับทราบว าท านสมาชิกฯพี่น�องประชาชน
ในพื้นที่นั้นรองเรียนมาต�องการให�ผู�รับผิดชอบเข�าไปแก�ปQญหา
ตรงนั้น ผมยกตัวอย างง ายๆ อย างถนนจริงๆแล�วถนนในจังหวัด
สตูลมีผู�รับผิดชอบอยู ประมาณสามหรือสี่ระดับ ถ�าหากว าเป^น
ทางหลวงแผ นดินน่ันคือสายที่ต อเช่ือมระหว างจังหวัดไปอีก
จังหวัด น่ันคือของทางหลวงแผ นดิน ตั้งแต รัตภูมิเข�ามาสตูลรู�สึก
ว าทางหลวงแผ นดินจะรับผิดชอบไปจนถึงถนนสายตํามะลัง น่ัน
คือของทางหลวงแผ นดิน และตั้งแต สามแยกฉลุงไปถึงอําเภอละ
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งูน่ันคือทางหลวงแผ นดิน จากสามแยกควนกาหลงไปออกบ�าน
สวนเทศน่ันก็คือทางหลวงแผ นดิน จากอําเภอละงูไปอําเภอทุ ง
หว�า ที่เป^นสายหลักน่ันก็คือทางหลวงแผ นดิน จากตลาดทุ งหว�า
ไปปะเหลียนถึงบ�านนา น่ันก็คือทางหลวงแผ นดิน ทางหลวง
แผ นดินจังหวัดสตูลนั้นจะรับผิดชอบตั้งแต บ�านนาและข�ามไปฝQbง
จังหวัดตรังด�วยไปจนถึงควนเนียงน่ันคือความรับผิดชอบของ
แขวงการทางสตูลน่ันก็คือทางหลวงระดับจังหวัด ทางหลวงใน
พื้นที่ ที่เป^นระดับทางหลวงชนบทกับองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลนั้น เราจะดูแลทางหลวงในลักษณะที่ก้ํากึ่งกันอยู สายที่เป^น
ทางหลวงชนบทที่ถ ายโอนมาให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
ส วนหนึ่ง และเขาก็เก็บไว�เองในส วนหนึ่งเราก็แบ งกันดูแลซึ่งส วน
ใหญ แล�วนั้นสายขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเองอาจจะ
เป^นทางหลวงที่เช่ือมระหว างตําบลกับตําบล และอําเภอกับ
อําเภอ หรือว าในตําบลที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ลงงบ
ไปสร�างที่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะแยกแยะลําบากหน อยท าน
จะต�องดูปEายให�ชัดว าเป^นถนนของใครซึ่งปกติแล�วจะมีปEายบอก
อยู ว าเป^นทางหลวงองค�การบริหารส วนจังหวัด ขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดปQจจุบันเองเรามีอยู ประมาณร�อยกว าสายทาง
เศษๆซึ่งรายละเอียดท านสามารถประสานได�ที่กองช าง และอีก
ระดับก็คือทางขององค�การบริหารส วนตําบล เป^นถนนใน
หมู บ� านทั้ งหมดจะ เป^ นขององค� การบริ หารส วน ตํ าบล 
เพราะฉะนั้นถ�างบประมาณขององค�การบริหารส วนตําบลไม 
เพียงพอเขาก็จะผ านกรรมการประสานแผนระดับอําเภอขึ้นมา
ระดับจังหวัด เพื่อให�องค�การบริหารส วนจังหวัดดําเนินการหรือ
ว าส งผ านไปยังส วนกลางให�ช วยดําเนินการหรืออะไรประมาณนี้ 
เพราะฉะนั้นลําพังขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเองเราก็
พยายามที่จะดูแลปรับปรุงซ อมแซมของเรา งบประมาณของเรา
ไม มากป]หนึ่งๆประมาณสามร�อยล�านเศษๆก็ทําได�ป]หนึ่งก็ไม กี่
สายก็อาจจะต�องประสานงบจากส วนกลางมาด�วยในการมา
ดําเนินการ ในเรื่องของการศึกษาโรงเรียนที่เป^นโรงเรียนของเขต
พื้นที่ทั้งหมดอันนั้นคือความรับผิดชอบของเขตพื้นที่ ไม ใช ความ
รับผิดชอบขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ส วนโรงเรียนที่
เป^นความรับผิดชอบขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคือ
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โรงเรียนถ ายโอนซึ่งปQจจุบันนี้ก็มีแค  1 โรงเรียน คือโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 เพราะว าช วงถ ายโอนช วงแรกๆผมอยากจะเรียนว า
ก อนที่ผมจะมาเป^นนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตอน
นั้นอยู ในขั้นตอนการขอดําเนินการถ ายโอนโรงเรียนส วนใหญ เขา
รณรงค�กันว าเขาไม มาอยู กับท�องถิ่น บังเอิญโรงเรียนนิคมพัฒนา 
ผัง 6 ท านขออยู กับท�องถิ่นดีกว าก็เลยขอสมัครมา ปQจจุบันนี้เรา
ก็พยายามพัฒนาจากเด็กประมาณสองร�อยกว าคนจนในปQจจุบัน
นี้เด็กก็ประมาณเจ็ดร�อยเกือบแปดร�อยคนแล�ว ซึ่งก็ได�รับความ
นิยมขึ้นมาในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราจะจัด
งบประมาณในส วนขององค�การบริหารส วนจังหวัดนั้น ไป
สนับสนุนโรงเรียนของเขตพื้นที่นั้นเราทําไม ได� ผมอยากจะเรียน
ทุกท านว าผมเคยจ�างครูต างชาติส งเข�าไปสอนพูดสอนฟQง
ภาษาอังกฤษให�กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมทั้งจังหวัด เราทํามาได� 
2 ป] สตง.บอกว าให�หยุดทําไม ได� เพราะว าโรงเรียนเหล านั้นไม ได�
อยู ในความรับผิดชอบของเราถ�าจะทําเขาบอกว าให�ทํากับ
โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 จะทํายังไงก็ทําได�ซึ่งอยากจะเรียนทุก
ท านว ามันมีข�อจํากัดอยู พอสมควรในเรื่องของการทํางาน
เพราะฉะนั้นเราก็พยายามบริหารจัดการภายใต�งบประมาณที่
จํากัดโดยปกติแล�วผมอยากจะให�ท านแยกแยะด�วย ระหว าง
ความเดือดร�อนกับความต�องการถ�าเป^นความเดือดร�อนนั้น เรา
ต�องรีบที่จะเข�าไปแก�ปQญหาบรรเทาความเดือดร�อนให�กับพี่น�อง
ประชาชน แต บางครั้งถ�าเป^นความต�องการอาจจะช�าได� ถ�าจะ
สนองความอยากได�หรือความต�องการของแต ละคนนั้น ทํายังไง
ก็สนองไม หมด แต ถ�าเป^นความเดือดร�อนให�รีบมาบอกเราจะรีบ
หาวิธีการดําเนินการแก�ปQญหาหรือบรรเทาความเดือดร�อนให�กับ
ประชาชน ซึ่งผมมองว าโดยหลักการทํางานภายใต�ข�อจํากัดของ
งบประมาณนั้น เราต�องแก�ไขความเดือดร�อนก อนส วนความ
อยากหรือความต�องการนั้นให�เอาไว�เป^นลําดับถัดไป ที่หลายๆ
ท านเสนอมาบางส วนก็เป^นความเดือดร�อนบางส วนก็เป^นความ
ต�องการซึ่งไม ใช ไม ดีแต ความต�องการบางครั้งมันจะทําให�การ
พัฒนามีทิศทางที่ดีมีการพัฒนาที่ก�าวหน�ามากขึ้น ถ�าเรามุ ง
เฉพาะที่จะแก�ปQญหาความเดือดร�อนโดยไม เอาความต�องการ
เลยมันก็ไม เจริญ ต�องมีความต�องการด�วยเพราะฉะนั้นทุกอย าง
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จะต�องผสมผสานกันพอสมควรกับตัวเงินที่เราสามารถจัดสรร
ได�แต ท านไม ต�องห วงเงินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
โดยนโยบายที่ผมทํามา 11 ป]นั้น เราไม ค อยให�ตกเป^นเงินสะสม
เราจะใช�ให�หมดป]ต อป] อาจจะเหลือบ�างนิดหน อยเพราะฉะนั้น
เราก็ต�องอาศัยความร วมมือที่ท านบอกมาว าในช วงปลายป]นั้น 
เราก็จะต�องมีงบประมาณเหลือจ ายที่จะต�องเสริมความต�องการ
ของพี่น�องประชาชนมากหรือน�อยก็ว ากันไปตามวงเงินที่เหลือ 
ซึ่งโดยปกติแล�วจะเป^นในลักษณะอย างนั้น ผมจะขออนุญาตไม 
ลงตอบในรายละเอียดที่ทุกท านได�นําเสนอมาแต อยากจะเรียน
ว ารายงานการประชุมเรามีการบันทึกเสียงการประชุมและก็ถอด
เทปทุกตัวอักษร และกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมก็
จะเห็นว ามันเป^นรายงานที่ได�มาตรฐานเพราะฉะนั้นทุกถ�อยคํา
จะอยู ในนั้นทั้งหมด ความเดือดร�อนความต�องการทั้งหมดทาง
เจ�าหน�าที่ก็จะถ ายทอดเข�ามาสู ผู�บริหารซึ่งเราก็จะได�ดําเนินการ
แก�ปQญหาที่ท านอภิปรายกันต อไป ก็ต�องขอบคุณทุกท านที่ให�
ความเห็นบอกความต�องการและก็เสนอแนะในข�อต างๆในวันนี้ 
ผมขอฝากไว�แต เพียงแค นี้  

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ตอนนี้เรายังอยู ใน
ระเบียบวาระที่ 3 ของการประชุม เป^นการแถลงนโยบายของ
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และท านจะได�ดําเนินการ
ในช วง 4 ป]ต อไป ทุกคนก็อภิปรายกันมาพอสมควรและเป^นการ
สนับสนุนนโยบายของผู�บริหารซึ่งเป^นนโยบายที่ดี ก็ขอช่ืนชม
คณะผู�บริหารด�วยที่เข�ามาบริหารจังหวัดสตูล 

 ต�อไปผมจะนําเข2าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - กระทู2ถาม 

ประธานสภาฯ  (ไม�มี)  

 ต�อไปผมจะนําเข2าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท2องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล2ว  (ไม�มี) 
 - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมจะขอพักการ

ประชุม โดยใช�ข�อบังคับ ข�อที่ 30 ส่ังหยุดการประชุมช่ัวคราว
และเรามาประชุมกันใหม  เวลา 13.00 น. ผมขอพักการประชุม 

 ต�อไปผมจะนําเข2าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
ประธานสภาฯ - 6.1 ญัตติ  โอนตั้งจ�ายรายการใหม�  ในหมวดค�า

ครุภัณฑ� รายการจัดซื้อเครื่องป9Tมนํ้า จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  6,000.-บาท เพื่อใช2ในสถานท่ีกักกันโรค
ระดับจังหวัด(Local Quarantine) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต�อจังหวัดสตูล ตามมติท่ีประชุม คร้ัง
ท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 ประกาศให2
บ2านพักคนงานบ2านปcใหญ� หมู�ท่ี 5 ตําบลกําแพง อําเภอละ
งู จังหวัดสตูล เปBนสถานท่ีกักกันโรคระดับจังหวัด ของ
จังหวัดสตูล โดยมอบหมายให2องค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูลเปBนผู2รับผิดชอบในการบริหารจัดการ  เชิญนายกฯ 
แถลง   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ก็ขอเสนอคํา
แถลงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ าย ประจําป]พุทธศักราช
2564 โอนตั้งจ ายรายการใหม  ด�วยคณะกรรมการโรคติดต อ
จังหวัดสตูล มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2564 ประกาศให�บ�านพักคนงานบ�านป\ใหญ  หมู ที่ 5 
ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป^นสถานที่กักกันโรค

ระดับจังหวัด (Local Quarantine)ของจังหวัดสตูล โดย
มอบหมายให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เป^นผู�รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ ดังนั้น กองส งเสริมคุณภาพชีวิต องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล จึงมีความประสงค�จะขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ ายประจําป] งบประมาณพุทธศักราช 2564 
โอนตั้งจ ายเป^นรายการใหม  ดังนี้  

  1. ขออนุมัติโอนตั้งจ ายรายการใหม ในหมวดค าครุภัณฑ�
รายการจัดซื้อเครื่องปQiมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
6,000.-บาท เพื่อใช�ในสถานที่กักกันโรคระดับจังหวัด ของ
จังหวัดสตูล โดยตั้งราคาตามท�องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ�ชนิดนี้
ไม มีในบัญชี ราคามาตรฐานของครุภัณฑ�ป]  2562 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  

   1. กําลังมอเตอร�ไม น�อยกว า 150 วัตต�  
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   2. สวิตช�แรงดันเป\ด ไม น�อยกว า 14 KPA  
   3. ระยะดูดปกติ ไม น�อยกว า  8 เมตร  
   4. ระยะส ง ไม น�อยกว า   13  เมตร  
   5. ท อน้ําเข�า ขนาดไม น�อยกว า 25 มิลลิเมตร  
   6. ขนาดท อน้ําออก ไม น�อยกว า  25 มิลลิเมตร  
  2. โดยโอนลดจากหมวด รายจ ายงบกลาง ประเภทงบ

กลางค าใช�จ ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปQญหาความเดือดร�อนของประชาชนเป^นส วนรวมหรือ
กรณีการปEองกันและยับยั้งก อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว า
จะเกิดสาธารณภัยได� จํานวน 6,000.-บาท รายละเอียดตาม
บัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว อาศัย
อํานาจตามความข�อ 27 แห งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว า
ด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
พุทธศักราช 2563 ที่กําหนดให�การโอนเงินงบประมาณ
รายจ ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทําให�ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเป^นรายการใหม ให�
เป^นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต อไป 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติต อ
ที่ประชุม ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ  20 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  20  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป^นเอกฉันท� 20 เสียง 
   
 

  6.2 ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล เปBนกรรมการในคณะกรรมการประสาน
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แผนพัฒนาท2องถ่ินระดับจังหวัด ไม�เกิน 5คนเชิญนายกฯ 
แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอญัตติการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังวัดสตูล เพื่อแต งตั้ง
เป^นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่น
ระดับจังหวัดสตูล ตามที่ได�มีประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แต งตั้ง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัด ลงวันที่
6 กันยายน 2561 โดยมีคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คัดเลือกเป^นกรรมการ จํานวน 
ไม เกิน 5 คน มีวาระการดํารงตําแหน ง 2 ป] ครบวาระการดํารง
ตําแหน ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563เนื่องจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศกําหนดให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท�องถิ่นองค�การบริหารส วนจังหวัดและนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัด เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2563 มีผลให�สมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล พ�นจากตําแหน งทําให�กรรมการในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัด จํานวน 5 คน ที่มา
จากสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คัดเลือกว างลง 
ดังนั้น เพื่อให�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เป^นไปด�วยความถูกต�องตาม
ระเบียบและหนังสือส่ังการจึงเสนอให�สภาแห งนี้ พิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อแต งตั้ง
เป^นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่น
ระดับจังหวัดไม เกิน 5 คน ต อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ เชิญคุณอําพล อานับ เสนอ 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมขอเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัด คือ 

  1. นายมะหะหมาด  ตะฮะวัน 
  2. นายสากีหรีม  เหมซQะ 
  3. นายพลากร   เกาะกลาง 
  4. นายนิธิ  หวันสู 
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  5. พลฯสอหมาด   มาลินี 
 ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีสมาชิกฯท านใดที่จะเสนอเป^นอย างอื่น
ไหม ถ�าไม มีก็สรุปว าที่ประชุมมีมติเป^นเอกฉันท� 

  6.3 ญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล เปBนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล จํานวน  3  คนเชิญนายกฯ แถลง  

นายองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอญัตติการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อแต งตั้ง
เป^นกรรมการในคณะกรรมการองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ตามที่ได�มีคําส่ังองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 568/2561 
เรื่องแต งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และคําส่ังองค�การ
บริหารส วน จังหวัดส ตูล  ที่  115/2562 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แทน
ตําแหน งที่ ว าง  ลงวันที่   26 กุมภาพันธ�  2562 โดยมี
คณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล คัดเลือกเป^นกรรมการ จํานวน  3  คน วาระการดํารง
ตําแหน ง  4 ป]  ครบวาระการ ดํารงตําแหน ง  วั นที่  17  
พฤศจิกายน 2565 แต เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัด และนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด เมื่อวันที่  26  
ตุลาคม  2563 มีผลให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลและนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พ�นจากตําแหน ง
ทําให�กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล  จํานวน  3  คน ที่มาจากสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล คัดเลือกว างลง ดังนั้น เพื่อให�การจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลเป^นไปด�วยความถูกต�องตามระเบียบและหนังสือส่ังการ จึง
เสนอให�สภาแห งนี้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล เพื่อแต งตั้งเป^นกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จํานวน 3 คน ต อไป  
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ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ เชิญคุณนิธิ  หวันสู เสนอ 

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรง เกียรติ  ทุกท าน ขอเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จํานวน 
3 คน คือ   

  1. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
  2. นายอาหมาด  หลังยาหน�าย   
  3. นายสอาด  หนูชูสุข 
 ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเป^นอย างอื่นไหม ถ�าไม มีก็
สรุปว าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป^นเอกฉันท�  

  6.4 ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล เปBนกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
จํานวน  3 คน เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ขอเสนอญัตติ 
การคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อ
แต งตั้งเป^นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตามที่ได�มีคําส่ัง
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 570/2561 เรื่องแต งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
คณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล คัดเลือกเป^นกรรมการ จํานวน 3 คน วาระการดํารง
ตําแหน ง  4 ป]  ครบวาระการดํารงตําแหน ง  วันที่   27 
พฤศจิกายน  2565  เนื่องจากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัด และนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด เมื่อวันที่  26 
ตุลาคม 2563 มีผลให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล และนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พ�นจาก
ตําแหน ง ทําให�คณะกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จํานวน 
3 คน ที่มาจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
คัดเลือกว างลง ดังนั้น เพื่อให�การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท�องถิ่นขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เป^นไปด�วยความ
ถูกต�องตามระเบียบและหนังสือส่ังการ จึงเสนอให�สภาแห งนี้
พิจารณาคัดเลือกให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เพื่อแต ง ตั้ ง เป^นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จํานวน  
3 คน ต อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณสอาด  หนูชูสุข 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ผมขอเสนอช่ือ
คณะกรรมการผู�ติดตามแผนและประเมินผล  จํานวน 3 คน  

  1. นายดาโหด   สังขาว 
  2. พ.ต.ท.ประพันธ�  แก2วรุ�งฟRา 
  3. นายอําพล  อานับ 
 ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านใดจะเสนอเป^นอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีก็สรุปที่ประชุมเห็นชอบเป^นเอกฉันท�   

  6.5 เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเปBนคณะกรรมการพิจารณา
จัดเก็บอากรรังนกอีแอ�นจังหวัดสตูล  จํานวน  4 คน เชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ เชิญคุณพลากร  เกาะกลาง 

นายพลากร  เกาะกลาง - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ผมขอเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา จัดเก็บอากรรังนกอีแอ นจังหวัดสตูล  

จํานวน  4 คน ดังนี้  

  1. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์  
  2. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก2ว 
  3. นายอาบีดีน แลหมัน 
  4. นายบ�าว  ปดูกา 
 ขอผู�รับรองด�วย  
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ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านใดจะเสนอเป^นอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีสรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป^นเอกฉันท�  

 ต�อไปผมจะนําเข2าสู�ระเบียบวาระท่ี 7  
ระเบียบวาระท่ี 7 - เรื่องอื่น ๆ เชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด 

ประธานสภาฯ สตูล เสนอครับ  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  จากการที่ผมได�
ลงรับสมัครและหลังจากนั้นก็ได�เดินหาเสียงคือตําบลฉลุงและ
ตําบลควนโพธิ์ จากการที่ผมได�รับเรื่องร�องเรียนมาจากพี่น�อง
ประชาชนเกี่ยวกับถนนในการสัญจรการเกษตร จากนั้นผมก็ได�
ลงไปสํารวจพื้นที่และไปเจอถนนที่ประชาชนได�สัญจรก็รู�สึกว า
ลําบากพอสมควรเรื่องนี้ก็มีมายาวนานเลยประมาณสิบกว าป]ใน
ส วนตรงนี้ผมขอฝากกองแผนและงบประมาณไว�ด�วย และช วย
บรรจุในแผนด�วย จากที่ผมไปสํารวจตรงนั้นมามันเป^นร องน้ํา 
เป^นเนินเขา และรถยนต�สามารถผ านได� และอีกเรื่อง คือสะพาน
หลังสํานักงานอิสลาม ระหว างเทศบาลฉลุงกับองค�การบริหาร
ส วนตําบลฉลุงผมก็เคยนํามาเสนอในสภาฯมาแล�ว ผมก็ขอฝาก
ไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม  เชิญพลฯสอหมาด  
มาลินี  อภิปราย 

พลฯสอหมาด  มาลินี - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ผมมีเรื่องอยู 
ประมาณสองถึงสามเรื่อง คือ เรื่องแรก เรื่องของภาพรวมใน
ตําบลทุ งนุ�ย เพราะเป^นพื้นที่ติดเขตปOา และชาวบ�านส วนมากก็
เป^นเกษตรกร และนโยบายของท านนายกฯผมเห็นด�วยทุกเรื่อง
แต เรื่องที่ สําคัญคือว ามีผลกระทบกับเกษตรกร เพราะทาง
เกษตรของตําบลทุ งนุ�ย เช น ทุเรียน จําปาดะ ลองกอง เป^นส วน
ใหญ  ที่ชาวบ�านได�รับผลประโยชน�ในตรงนั้น ปQญหาที่เกิดขึ้นอยู 
ทุกวันนี้คือเรื่องของลิงชาวบ�านไม ได�รับผลเท าที่ควรและปQญหา
เกิดขึ้นทุกป] ผมอยากจะนําเสนอว าวิธีการแก�ปQญหาจะแก�กัน
อย างไร ผมขอแนวคิดจากตรงนี้ให�ช วยแก�ปQญหาในเรื่องของลิง 
และในส วนเรื่องที่สอง ชาวบ�านที่มีผลกระทบมากที่สุดเกือบทั้ง
จังหวัด ทุกคนมีความตั้งใจว าชาวบ�านก็ฝากความหวังไว�ว าเรา
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ต�องช วยนําเสนอและแก�ปQญหาในเรื่องน้ําเป^นเรื่องหลัก ตําบลทุ ง
นุ�ยเป^นตําบลต�นน้ําของจังหวัดสตูล น้ําในตําบลทุ งนุ�ยหล อเลี้ยง
คนทั้งจังหวัดสตูล แต เราไม ได�แก�ปQญหาแบบยั่งยืนแก�ปQญหา
เฉพาะในช วงฤดูฝน แต ในช วงฤดูแล�งขนาดเดือนกุมภาพันธ�ก็เริ่ม
ขาดน้ําแล�ว เพราะปQญหาในเรื่องของการเกษตรที่มาใช�รดน้ํา
ต�นไม� และให�ช วยสนับสนุนในเรื่องปรับปรุงแหล งน้ําให�ชาวบ�าน
ได�รับผลประโยชน�ให�มากที่สุด ตอนนี้ไม ว าเฉพาะตําบลทุ งนุ�ย 
และทางอําเภอควนกาหลง ชาวบ�านก็มานําเสนอว าช วยกันแก�ไข
ในเรื่องของแหล งน้ําปรับปรุงเพื่อให�ได�รับผลประโยชน�ในตรงนั้น 
และเรื่องที่สาม เรื่องถนน และมีถนนอยู สายหนึ่งที่ชาวบ�านมา
นํามาฝากผมผ านไปยังท านประธานสภาฯและผ านไปถึง
ผู�อํานวยการกองช าง ในเรื่องของถนนสายเกาะใหญ  –บูเก็ตยามู 
ตอนนี้ผมเองก็ได�สัญจรในเส�นทางนั้น และเข�าออกเป^นประจํา 
ถนนเส�นนั้นเป^นหลุมเป^นบ อจนชาวบ�านหกล�ม ผมก็มีความรู�สึก
เหมือนกันว าชาวบ�านที่ใช�เส�นทางสัญจรในตรงนั้นลําเลียงใน
เรื่องของการเกษตร ผมขอฝากท านประธานผ านไปยังคณะ
ผู�บริหาร ให�ช วยพิจารณาในการดูแลตรงนั้นด�วย ผมขอฝากไว�
แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณสอาด  
หนูชูสุข 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ภูมิประเทศของ
จังหวัดสตูล ที่พูดคุยกันถึงเรื่องน้ําที่เรามีปQญหาเรื่องแหล งน้ํา 
ตลอดเวลาที่ผ านมาจังหวัดสตูลของเราโดยการสนับสนุนเงิน
งบประมาณเพื่อส งเสริมบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องน้ํา ความ
แห�งแล�ง หมู เกาะและตําบลใกล�เคียง จะพูดถึงเรื่องขาดแคลนน้ํา 
แต ในเรื่องของพื้นที่ ที่จะสร�างแหล งผลิตน้ําดิบในเขตเมือง ใน
เขตที่ผ านต�นน้ํา กลางน้ํา และก็ปลายน้ํา ย อมจะมีพื้นที่ ที่
สามารถที่จะหาแหล งน้ํา เพื่อที่จะมาบริโภคอุปโภคได� ในเขต
พื้นที่ต างๆ เขตตําบล และก็เขตเมือง สําหรับเขตเมืองเป^นกลาง
น้ํา และก็เขตของตําบลเกตรี ตําบลคลองขุด จะมีสันปQนน้ําอยู ใน
เขตของหมู ที่ 4 จะเป^นรอยต อระหว างตําบลเกตรีกับตําบล
คลองขุด และเส�นทางขวาจะลงคลองมําบัง ทางซ�ายจะไปลงที่
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ท าเรือบ�านท าจีน และจะไหลลงสู ทะเลหมดเลย น้ําจะมาเป^น
กราฟสูงที่สุดของจังหวัดสตูล อยู ที่ตําบลทุ งนุ�ย ส วนในฤดูน้ํา
หลากเราไม มีพื้นที่ ที่จะเก็บน้ําไว�เพื่อที่จะใช�ในฤดูแล�ง ดังนั้น ขอ
เรียนปรึกษาท านสมาชิกสภาฯท านนายกฯ และคณะผู�บริหารว า
มโีครงการที่เกี่ยวข�องส งเสริมในเรื่องของปรับปรุงพื้นที่แหล งน้ํา
ของกรมทรัพยากรน้ํา ดังนั้นผมขอปรึกษาหารือในครั้งต อไป เข�า
แผน 5 ป] เพื่อที่จะหาแหล งเพื่อกักเก็บน้ํา แต นโยบายโครงสร�าง
ของทรัพยากรน้ําที่นําเสนอต อแผน ที่นําเสนอต อจังหวัดที่ลงมา
จังหวัดสตูลแล�วตอนนี้ก็มีอยู ที่หนึ่งผมก็ได�นําเสนอไป มีพื้นที่
ประมาณ 1,200 ไร  และกันพื้นที่อยู ประมาณ 250 ไร  และ
สามารถที่จะกักเก็บน้ําได�ประมาณ 750 ล�านลูกบาตเมตร เพื่อ
ใช�บริโภคผมก็เรียนท านสมาชิกฯและท านนายกฯเพื่อที่จะคิดถึง
จุดที่เราต�องมากําหนดในเรื่องของแผนเพื่อที่จะหาแหล งน้ํา
เพื่อที่จะบรรเทาสาธารณภัยกับเงินงบประมาณที่เราลงทุนไปให�
เพื่อที่จะบรรเทาสาธารณภัยลงสู เกาะต างๆเป^นจํานวนมาก ต อ
ป] ผมก็ฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณบ าว 
ปดูกา อภิปราย 

นายบ�าว  ปดูกา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ผมขอหารือ
ปQญหาความเดือดร�อนของพี่น�องประชาชน เรื่องแรก คือถนน
สายบ�านควนสําราญ ไปถึงบ�านท าชะมวง เป^นถนนขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ก อสร�างมานานแล�วองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลเข�าไปดูแลและบํารุงรักษาทุกป] แต ก็ยังเป^นหลุม
เป^นบ อเนื่องจากถนนเสื่อมสภาพ ประชาชนเดือดร�อนในการ
สัญจรไปมาลําบากอยากให�ท านนายกฯช วยพิจารณาดําเนินการ
ซ อมใหม ทั้งหมดตลอดสาย ในเรื่องที่สอง คือ เรื่องซ อมแซม
ถนนองค�การบริหารส วนจังหวัด บ�านในเมือง บ�านลาหงา ถนน
ชํารุด และได� เกิดอุบัติ เหตุบ อยครั้งเพราะไม มีไฟส องทาง 
สุดท�ายผมต�องขอบคุณท านประธานฯที่ให�ผมได�หารือผ าน
ประธานฯไปยังนายกฯ ผมขอฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีเชิญนายกฯ
ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกสภาฯ อภิปรายมา  



~	๔๒	~	

 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ปQญหาที่สมาชิกฯ
ได�สะท�อนความเดือดร�อนของพี่น�องประชาชน จริงๆแล�วปQญหา
ลิงเป^นปQญหาโลกแตกสําหรับสตูลเราพอสมควร และก็ไม ใช 
เ ฉพาะ จั งหวั ดส ตูล  ที่ อื่ น ก็ มี ปQญหา  จั งหวั ด ไ ด� แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการลิงจังหวัดขึ้นมาซึ่งผมเองก็เป^นกรรมการอยู ในนั้น
ด�วย ก็พยายามที่จะหาวิธีการลดปริมาณจะจับทําหมันก็จับ
ลําบากลิงเป^นสัตว�ฉลาด ตอนนี้ก็ยังถือว ายังหาวิธีการที่
เหมาะสมที่จะแก�ปQญหายังไม ได� ลิงทั้งจังหวัดสตูลนั้น จริงๆแล�ว
แหล งกําเนิดมาจากเขาโตMะพญาวังซึ่งเกิดลูกมากมาย สุดท�าย
แล�วก็โดนนําไปปล อยในปOาโกงกาง ตอนนี้ก็ทั่วหมดแล�วทั้ง
จังหวัดสตูล มีลิงกลุ มนี้ยึดพื้นที่อยู พอสมควรก็คงจะต�องหา
วิธีการว าเราจะทําอย างไร เพราะลิงเป^นสัตว�สงวนทําอะไร
รุนแรงก็ไม ได�ก็ต�องร วมกันคิดร วมกันทําในเรื่องปQญหาลิง ส วน
แหล งน้ําการเกษตรในพื้นที่ของตําบลทุ งนุ�ย และที่ท านสมาชิกฯ
ได�พูดคุยผมไม แน ใจว าเป^นเขื่อนคลองช�างหรือไม  จริงๆแล�ว
ตอนนี้ทางชลประทานจังหวัดนั้น เขากําลังดําเนินการในเรื่อง
ของเขื่อนคลองช�างอยู  ซึ่งผมเข�าใจว าถ�าได�ดําเนินการแล�วเสร็จ
นั้น คือตอนนี้ยังกักอยู ในเรื่องของงบประมาณ เพราะเมื่อสามป]
ที่แล�วนั้น ทําท าจะได�เงินมาแล�วปรากฏว าพี่น�องประชาชน 
บางส วนก็คัดค�านไม เห็นด�วยแต ตอนหลังทราบข าวว าพี่น�อง
ประชาชนก็ เริ่ มที่ จะเ ห็นด�วยแล�ว  เ งินก็คืนไปแล�วก็ต�อง
ดําเนินการใหม ซึ่งถ�าหากว ามีการสร�างเขื่อนคลองช�างได�นั้น ผม
คิดว าปQญหาน้ําอุปโภคบริโภค และปQญหาน้ําท วมก็น าจะเบาลง 
ส วนเรื่องถนนที่สมาชิกฯได�แจ�งความเดือดร�อนมาเดี๋ยวองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลจะรับไปเข�าแผน น าจะอยู ในแผนอยู แล�ว
เพียงแต ว าบางครั้งงบประมาณเราอาจจะยังไม เพียงพอที่จะ
จัดสรรลงไปดําเนินการแต ถ�าเดือดร�อนมากก็ต�องจัดลําดับความ
ต�องการขึ้นมาก อนก็คงจะเป^นโอกาสต อไปที่จะเร งรัดดําเนินการ
ให�ตามที่สมาชิกฯขอมา และมีอะไรก็บอกกล าวกันได�ก็คิดว าจะ
ดําเนินการให�ทุกเรื่อง ผมขอฝากไว�เพียงแค นี้ 
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ประธานสภาฯ - วันนี้เราประชุมมาก็ใช�เวลามาพอสมควร ต�องขอขอบคุณ
คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู�เข�ารับฟQงการประชุมสภาทุก
ท าน  ผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  14.30 น. 
 
 
   

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  


