การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2553
วันที่ 17 สิงหาคม 2553
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
--------------------------------------------------รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่มาประชุม
1. นายประชา กาสาเอก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายอนุสรณ มรรคาเขต
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
3. นายยํามาฮาร โอสถาน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
4. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
5. นายเฉลิม บัวเพ็ชร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
6. นายธรรมศักดิ์ แดงนอย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
7. นายนาวาวี ลิมานิ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
8. นายสมพล อาดํา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
9. นายดนัย หลงโสะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
10. นายกําธร หมาดสา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
11. นายวัชระพงศ วัฒนะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
12. นายหรน อุศมา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
13. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
14. นายวีรชัย ราโอบ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
15. นายวินัย สําเร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
16. นายสานิตย ยอดรุง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
17. นายนิคม บัวนวล
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
18. นายวิเชียร บัวงาม
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
19. นายบาสอด หลังยาหนาย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
20. นายอาบู ฮะอุรา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
21. นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทาแพ
22. นายอาทิตย สุวรรณโณ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอมะนัง
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นายอับดุลรอมัน ผาติวรากร สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
2. นายประเสริฐ แซอึ้ง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา

คนที่ 1
คนที่ 2
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 5
เขต 2
เขต 1
เขต 3
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 1
เขต 4
เขต 1
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
2. นายสะการิยา อุมาจิ
3. นายรอสี ใบกาเด็ม
5. นายวรรโณ เวชศาสตร
6. นายกอหรี ปญญายาว
7. นายเสนาะ ปาลาวัน
8. นางลัญจนา ภัทราภินันท
9. นายอภิศักดิ์ อารีกุล
10. นายศักดา พันธพงศ
11. นายประพันธ สารานพกุล
12. นางสาวเสาวณีย แซจิว
13. นางสาวเสาวลี ชูเกิด
14. นางบุญยืน รัตนชาตรี
15. นายสุทธิพงษ โตะศนิ
16. นายประยูร โขขัด
17. นายสุพจน นเรนทราช
18. นางนาฏยา หนูสมจิตต
19. นางสรัญญา สุวพัฒน
20. นายอูหมอด มรรคาเขต
18. นายทศพล สัญญา
19. นายมารุต โขขัด
20. นายเจษฎา กาสาเอก
21. นางสาวปาริฉัตร ทองอินทร
22. นางสาววิภารัตน ไพบูลย
23. นายปรีชา ออนประชู
24. นางสาวคอดียะ คงแดง
25. นายสุเรน ตาเดอิน
26. นายปรีชา ออนประชู
27. นายอัศรี เกปน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนที่ 1
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนที่ 2
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
แทนผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานทั่วไป 6
นักบริหารงานทั่วไป 6
นักบริหารงานนโยบายและแผน 7
นิติกร 5
ผูชวยเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ
นายประชา กาสาเอก

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ

นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน

ขอประชุม
ตอนนี้ที่ประชุมพรอมแลวนะครับ ขอใหทุกทานยืนขึ้น
เชิญนั่งครับ ที่ประชุมพรอมนะครับ ผมก็ขอเริ่มการ
ประชุมท านนายกองคการบริหารส วนจังหวัดสตูลทานรอง
นายกฯทานที่ปรึกษา ฯ ทานสมาชิก ฯทานปลัด ฯ ทานรองปลัด
ฯ ทานผูอํานวยการกองตาง ๆ ในสังกั ดองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาและเห็นชอบเรื่องสําคัญ
ตาง ๆ ตามระเบียบวาระประชุมซึ่งไดแจกใหกับทานสมาชิกไว
แลวนะครับ 9 วาระนะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องแรกคือเรื่องคณะกรรมการแปรญัตติสงรายงานแปร
ญัตติและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณาซึ่งเราจะพิจารณาในลําดับตอไปนะครับ
ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 2
เรื่องดวน สมาชิกทานใดมีเรื่องดวนที่จะแจงใหฝาย
บริหารและผูที่เกี่ยวของทราบ เชิญครับ ไมมีนะครับ ตอไป
จะเขาสูระเบียบวาระที่ 3
เรื่องกระทูถาม นําเรียนสมาชิกฯ วาวันนี้นะครับ ก็มี
การประชุมสภา ฯ และก็ถายทอดสดทาง สวท. 95.5 ก็เรียนให
สมาชิก ฯ ไดทราบดวยวาวันนี้เปนการถายทอดสดการประชุม
สภา ฯ เพื่อพิจารณาวาระสําคัญตาง ๆ เพื่อใหพี่นองประชาชนจะ
ไดรับฟงนะครับ ตอไปเปนตั้งกระทู ถามของทานนูรุดดี น
ยาหยาหมัน ถามในเรื่องถนนหวยไทร – สาคร ทรุดตัว เชิญ
ทานนูรุดดีน ยาหยาหมัน
มีขอของใจที่จะกระทูถามทางฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่อง
ถนนสายหวยไทร – สาคร ทรุดตัวเนื่องจากถนนสายนี้ซึ่งเปน
สายหลักของตําบลสาครที่มีระยะถึง 15 กิโลเมตร จึงเปน
ระยะทางที่มีความยาวพอสมควรเนื่องจากถนนสายนี้ครับ ซึ่ง
เปนถนนที่พี่นองชาวตําบลสาครใชประโยชนมากที่สุดจึงถือวา
เปนถนนสายเศรษฐกิจของตําบลสาครเนื่องจากตําบลสาครมีการ
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ทําประมงโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของบอกุงซึ่งมีผูทํา
อาชีพบอกุงประมาณเกือบพันไรมสี วนยางพารามีสวนปาลมและ
การทําประมงของพี่นองชาวตําบลสาครและพี่นองชาวตําบล
ใกลเคียงเนื่องจากถนนสายนี้ไดทรุดตัวลงหลังจากที่เคยสรางมา
ประมาณสี่ปที่ผานมาเราไมสามารถที่จะซอมไดเนื่องจากอยูใน
เงื่อนไขสัญญาของบริษัทแตตอนนี้ก็ถือวาไดหลุดพนเงื่อนไข
ของบริษัทไปแลวเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะถามทางฝายบริหาร
วาทานมีแนวทางในการแกไขชวยเหลือความเดือดรอนของพี่
นองชาวตําบลสาครโดยเฉพาะและพี่นองที่ใชถนนสายนี้เปน
สวนรวมและในโอกาสนี้ขอเรียนถามทางฝายบริหารหวังวาทาน
คงที่จะใหกระจางชัดและเพื่อสนองถึงความตองการของพี่นอง
ประชาชน ขอบคุณครับ
ทานนายก ฯ ตอบเปนกระทู เชิญทานนายก ฯ ครับ
ในประเด็นที่เปนกระทูที่ทานนูรุดดีน ยาหยาหมั น
สอบถามมานะครับ ทางฝายบริหารไดตรวจสอบกับกองชาง
ถนนสายหวยไทร – สาคร ในสภาพปจจุบันจริง ๆ แลวถนนสาย
นี้มีอยูหลายชวงหลายตอนบางชวงก็อยูในสภาพที่ใชไดดีอยูบาง
ชวงผิวจราจรเองซึ่งเปนตัวผิวลาดยาง อาจจะชํารุดและมีอีกบาง
ชวงถนนทรุดตัวในกรณีที่ทานถามนะครับ ในกรณีถนนทรุดตัว
นั้นผมอยากจะเรียนวาสาเหตุเบื้องตนของการทรุดตัวจริง ๆ แลว
เนื่องจากในการกอสรางถนนสายนี้ในครั้งแรกนั้นทางผูรับเหมา
ไมไดทําคูดานขางถนนไวทําใหสภาพเวลามีฝนตกน้ําก็จะไปขัง
อยูบริเวณขอบถนนทําใหพื้นถนนดานลางเกิดความชื้นนะครับ
เมื่อรถบรรทุกหนักวิ่งถนนจะเกิดการทรุดตัวจริง ๆ ในชวงที่ทรุด
ตัวชวงนั้นไดมีการทําการลาดยางทับเปนแอสฟลติกคอนกรีตไป
ครั้งหนึ่งแลวแตการทรุดตัวดังกลาวนี้มันเปนการทรุดตัวของชั้น
ดินขางใตชุดที่ทําใหมเพราะฉะนั้นเมื่อทรุดตัวในลักษณะนั้น
ทานนู รุ ดดีน ยาหยาหมั น ไดร องเรี ยนมาครั้ งหนึ่ งนะครั บ
องคการบริหารสวนจังหวัด ก็ชวงนั้นก็ไมสามารถไปซอมแซม
ใหไดเนื่องจากวาสัญญาในการลาดยางยังไมหมดในระยะประกัน
ซึ่งการทรุดตัวนั้นมันไมไดเกี่ยวกับสาเหตุขณะนี้หมดสัญญาค้ํา
ประกันแลวองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คงจะไดเขาไป
ซอมแซมใหในชวงตอไปนะครับ ซึ่งในลักษณะการซอมแซม
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ผมอยากจะเรียนอยางนีว้ าเนื่องจากวาการทรุดตัวของถนนนี้เทาที่
หารือกับกองชางนะครับ ในลําดับแรกคงจะตองเอารถแม็คโคไป
ขุดดานขางถนนเพื่อใหเกิดเปนคูขึ้นมากอนซึ่งอยูใตถนนเวลา
ฝนตกน้ําจะไดไมขังแชอยูหลังจากนั้นถาหากวาประสานงบใน
สวนของเงินเหลือจายของทองถิ่นไดในรอบนี้ผมไดสงโครงการ
นะครับ ถนนสายนี้เขาไปดวยถาไดมาก็อาจจะไดรื้อทําใหมเลย
แตถ าหากวาไมไดงบเหลือจายจากกรมมาในสวนนี้เราก็ คง
จะตองชวยเหลือตัวเองไปกอนโดยวิธีการสวนไหนที่เปนผิว
จราจรเสียหายก็คงจะปะผุดวยลาดยางตอไปสวนที่ทรุดตัวคง
จําเปนที่จะตองดําเนินการโดยการขุดเจาะและก็อัดพื้นใหมโดย
ใชหินคลุกซึ่งถาหากวาเปนในสวนลักษณะอยางนั้นนี้ในชวงที่มี
การทรุดตัวมากถาขุดแลวแผลเปนบริเวณกวางมากนี้ผมคิดวาเรา
ก็คงจะลาดยางไมไหวนะครับ จะตองยอมใหบางสวนที่เปนถนน
หินคลุกไปผสมกับถนนลาดยางไปที่เจาะและก็ลงหินคลุกบดอัด
ใหมก็ตองยอมใหเปนหินคลุกไปซึ่งพี่น องประชาชนอาจจะ
ไดรับความเดือดรอนเรื่องของฝุนละอองบางสวนนั่นคือวิธีการที่
จะดําเนินการแกไขนะครับ การแกไขในระยะถาวรจริง ๆ คง
จะตองจัดสรรงบประมาณลงไปทําใหมซึ่งผมอยากจะเรียนวา
ถนนสายนี้คอนขางจะยาวแลวถาใชงบขององคการบริหารสวน
จั งหวั ดทั้ งหมดนี้ ค อนข างจะลํ าบากนะครั บ เพราะว า 14
กิ โลเมตรต องใช งบหกสิ บเจ็ ดสิ บล านบาทซึ่ งในส ว นของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเองคงจะไมสามารถจัดสรรลงไป
ตรงนั้นไดถาไปทําสายนั้นทัง้ สายนีส้ ายอื่นก็ไมไดทําเลยก็คงจะ
พยายามประสานงบจากสวนกลางลงมาดําเนินการนะครับ ใน
ระหวางที่รองบจากสวนกลางก็คงจะตองใชวิธีการซอมแซมนะ
ครับ เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมาอยางสะดวกไปกอนอาจจะ
ไดรับความเดือดรอนเรื่องฝุนละอองบางก็ถือวาเปนเรื่องที่จําเปน
ก็คงจะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของกระทูถามในสวนของถนน
หวยไทร- สาคร ทรุดตัวไวแตเพียงแคนี้ครับ
ตอไปเปนกระทูถามของทานบาสอด หลังยาหนาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1 อําเภอควนโดน
เรื่อง การจัดการผลไมลนตลาด เชิญคุณบาสอด หลังยาหนาย
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ประธานสภา น
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

เนื่องจากปนี้ถือวาโชคดีหนอยไมผลของเราพอใชได
แตราคาก็ยังตกต่ําอยูโดยเฉพาะเงาะและลองกอง ณ เมื่อวานที่
ควนโดนก็ขายเหมาหมดทั้งตนตกกิโลกรัมละ 8 บาท เรียนทาน
นายก ฯ อ างถึ งคําแถลงนโยบายของท านาย กฯ เมื่ อวั นที่ 1
กันยายน 2552 กําหนดนโยบายไว 9 ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจซึ่งเปนดานที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
ชาวบานอยางแทจริงนั่นคือการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราและ
ตลาดกลางสินค าการเกษตรที่สภา ฯ ไดอนุ มั ติ งบประมาณ
จํานวนแปดลานบาทเพื่อเปนคาจัดซื้อที่ดินและจัดตั้งตลาดกลาง
สินคาเกษตรวาขณะนี้ไดดําเนินการไปอยางไรและมีรูปแบบการ
บริหารจัดการอยางไรจึงจะเปนการชวยเหลือพี่นองชาวเกษตรได
แทจริงและทานจะแกไขปญหาผลไมลนตลาดราคาตกต่ําได
อยางไรหลังจากทานไดไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกหวังวาทาง
ฝายบริหารคงจะแจงใหพี่นองไดทราบตอไป ขอบคุณครับ
เชิญนายก ฯ เลยครับ
ก็ขออนุญาตชี้แจงในกรณีกระทูถามของทานสมาชิก ฯ
ทานบาสอด หลังยาหนาย อยากจะเรียนวาในหลักการจัดการ
ชวยเหลือชาวสวนผลไมนะครับ ปที่แลวนี้กอนที่ผมเขามารับ
ตําแหนงนั้นปที่แลวผลไมลองกองและเงาะผลผลิตในทองตลาด
คอนขางจะเยอะนะครับ เพราะวาปที่แลวผลผลิตออกมากทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดเองก็ไดรับการประสานและก็ไดมี
การจัดงบประมาณเปนคาชวยเหลือในกรณีที่นํารถเพื่อบรรทุก
นะครับ ผลไมที่รวบรวมไดขึ้นไปขายยังตางจังหวัดไปยังภาค
กลางปนี้นะครับ ในการปฏิบัติตรงนั้นผมก็ไมไดนิ่งนอนใจก็ได
ตั้งงบประมาณไวสองแสนบาทในเบื้องตนเพื่อชวยเหลือตรงนี้
และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 องคการบริหารสวนจังหวัดก็
ได เชิ ญผู ที่ เกี่ยวข องในเรื่ องของการผลิ ตผลไมนะครับ ทั้ ง
ชาวสวนที่เปนลองกองและก็สวนเงาะในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ของ
จังหวัดสตูลทุกอําเภอทางเจาหนาที่ของเกษตรจังหวัดเจาหนาที่
ของพาณิ ชยจั งหวั ดวันนั้นเราได มาหารือรวมกันที่องคการ
บริหารสวนจั งหวัดสตูลถึงแนวทางในการตั้งรับผลผลิ ตซึ่ ง
อาจจะมี ร าคาตกต่ํ าในป นี้ อยากจะเรี ยนว าในการประชุ ม
ผูเกี่ยวของในวันนั้นที่ประชุมสรุปลงมติกันวาปนี้ผลผลิตนาจะ
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ไมลนตลาดเนื่องจากวาชอดอกโดนฝนทําใหดอกรวงไปเยอะนะ
ครับ เพราะฉะนั้นผลผลิตทั้งลองกองนาจะมีไมมากเทาไหรราคา
ก็นาจะไมตกต่ํามากเทาไหรปที่แลวทราบขาววาเงาะถาเหมาทั้ง
ตนกิโลกรัมละ 1 บาท แตปนี้เทาที่ทานสมาชิก ฯ ชี้แจงเมื่อ
สักครูเ งาะเหมาตนยังมีกิโลกรัมละ 6 บาท ก็ถือวาราคายังติดอยู
ในคอนขางต่ําซึ่งปญหาในปนี้ถาหากวาชาวสวนมองวาราคา
นาจะทําไดสูงกวานี้ผมวามันมีวิธีการซึ่งปนี้จริง ๆ แลวอยากจะ
เรียนทานสมาชิก ฯ ทุกทานไดรับทราบวาจากการประชุมในวัน
นั้นทําใหทราบวาในปนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดไดงบประมาณ
มาจาก ศ.อบต. ในการมาจัดตั้งศูนยคัดแยกผลไมที่จังหวัดสตูล
ประมาณสองศูนยเพื่อจัดซื้อในเรื่องของเครื่องมือหรือสถานที่ใน
การคัดแยกนะครับ ซึ่งขณะนี้สองศูนยที่วาตั้งอยูในสองอําเภอ
นะครับ ที่อําเภอควนโดนหนึ่งศูนยและที่อําเภอละงูหนึ่งศูนยที่
บานวังยาวซึ่งกรรมการบริหารศูนยคัดแยกก็ไดมารวมประชุม
กับองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลดวยในวันนั้นซึ่งในเบื้องตน
นั้นทางทานกรรมการบอกวาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมานะครับ
ผลไมเองจริงๆ ยังไมออกเขาก็ไดระดมกลุมรับสมัครสมาชิก ซึ่ง
ในการบริหารศูนยนั้นถาหากวาสมาชิกมีผลไมนะครับ ก็จะสง
เขามาที่ศู นยคั ดแยกก็จะคัดผลไม ที่มีคุ ณภาพออกมาและจะ
รวบรวมกันสงไปขายตางจังหวัดโดยในการสงขายนี้ถาผลไมที่
ผานศูนยคัดแยกทางราชการจะมีเงินชดเชยในเรื่องของคาขนสง
และในเรื่องของคาจัดการ การคัดแยกผลไมที่ศูนยใหรูสึกคา
ขนสงกิโลกรัมละ 2.50 บาท และก็คาบริหารจัดการที่ศูนย
กิโลกรัม 1.50 บาท ซึ่งตรงนี้จะสามารถชวยเหลือชาวสวนที่มี
ผลผลิ ต นํ าเข ามาคั ดแยกที่ ศู น ย และก็ สามารถส งไปขายที่
ตางจังหวัดไดซึ่งในเครือขายของเกษตรจังหวัดทราบขาวจะ
สงไปตามสหกรณตาง ๆ ซึ่งก็มีเครือขายของเขาอยูในสวนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นเงินสองแสนที่ตั้งไวในที่ประชุม
วันนั้นก็ไดหารือกันวามันนาจะเอามาชวยสําหรับชาวสวนซึ่ง
อาจจะไมสมัครเขาเปนสมาชิกของศูนยหรือวาอยูหางไกลผมก็
เรียนวาถาหากวาในอําเภออื่นที่ไมสะดวกที่จะนําผลไมไปคัด
แยกที่ ศู นย นะครั บ สามารถรวบรวมผลไม สักหนึ่งคั นรถก็
สามารถที่จะไปหาแหลงขายตามจังหวัดตาง ๆ ประสานมานะ
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ครับ องคการบริหารสวนจังหวัดจะชดเชยคาขนสงในสวนของ
การขนสงไปขายตางจังหวัดตรงนี้ใหนะครับ สวนขายการไดเงิน
เทาไหรนั่นก็เปนสิทธิของทานที่จะเอามาแบงกันสําหรับดาน
การตลาดผมอยากจะเรียนวาในโอกาสที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ไดนําทานสมาชิก ฯ และเจาหนาที่ตาง ๆ ไปศึกษา
ดูงานทางภาคอีสานเมื่อประมาณสองเดือนที่ผานมานะครับ ทํา
ใหเราทราบวาผลไมที่ภาคตะวันออกคือที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเขา
ออกคนละฤดูกาลกับเราหางกับเราเล็กนอยขณะนี้ของเราออก
มาก ๆ ของเขาหมดไปแลวไมมีลองกองและไมมีเงาะทางจังหวัด
จันทบุรีแลวนะครับ แตตลาดตรงนั้นที่ตลาดโปงน้ํารอนซึ่งเปน
ตลาดชายแดนเมื่อสองเดือนที่แลวที่เราไปนี้มันมีเอกชนจาก
ประเทศเวี ยดนามมาตั้ งเป นโรงรั บซื้ อผลไม อยูเลยมีการนํ า
เจาหนาที่นําพนักงานมาคัดแยกเราเห็นนะครับ ลองกองเบอร
สามเขาขายกิโลกรัมละ 25 บาท หมายความวามีเทาไหรรับหมด
ยิ่งชวงนี้นะครับ ลองกองทางโนนนาจะไมมีผมคิดวาถาหากวา
ที่นี่กิโลกรัมละ 8 บาท ถาสามารถรวบรวมขึ้นรถนะครับ รับ
คาชดเชยคาขนสงขึ้นไปขายกิโลกรัมละ 25 บาท มันก็ไดราคา
กวากันเยอะเลยเหมือนกันนาที่จะดําเนินการโดยการดําเนินการ
ตรงนีอ้ ยากจะเรียนวามันเปนไดสองทางนะครับ ที่เรียนไปเมื่อ
สักครูก็คิดวานาจะบรรเทาความเดือดรอนไดในระดับหนึ่งนะ
ครับ สวนในการแกปญหาระยะยาวผมอยากจะเรียนวาตลาด
กลางการเกษตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจะดําเนินการ
ขณะนี้คณะกรรมการกําหนดราคากลางของที่ดินไดกําหนดออก
มาแลวคือเราชาอยูกับการกําหนดราคากลางเพราะวาการหาราคา
กลางที่ดินนี้มันคอนขางจะหายากมากเพราะวาถาไปสอบถาม
จากสํานักงานที่ดินนี้ที่ดินสวนใหญในการซื้อขายเขาแจงราคา
ไมตรงกับความเปนจริงซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาเกณฑพอต่ําถาเรา
รับราคานั้นมาทําราคากลางราคาต่ําเกินไปก็จะไมมีคนมาแจงขาย
พื้นที่ซึ่งขณะนี้ในการประสานงานผมคิดวาเรานาจะประสบ
ความสําเร็จในการซื้อพื้นที่นะครับ เป นไปตามจุดตามที่เรา
ตองการถาหากวาซื้อพื้นที่ไดสําเร็จโครงการกอสรางตลาดกลาง
นี้ผมคิดวาเรานาจะไดเริ่มตนตอไปนะครับ ในสวนของการ
บริหารตลาดกลางนี้ผมเห็นดวยกับแนวทางการจัดทําศูนยคัด
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ประธานสภา ฯ

นายกําธร หมาดสา

แยกของสํานักงานเกษตรซึ่งคิดวานาจะสามารถรวบรวมผลไม
และก็คัดแยกผลไมที่มีคุณภาพนําไปจําหนายไดเพราะการนําไป
จําหนายตางจังหวัดคุณภาพเปนเรื่องสําคัญขนาดลูกและก็อายุจะ
ออนจะแกยังไงมันตองควบคุมใหเขานะครับ ซึ่งคงจะตองหา
วิธีการในการควบคุมกันตอไปซึ่งผมคิดวาในอนาคตถาหากวา
เรามีวิธีการในดานการตลาดที่ดีขึ้นราคาผลไมสตูลถาเทียบกับ
จังหวัดทางภาคตะวันออกของเรายังนอยกวาเขาเยอะของเขา
มากกวาเราหลายเทาเขายังจัดการเปนกิจลักษณะไดเพราะฉะนั้น
ผมคิดวาของเราก็นาที่จะดําเนินการใหเปนรูปแบบเพื่อชวยเหลือ
เกษตรใหไดราคาที่สูงขึ้นไดอนาคตนะครับ ก็คิดวาคงจะเปน
ความหวังที่พวกเราจะตองรวมกันชวยกันให เกิดตลาดกลาง
การเกษตรตรงนี้ขึ้นมาก็คงจะขออนุญาตชี้ในสวนนี้แตเพียงแคนี้
ครับ ขอบคุณครับ
ตอไปเปนกระทูถามของคุณกําธร หมาดสา สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 8 อําเภอเมือง เรื่องศูนย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่คลองชาง เชิญคุณกําธร หมาดสา
ทานประธานสภา ฯ และเพื่อนสมาชิก ฯ คงจะจําไดนะ
ครับ ที่เราทุกคนที่อยูในสภา ฯ แหงนี้ไดรวมกันผลักดันใหเกิด
ศูนยอบรมเยาวชนซึ่งใชงบประมาณสิบลานบาทสถานที่ก็ตั้งอยู
ที่หมู 11 ตําบลฉลุง ที่คลองชางเพื่อนสมาชิก ฯ ทุกคนจริงๆ
แลวปญหาสังคมในจังหวัดสตูล ณ วันนี้ปญหาในสวนของเรื่อง
เยาวชนและในสวนของผูหญิงและก็ผูชายกลายเปนประเด็นที่เรา
สมาชิก ฯ ทุกคนที่อยูในตําแหนงและก็คณะผูบริหารตองนํามา
ชวยกันแกปญหานะครับ จริงๆ แลวปญหามันมีกันทุกเขตใน
เรื่องของปญหาเยาวชนเหลานี้จุดประสงคเดิมของสมาชิก ฯ คง
ทราบนะครับ ที่เราผลักดันใหมีศูนยเยาวชนแหงนี้จริง ๆ แลว
คือผูบริหารชุดเกามีความตั้งใจที่จะเขามาแกไขปญหาในเรื่อง
ของเยาวชนจึงไดมีศูนยเยาวชนแหงนี้ขึ้นมาทีนี้ผมอยากทราบวา
ในเมื่อมีการสับเปลี่ยนในเรื่องของคณะผูบริหารอยากทราบวา
คณะผู บริ หารชุ ดใหม ที่ เข ามาทํ าหน าที่ แทนตรงนี้ นะครั บ
ชาวบานก็ตั้งความหวังไวสูงนะครับ วาคณะผูบริหารชุดใหมคง
จะทํางานไดดีในเรื่องของการแกปญหาของเยาวชนผมอยาก
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ทราบวาคณะผูบริหารชุดใหมจะบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย
เยาวชนตรงนี้ไปในทิศทางไหนอยางไรครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ฯ
เชิญทานนายก ฯ เลยครับ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล การบริหารจัดการศูนยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่คลองชางนั้น
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล ได เ ชิ ญ ผู เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง
ประกอบดวยผูใหญที่ดูแลมัสยิดที่ศูนยไปขอใชที่ดินและก็เชิญ
ผูเกี่ยวของในการที่จะจัดหากลุมเปาหมายที่จะมาอบรมที่ศูนยซึ่ง
เปนผูอํานวยการของศูนยการศึกษาตาง ๆ ทั้งสํานักงานเขตพื้นที่
ฯ องค การบริ หารสวนจังหวั ดก็ไดเชิญมาหารือเมื่ อวันที่ 31
พฤษภาคม 2553 ที่หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ชั้น 2 ซึ่งในวันนั้นผมก็ไดเรียนเชิญทานอดีตนายก ฯ
ธานินทร ใจสมุทร เขามารวมประชุมในการกําหนดแนวทางใน
การดําเนินการของศูนยดวยซึ่งในที่ประชุมวันนั้นนะครับ ได
สรุปแนวทางการบริหารจัดการศูนยไวดังนี้ครับ 1. ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ
โดยใหคณะกรรมการนีม้ ีหนาที่ในการกําหนดนโยบายเปาหมาย
การดําเนินงานบริหารศูนยและใหความเห็นชอบในเรื่องของ
แผนการดําเนินการตาง ๆ และก็ติดตามผลการดําเนินงานและ
แกไขปญหาอุปสรรคพรอมขอเสนอแนะในแนวทางแกไขปญหา
ต างๆ ที่ จะเกิ ด และอํ านาจหน าที่ ข อสุ ด ท ายก็ คื อให ร ะดม
ทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานบริหารจัดการศูนยใหสําเร็จลุลวง
ไปตามเปาหมายซึ่งขณะนี้นะครับ องคการบริหารสวนจังหวัด
สตู ล ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ หารศู น ย ดั ง กล า วซึ่ ง
ประกอบดวยคณะที่ปรึกษามีทานสมาชิกวุฒิสภา นะครับ ทาน
สุ ริ ย า ป น จอ เป น คณะที่ ป รึ ก ษามี ท า นนายแพทย อศิ
มหมั ดยั งกี ทานฮอซาลี หม าเหร็ม มีท านเกษม มี เสน
ท า นอิ บ รอเหม อาดํ า ท า นธานิ น ทร ใจสมุ ท ร ส ว น
คณะกรรมการบริหารศูนยมีอยูทั้งหมด 16 ทาน ประกอบดวย
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปนประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เปนรองประธาน
กรรมการหัวหนาสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย
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จังหวัดสตูล เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริ ม
การศึ กษาเอกชนจั งหวั ดสตู ล เป นกรรมการ ผู อํ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน เปนกรรมการ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
เปนกรรมการ ผูอํ านวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน เปนกรรมการ ผอ. กศน.สตูล เปนกรรมการ กํานัน
ตําบลฉลุง เปนกรรมการ มีคุณอมาตย สุปราณี เปนกรรมการ
และเลขานุการ นายประยูร โขขัด นายฮาหรน อาดํา เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ ซึ่งคําสั่งนี้ไดประกาศไปเมื่อวันที่
7 มิถุ นายน 2553 และแนวทางในการพั ฒนาศู นย ตาม
คณะกรรมการไดตกลงกันไวในวันนั้นก็ไดบอกศูนยนี้จะเปน
ศูนยในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนมุสลิม โดย
จะใหโรงเรียนตาง ๆที่มีนักเรียนอยูสงนักเรียนมาอบรมเปนรุน ๆ
ละ ประมาณ 100- 150 คน ใชเวลาอบรมประมาณ 3 วัน/รุน จะ
อบรมเยาวชนทั้ งจั งหวั ดสตู ลไปเรื่ อยๆ ตามวิ ธี การคิ ดของ
คณะกรรมการวันนั้นสรุปวาจะดําเนินการในลักษณะอยางนั้นซึ่ง
ตอนนี้นะครับ ทางฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ก็ไดกําหนดกิจกรรมในการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชนรุนที่ 1 ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 นี้ 120 คน
และรุนที่ 2 ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 อีก 120 คน รวม 2
รุน ในสิ้นปงบประมาณปนกี้ อนเดือนกันยายน 2553 นี้ 240 คน
โดยกลุมเปาหมายที่จะนํามาอบรมก็คือเด็กและเยาวชนในจังหวัด
สตูลโดยขอความรวมมือจากสมาคมสงเสริมโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาและก็องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ในจังหวัดสตูล
สงเขามารวมซึ่ง 2 รุน จะเปดในเดือนสิงหาคม 2553 นี้สวนใน
ปงบประมาณหนาองคการบริ หารสวนจังหวั ดสตูล ก็ไดตั้ ง
งบประมาณในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่ศูนยคลองชางเปนจํานวนวงเงิน
500,000.- บาท ซึ่งสภา ฯแหงนี้ไดรับหลักการในวาระ 1 ไปแลว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 สวนกิจกรรมอืน่ ๆ ของเยาวชนนะ
ครับ อยากจะเรียนวาองคการบริหารสวนจังหวัดเองไดเล็งเห็น
ถึงความสํ าคัญของเยาวชนยั งมีงบประมาณในสวนของสภา
เยาวชนที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ตรงนั้นคงจะจัดกันนอกศูนยเปน
อีกลักษณะกิ จกรรมหนึ่ งซึ่งอาจจะเปนกิ จกรรมในลั กษณะ
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ประธานสภา ฯ
นายกําธร หมาดสา

ประธานสภา ฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รณรงค ต อ ต า นยาเสพติ ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมซึ่งไดรวบรวมกลุมเยาวชน
มาจัดทําแผนดําเนินการกันแลวก็ตรงนั้นไดจัดสรรงบประมาณ
ไวอีก 500,000.- บาท เรามีงบประมาณในสวนของกิจกรรม
เยาวชนปนี้เต็ม ๆ 1,000,000.- บาท ซึ่งผมคิดวาคงจะพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของเราให มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและก็ มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมไดมากขึ้นนะครับ ก็หวังเปนอยางยิ่งวา
ในทางทํ างานลั กษณะนี้ คงจะสนองเจตนารมณ ของพี่ น อง
ประชาชนคงจะตอบโจทยที่ซักถามของทานสมาชิก ฯ ไดก็ขอ
เรียนชี้แจงแตเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
ทานกําธร หมาดสา มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ
เชิญครับ
ขอสอบถามทานนายก ฯ เพิ่มเติมนิดหนึ่งในสวนของ
การอบรมที่จะมีถึง 20-22 คน รุนแรกตรงนี้ผมอยากทราบวาเปน
เฉพาะในสวนของผูชายลวนหรือวารวมกันครับ และก็อีกสวน
หนึ่งตามที่ทานนายก ฯ ไดแถลงขอมูลก็ชัดเจนนะครับ อยาก
ทราบเพิ่มเติมวาในสวนของกลุมเยาวชนที่บางคนก็ไมมีโอกาส
ในเรื่องของการศึกษานะครับ ตรงนี้ก็จะเขารวมโครงการนี้ได
อยางไร ขอบคุณครับ
เชิญทานนายก ฯ ชวยตอบหนอยครับ
ใน 2 รุ น แรกนะครับ เปนเยาวชนผู ชายลวนครั บ
เพราะวาคงจะจัดเปนรุน ๆ ผูชายกับผูหญิงผมคิดวาเพื่อความ
สะดวกและก็เพื่อความปลอดภัยในหลาย ๆ เรื่อง เรานาจะแยกกัน
คนละรุนไมนาจะใชเปนรุนเดียวกันเพราะวาลักษณะของศูนย
เยาวชนนีเ้ ปนอาคาร 3 ชั้น ชั้นลางเปนหองโถงที่ใชสําหรับเปน
สถานที่ในการอบรมหรือในการเรียนรูสวนชั้นบนเปนที่พักซึ่ง
เปนลักษณะหองโถงเหมือนกันมีชองลมอยูตรงกลางนะครับ มี
ชองลมอยูตรงกลางมีการจัดในเรื่องของอุปกรณที่หลับที่นอนไว
ให เรี ยบร อยเพราะฉะนั้ น มั น ไม ได มี ห องอั บ เป น ส ว นตั ว
เพราะฉะนั้นในลักษณะการจัดลักษณะก็คงจะแยกเปนรุนผูชาย
สักรุนและผูหญิงสักรุนแตในสวนของ 2 รุนนี้เปนผูชายทั้งหมด
เพราะวากลุมผูชายเปนกลุมเสี่ยงมากกวาสําหรับกลุมเยาวชนซึ่ง
ไมไดอยูในสถานศึกษาจริงๆ แลวตอนนี้เทาที่ดําเนินการนี้ก็ได
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ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา ฯ

เลขานุการแปรญัตติ

ประสานกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนนะครับ วิทยาลัยชุมชน
ซึ่งเรียนอยูตามอัธยาศัยสวนหนึ่งก็คงจะไดมีโอกาสไดเขามา
ฝกอบรมที่ศูนยนี้ในโอกาสตอไป สําหรับเยาวชนซึ่งไมไดอยูใน
ระบบจริงๆ ผมคิดวาก็คงจะตองหาวิธีการที่จะใหนําเยาวชน
เหลานั้นเขามารวมอบรมที่ศูนยแหงนี้ใหไดซึ่งเทาที่มองประเด็น
ตอนนี้ผมคิดวาสภาเยาวชนนาที่จะสามารถชวยเราในการคัด
กรองหรือวานําเด็กซึ่งอยูน อกโรงเรียนจริง ๆมารวมในศูนยแหง
นี้ไดซึ่งก็คงจะเปนวิธีการที่จะดําเนินการในรายละเอียดตอไปที่
กองการศึกษาฯจะตองดําเนินการในรายละเอียดตอไปนะครับ ก็
คิดว าตามโครงการตามหลักการนี้ เราจะพยายามนํ าเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสตูลทุกคนเขามาอบรมใหไดทั้งหมด
ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 4
ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เรื่องงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณาในวาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2553 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2553 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติและไดสงรางใหคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช
2554 ไปพิจารณาแลวนะครับ ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณประกอบ
รายงานในการพิจารณาเพื่อเสนอตอที่ประชุมครับ เชิญทานเลขา
นุการแปรญัตติครับ
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติขอแถลง
ประกอบรายงานการประชุ มคณะกรรมการแปรญัต ติ ร าง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมกองกิจการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7
ทานไดเขารวมประชุมครบทุกทานประกอบดวย
รายชือ่ ผูเขาประชุม
1. นายยํามาฮาร โอสถาน
ประธานกรรมการ
2. นายนาวาวี ลิมานิ
กรรมการ
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3. นายกําธร หมาดสา
กรรมการ
4. นายอาบู ฮะอุรา
กรรมการ
5. นายนิคม บัวนวล
กรรมการ
6. นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
กรรมการ
7. นายอนุสรณ มรรคาเขต
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผูไมมาประชุม
ไมมี
ผูเ ขารวมประชุม
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกฯอบจ.สตูล
2. นางสาวเสาวณีย แซจิว ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
3. นายสุพจน นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป 6
ขอประชุม
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
จังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม2553 ไดพิจ ารณาร างขอบัญญัติองคก ารบริหาร
สวนจังหวัดสตูล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2554 และไดสงรางดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติ ใหผูที่เกี่ยวของไดเสนอคําแปรญัต ติต ามแบบ
เสนอคําแปรญัตติ นับตั้งแตรับหลักการและคณะกรรมการ
ไดรวมกันพิจารณาคําแปรญัตตินั้น คณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติไดมาครบองคประชุม ประธานกรรมการฯ
ไดกลาวเปดประชุม และพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ย ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ.2554
ตามลําดับ ดังนี้
1. ขอ 1
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
2. ขอ 2
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
3. ขอ 3
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
4. ขอ 4
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
5. ขอ 5
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
6. ขอ 6
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
7. นายกองค ก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด สตู ล และเจ าหน า ที่
งบประมาณ เปนผูชี้แจงในการแปรญัตติ
8. ไมมีผูยื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใด
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ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา ฯ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติใหคงไวตามรางเดิม และให
สงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 คืนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาใน
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตอไป
- ขอบคุณทานเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณ ไมมีผูใดขอแปรญัตติคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณสงรางเดิมมาเพื่อพิจารณาในวาระที่
2 นะครับ ผมจะถามมติในวาระที่ 2 นะครับ สมาชิกฯ ทานใด
เห็นชอบใหผานในวาระที่ 2 โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 19 เสียง
สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบใหผานในวาระที่ 2 โปรดยก
มือครับ
ไมมี
สรุปมติเห็นชอบใหผานในวาระที่ 2 ทั้งหมด 19 เสียงนะ
ครับ ตอไปผมจะถามในวาระที่ 3 นะครับ สมาชิก ฯ ทานใด
เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยก
มือครับ
นับคะแนนเสียงได 19 เสียง
สมาชิ ก ฯ ท านใดไม เห็ น ชอบให ต ราเป น ข อบั ญญั ติ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมใหตราเปนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ดวยคะแนนเสียง 19 เสียง ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระ
ที่ 5 นะครับ
ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552(รายการเบิกตัดป) ของกองชาง ใน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จากเดิม รายการเพื่อสมทบ
คากอสรางถนนลาดยาง CAPE SEAL สายทางเขาแพปอ – บานตํา
มะลัง เปนรายการเพื่อสมทบคาซอมสรางขยายไหลทางผิวจราจร
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ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานควนเก ต.แป-ระ อ.ทา
แพ – บานอุไดเจริญ อ.ควนกาหลง เชิญนายก ฯ แถลงครับ
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเงิน อุ ด หนุ น งบประมาณเฉพาะกิจ สํ าหรั บพั ฒ นา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีเรงดวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ในโครงการกอสรางถนนลาดยาง CAPE SEAL สายทางเขาแพ
ปอ – บานตํามะลัง หมูที่ 2 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัด
สตูล เปนเงิน 3,632,000.- บาท และองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลไดโอนงบประมาณสมทบรอยละ 10 เปนเงิน 246,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น 3,878,000.- บาท แตเนื่องจากถนนสายดังกลาวเปน
โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาเลนตอนที่
5 จังหวัดสตูล โดยกอนดําเนินการตองไดรับอนุญาตใชพื้นที่จาก
กรมปาไมซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบทําใหไมสามารถกอหนี้
ผูกพันและดําเนินการตามโครงการไดทันในระยะเวลาที่กําหนด
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล จึ ง ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ยนแปลง
โครงการจากถนนสายทางเขาแพปอ- บานตํามะลัง เปนซอมสราง
ขยายไหลทางผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
ควนเก ตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ - บานอุใดเจริญ อําเภอควน
กาหลง โดยเปนการดําเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรและงบประมาณสมทบรวมทั้งสิ้น 3,878,000.- บาท
และไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นวาหากได
ดํ า เนิ น การถู ก ต อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และมติ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ ง ก็ อ นุ มั ติ ใ ห เ ปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตาม
หนังสือจังหวัดสตูล ดวนที่สุด ที่ สต 0037.3/5858 ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2553 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการตามโครงการ
ดังกลาวสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัด สรรและงบประมาณสมทบ กองชาง องคก ารบริหารส ว น
จังหวัดสตูล จึงขออนุมติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รายการเบิกตัดป) หมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จากเดิม รายการที่6 คากอสราง
ถนนลาดยาง CAPE SEAL สายทางเขาแพปอ – บานตํามะลัง หมูที่
2 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งไว 246,000.- บาท
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เลขานุการสภา ฯ

เพื่อสมทบคากอสรางถนนลาดยาง CAPE SEAL สายทางเขาแพปอ
– บานตํามะลัง หมูที่ 2 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
เปน รายการที่ 6 คาซอมสรางขยายไหลทางผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต สายบานควนเก ตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ –
บานอุใดเจริญ ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตั้ง
ไว 246,000.- บาท เพื่อสมทบคาซอมสรางขยายไหลทางผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต สายบานควนเก ตําบลแป-ระ
อําเภอทาแพ – บานอุใดเจริญ ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล รายละเอียดตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯที่
ไดแจกใหกับทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แกไขเพิ่มเติม “ ขอ 31 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดป
ไวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได
หรือขยายเวลาเบิกตัดป เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึง จึง
เสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติตอไป ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับวา ถนนสาย
ที่จะกอสรางใหมคือสายบานควนเก ตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ –
บานอุใดเจริญ ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
สายนี้ จริง ๆ แลวเปนสายที่ท านสมาชิก สภาฯแหงนี้ได อนุมั ติ
เห็นชอบอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2553 ไป
แลวแตเนื่องจากเงินอุดหนุนที่เขามาไมครบตามจํานวนขาดหายไป
ประมาณสามสิบหาลานบาทนั้นนะครับ ทําใหโครงการนั้นถูก
ชะลออยู ใ นช ว งแรกเมื่ อขออนุ มั ติ จ ากโครงการถนนสายแพ
เปลี่ยนแปลงโครงการไดก็เลยนําลงมาดําเนินการแทนในสวนนี้ก็
เรียนสภาฯเพื่อเขาใจใหแจมแจงนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ ทานนายก ฯ เอกสารอยูในหมวดกองชาง
แผนที่ 1/2 นะครับ สมาชิกทานใดที่จะสอบถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมเชิญครับ ไมมีนะครับ ตอไปผมจะขอถามมตินะครับ
สมาชิก ฯทานใดเห็นชอบอนุมัติตามที่ทานนายก ฯไดแถลง โปรด
ยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 18 เสียง
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ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภา ฯ
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สมาชิก ฯทานใดไมเห็นชอบอนุมัติตามที่ทานนายก ฯได
แถลง โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบตามที่ทานนายก ฯแถลง 18
เสียง ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รายการเบิกตัดป ของกองชางเพื่อตั้งจาย
เปนรายการใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง รายการ
ปรับปรุงปายและรั้วสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เชิญทานนายก ฯ แถลงเลยครับ
เนื่องจากจะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
พุทธศักราช 2551 รายการเบิกตัดป ดวยกองชางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลมีความประสงค จะขออนุมั ติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปพุทธศักราช 2551 รายการเบิกตัดปเพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางประเภทคาตอ
เติมหรือดัดแปลงอาคารรายการคาปรับปรุงปายและรั้วสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจํานวน 471,000.- บาท โดยขอ
โอนลดงบประมาณรายจายคาตกแตงหองรับรองพิเศษจํานวน
400,000.- บาท ซึ่งไมไดดําเนินการแลวและรายการคาปรับปรุงปาย
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพรอมระบบไฟฟ า
จํานวน 71,000.- บาท เนื่องจากเพื่อใหการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเกิดความ
คลองตัวในการบริ หารงบประมาณรายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ ไ ด แ จกจ า ยให กั บ ทุ ก ท า นแล ว ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 31 บอกวาการโอนการ
เปลี่ยนแปลงแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปหรือ
ขยายเวลาใหตัดปไวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัตจิ ากผูมีอํานาจ
ใหเบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิกตัดปซึ่งหมายถึงสภาฯ เพราะฉะนั้น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึงเสนอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ
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ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภา ฯ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

มีสมาชิก ฯ ทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ไมมีนะ
ครับ ตอไปจะขอมตินะครับ สมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบอนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายการเบิกตั ดปของชางเพื่ อตั้งจ ายเปนรายการใหม หมวดค า
ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก อสร างรายการปรั บปรุ งป ายและรั้ ว
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 17 เสียง
สมาชิก ฯ ทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายการเบิกตัดปของชาง
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
รายการปรับปรุงปายและรั้วสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมอนุมัตินะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระ
ที่ 7 ครับ
ญัตติการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
ของสวนราชการในสังกัด หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และประเภทครุภัณฑสํานักงาน
เชิญทานนายก ฯ แถลงครับ
ก็ขอแถลงคําขออนุมัติ โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ.
2552 พ.ศ. 2553 ดวยจังหวัดสตูลไดแจงแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยกําหนดใหสวนราชการ
ระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแจงจังหวัดทราบกอน
การจัดหา 30 วัน เพื่อใหคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
คอมพิวเตอรระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัตแิ ละองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลไดเสนอการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามที่ไดตั้ ง
งบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช 2551 , 2552 และ 2553
ในหมวดค าครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก อ สร างประเภทครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรของหนวยงานราชการในสังกัด จํานวน 13 รายการ
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งบประมาณทั้งสิ้น 501,590.- บาท เมื่อคราวประชุมคณะทํางาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ปรากฏวาที่ประชุมมีมติใหแกไข
เปลี่ ยนแปลงราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะของครุ ภั ณ ฑ เพื่ อให
สอดคลองกั บนโยบายของกระทรวงมหาดไทยจึงจําเป นต อง
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑและโอนงบประมาณเพื่อให
เปนไปตามมติที่ประชุมและเพื่อให สามารถจัดหาครุภัณฑตาม
ระเบี ยบพั สดุ ต อไปโดยมี ร ายละเอี ยดดั งนี้ ข อโอนและแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณป พ.ศ. 2551 ดังนี้ กอง
ชางขออนุมัติโอนจัดตั้งเปนรายการใหม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2553 โดยโอนลดงบประมาณจากรายการคาจัดซื้ อ
อุปกรณฟารมแทรกเตอรจํานวน 104,000.- บาท เพื่อตั้งจายเปนคา
จัดซื้อครุภั ณฑ ค อมพิ วเตอร จํ านวน 3 รายการโดยกํ าหนด
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 2553 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารแตไมสามารถจัดซื้อไดเนื่องจากคณะทํางาน
มีมติใหกําหนดรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจั ด การระบบคอมพิ วเตอร ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่
6/2553 และครั้งที่ 7/2553 จึงทําใหตองโอนงบประมาณป
พุทธศักราช 2553 มาสมทบเพิ่มเติมจํานวน 7,280.- บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 111,280.- บาท รายการตอไปครับ ขอโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณปพุทธศักราช
2551 ดังนี้ครับ กองกิจการสภา ฯ ขออนุมัติโอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม ค รั้งที่ 22 ลงวัน ที่ 15 กั น ยายน 2552 โดยโอนลดจาก
งบประมาณของกองกิจการสภา ฯจํานวน 80,000.- บาท เพื่อตั้งจาย
เปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน 2 ชุด โดยตั้งราคาตามทองตลาด
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ ไมมีในบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑป
2552 และสภาไดมี มติอนุมัติใหกัน เงินเพื่อเบิก ตัดป เมื่อคราว
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่
15 กันยายน 2552 แตไมสามารถจัดซื้อไดเนื่องจากคณะทํางานมี
มติใหกําหนดรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัด การระบบคอมพิ วเตอร ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่
6/2553 และครั้งที่ 7/2553 ซึ่งใชงบประมาณเพียง 64,200.- บาท
จึงทําใหตองโอนลดงบประมาณจํานวน 15,800.- บา ท และกอง
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กิจการสภา ฯขอโอนตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อไมใหงบประมาณ
ตกไปเนื่องจากเปนงบประมาณเบิกตั ดป และรายการคาจัดซื้ อ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการจํานวน 7,600.- บาท และคาจัดซื้อโตะ
สําหรับวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้จํานวน 8,200.- บาท ภายใน
วงเงินงบประมาณ 15,800.- บาท กองการศึกษา ฯ ขออนุมัติโอน
ตั้งจายเปนรายการใหม ครั้งที่ 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 โดย
โอนลดจากงบประมาณของกองการศึกษาฯ จํานวน 8,590.- บาท
เพื่อตั้งจายเปนคาจัดซื้อพิมพแบบเลเซอรจํานวน 1 เครื่อง โดยตั้ง
ราคาตามทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีบัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑป 2552 และสภาไดมีมติอนุมัติใหกันเงินเพื่อ
เบิ กตั ดป เมื่อคราวประชุมสภาสมั ยสามัญ สมั ยที่ 2 ครั้ งที่ 3
ประจําป พ.ศ. 2552 วันที่ 15 กันยายน 2552 และขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณครั้งที่ 3 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2553 ในรายการดังกล าวโดยตั้ งราคาตามท องตลาดแต ใ ช
คุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 2553 ของ
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแตไมสามารถ
จัดซื้อไดเนื่องจากคณะทํางานมีมติใหกําหนดรายละเอียดตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 6/2553 และครั้งที่ 7/2553 จึงทําใหตอง
โอนงบประมาณป 2553 มาสมทบเพิ่มจํานวน 1,040.- บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 9,630.- บาท รายการตอไปขอโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณปพุทธศักราช 2553 ดังนี้
สํานัก ปลั ด ฯ ตั้งงบประมาณเพื่อจัด ซื้อครุ ภัณ ฑค อมพิว เตอร
จํานวน 2 รายการ เปน 195,000.- บาท ตั้งตามมติที่ประชุม
คณะทํางานกําหนดมาตาฐานและราคากลางคอมพิวเตอรของ
กระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/2552 ในวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2552
แต ไมสามารถจั ด ซื้อไดเนื่ องจากคณะทํ างานมี มติใ ห กําหนด
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 6/2553 และครั้ง
ที7่ /2553 ใชงบประมาณเพียง 170130.- บาท จึงทําใหตองโอนลด
งบประมาณจํ า นวน 24,870.- บาท กองกิ จ การสภาฯ ตั้ ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑจํานวน 2 รายการเปนเงิน 47,000.บาท ตั้งตามมติที่ประชุมคณะทํางานกําหนดมาตรฐานและราคา
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กลางคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4 /2552 ในวัน
ศุกรที่ 12 มิถุนายน 2552 แตไมสามารถจัดซื้อไดเนื่องจาก
คณะทํ า งานมี ม ติ ใ ห กํ า หนดรายละเอี ย ดตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด การระบบคอมพิ ว เตอร ข อง
กระทรวงมหาดไทยครั้ ง ที่ 6/2553 และครั้ งที่ 7/2553 ใช
งบประมาณเพียง 41,730.- บาท จึงทําใหตองโอนลดงบประมาณ
จํานวน 5,270.- บาท กองแผนและงบประมาณ ตั้งงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการเปนเงิน 57,000.บาท ตั้งตามมติที่ประชุมคณะทํางานกําหนดมาตรฐานและราคา
กลางคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้ง 4/2552 ในวันศุกรที่
12 มิถุนายน 2552 แตไมสามารถจัดซื้อไดเนื่องจากคณะทํางานมี
มติใหกําหนดรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัด การระบบคอมพิ วเตอร ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่
6/2553 และครั้งที7่ /2553 ใชงบประมาณเพียง 51,360.- บาท จึงทํา
ใหตองโอนลดงบประมาณจํานวน 5,640.- บาท กองคลัง ตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑจํานวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000.บาท ตั้งตามมติที่ประชุมคณะทํางานกําหนดมาตรฐานและราคา
กลางคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/2552 ในวัน
ศุกรที่ 12 มิถุนายน 2552 แตไมสามารถจัดซื้อไดเนื่องจาก
คณะทํ า งานมี ม ติ ใ ห กํ า หนดรายละเอี ย ดตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด การระบบคอมพิ ว เตอร ข อง
กระทรวงมหาดไทยครั้ ง ที่ 6/2553 และครั้ งที่ 7/2553 ใช
งบประมาณเพียง 9,630.- บาท จึงทําใหตองโอนลดงบประมาณ
จํานวน 370.- บาท กองชาง ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรจํานวน 1 รายการ เปนเงิน 13,600.- บาท ตั้งตามราคา
ทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีมาตรฐานในราคาครุภัณฑ
ป 2552 แตไมสามารถจัดซื้อไดเนื่องจากคณะทํางานมีมติให
กําหนดรายละเอียดตามมติประชุมคณะกรรมการบริ หารและ
จัดการระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 6/2553
และครั้งที7่ /2553 จึงทําใหตองงบประมาณป 2553 มาเพิ่มจํานวน
400.- บาท รวมงบประมาณ 14,000.- บาท กองการศึกษาฯ โอน
งบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สําหรับศูนย GTX จํานวน 10 เครื่อง จํานวน 330,000.- บาท ตั้ง
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ตามรายละเอียดตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 2553 กระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศการสื่อสารแตไมสามารถจัดซื้อไดเนื่องจากคณะทํางาน
มีมติใหกําหนดรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดการคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้ง 6/2553และ
ครั้งที่ 7/2553 จึงทําใหตองงบประมาณป 2553 มาเพิ่มจํานวน
23,100.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 353,100.- บาท สรุปโอน
งบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช 2553 รวมทั้งสิ้น จํานวน
36,150.- บาท โดยโอนไปสมทบงบประมาณป 2551 จํานวน
7,280.- บาท สมทบงบประมาณปพุทธศักราช 2552 จํานวน 1,040.บาท และโอนงบประมาณรายจ ายประจําป พุ ทธศัก ราช 2553
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 23,500.- บาท และโอนงบ
กลาง จํานวน 4,330.- บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณทีไ่ ดแจกใหกับทุกทาน
แลวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2541 ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ
27 การโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสรางที่มีคุณลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและขอ
31 การโอนการแกไขเปลี่ยนคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิก
ตัดปหรือขยายระยะเวลาใหเบิกตัดปไวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปไดหรือขยายเวลาตัดปซึ่งหมายถึง
สภา ฯ เพราะฉะนั้นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึงเสนอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ก็
ขออนุ ญาตชี้ แจงเพิ่ มเติมว า รายการคอมพิ ว เตอร ทั้ งหมดของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่เราตั้งไดตั้งงบประมาณไวตั้งแต
ป 2551 , 2552 และ 2553 นะครับ ที่ยังไมจัดซื้อพอเราดําเนินการ
จั ด ซื้ อ ในรอบนี้ ป รากฏว า ทางกระทรวงมี ก ารประชุ ม เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงมติในเรื่องของราคาใหออกมาเปนปจจุบันครั้งที่ 6 กับ
ครั้งที่ 7/ 2553 ซึ่งทําใหคุณลักษณะตางเปลี่ยนแปลงไปราคาก็
เปลี่ยนไปซึ่งในการขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอรตามระเบียบใหมนี้
ไมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไหนนะครับ จะตองขออนุมัติ
กั บคณะกรรมการระดั บจั งหวั ด ถ า เกิ น ห า ล านบาทนี้ ต องขอ
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กระทรวงของเราขอในระดับจังหวัดเมื่อระเบียบเปลี่ยนคุณสมบัติ
ราคาที่เราตั้งไวเดิมมันไมสามารถสอดคลองกับระเบียบที่ออกมา
ใหมไดคณะกรรมการจึงไมสามารถผานใหไดใหรอกลับมาแกไข
ซึ่งการแกไขเปนอํานาจของสภาที่จะตองมาแกไขจึงเรียนเสนอ
สภาเพื่อแกไขเพื่อใหไดจัดซื้อไมใหงบตก ขอบคุณครับ
ขอบคุ ณ ครั บ ท า นนายก ฯ ต อไปผมจะขอมติ ค รั บ
สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบอนุ มั ติ ญั ต ติ ก ารโอนและแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 ของสวนราชการในสังกัด หมวดคา
ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 18 เสียง
สมาชิก ฯ ทานใดไมเห็นชอบอนุมัติญัตติการโอนและ
แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 ของสวนราชการใน
สังกัด หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร และประเภทครุภัณฑสํานักงาน โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมอนุมัติตามที่ทานนายก ฯไดชี้แจง ตอไปจะ
เขาสูระเบียบวาระที่ 8
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553 ของกองชาง เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม หมวดค า
ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ประเภทถนน เชิญนายกฯ แถลง
ก็ขอแถลงคําขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2553 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมดวยกองชางองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2553 เพื่อตั้ง
จายเป น รายการใหม หมวดค าครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก อสร าง
ประเภทถนนดังนี้ 1. คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติกคอน
กรีตสายศาลเจาควนลอมหมูที่ 7 ตําบลปาลมพัฒนาถึง ผัง 14
ตําบลนิคมพัฒนาตั้งไว 4,203,000.- บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลสติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร
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ระยะทาง 985 เมตร ตามแบบแปลนตามที่องคการบริหารสวน
จั งหวั ด สตู ลกํ าหนดตั้ งจ ายจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รหัส 00312 ไดนํามาจากแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พุทธศักราช 2553 – 2555 หนาที่ 80 รายการที่ 88
2. คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติกคอนกรีตสายบานปาลม 3
ซอย 4 ถึงตําบลนิคมพัฒนาตั้งไว 2,203,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 6
เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลกําหนดโดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2553 - 2555 หนาที่ 81
รายการ 94 3. คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติกคอนกรีตสาย
หัวสะพานละงูถึงผัง 17 – 18 ตั้งไว 2,144,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 6
เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลกําหนดโดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2553 - 2555 หนา 81
รายการที่ 82 รวมโอนเพิ่ ม ตั้ งจ า ยเป น รายการใหม ทั้ ง สิ้ น
8,550,000.-บาท โดยขอโอนลดงบประมาณรายการที่ 4.1 คาซอม
สรางผิว จราจรถนนลาดยางแอสฟ ลสติกคอนกรีต สายบานทุ ง
กอปาบ ตําบลเขาขาว อําเภอละงู ถึงบานผัง 47 ตําบลนิคมนิคม
พัฒ นา อํ าเภอมะนั ง จั งหวั ด สตู ล จํ านวน 8,550,000.- บาท
เนื่องจากไดรับการรองขอจากราษฎรในพื้นที่และจากทานสมาชิก
ฯ ในพื้นที่ใหดําเนินการกอสรางถนนถนนสายดังกลาวเนื่องจาก
เปนถนนที่บรรเทาความเดือดร อนที่เรงดวนกวานะครับ ตาม
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ไดแจกจายใหกับทุกทาน
แลวนะครับ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2541
และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 27 บอกวาการโอนเงินงบประมาณรายจาย
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ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณ
คุณภาพงานเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภา ฯ ทองถิ่นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อาง
ถึงจึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อพิจาณาอนุมัติ
ตอไป ขอบคุณครับ
สมาชิก ฯ ทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ไมมีนะ
ครั บ ผมจะขอมติ สมาชิ ก ฯ ท านใดเห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2553 ของ
กองชางเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ประเภทถนนตามที่ทานนายก ฯ ไดแถลง โปรดยกมือ
นับคะแนนเสียงได 18 เสียง
สมาชิก ฯ ทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2553 ของกองชางเพื่อตั้ง
จายเปนรายใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ประเภท
ถนนตามที่ทานนายก ฯ ไดแถลง โปรดยกมือ
ไมมี
สรุปที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามที่ทานนายก ฯ ไดแถลง
นะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 9
ญัตติ อื่น ๆ สมาชิก ฯ ทานใดมีเรื่องที่จะเสนอในวาระ
อื่นๆ นี้ เชิญครับ เชิญคุณวีรชัย ราโอบ
วันนี้ระเบียบวาระการประชุมที่สําคัญของเราก็ผานไป
ดวยดีผมเองในฐานะที่เป นสมาชิก ฯจากการที่ทานนายกฯได
นําเสนอและสภา ฯ ก็ไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2554
ของเราผมก็ขอนําความรูสึกของพี่นองประชาชนที่ฝากนําเรียน
ผานทานประธานสภาฯไปยังผูบริหารสักสองเรื่องนะครับ เรื่องที่
1 จากที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยทานนายก ฯ ไดอุป
การคุณในเรื่องของอาหารในการละศีลอดที่ไดไปแจกจายใหกับพี่
นองประชาชนผมเองก็ไดไปแจกจายกับตัวเองนะครับ ที่ผานมา
บางมั สยิ ด ก็ ไดไปพบกับโต ะอีหม ามและก็ ที่ได ไปพบพี่ น อง
ประชาชนก็ฝากขอบคุณทานนายก ฯ แตสิ่งหนึ่งที่จะเปนขอที่จะ
นําเสนอเพื่อที่จะใหทานนายก ฯ และที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารตรงนี้นําไปพิจารณาสิ่งของสามอยางที่เรานําไปแจกจาย
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ใหกับพี่นองประชาชนประการแรกก็ลูกอินตผาลัมทุกคนก็ชอบ
ประการที่สองเรื่องน้ําตาลแตที่จะนําเรียนตรงนี้นิดหนึ่งก็คือใน
เรื่องของขาวสารก็ถามวาดีไหมก็ดีนะครับในระดับหนึ่งแตจริง ๆ
เสียงสะทอนจากพี่นองประชาชนที่นํามาเรียนตรงนี้วาในโอกาส
ตอไปถาเราเปลี่ยนจากขาวสารเปนเครื่องดื่มนาจะดีกวาไหมผมจะ
นําเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารนะครับ จริงๆ แลวในการ
ละศีลอดของพี่นองประชาชนมุสลิมของเราจะไปรวมกิจกรรมกัน
ที่มัสยิดตอนเย็นก็สวนใหญเปนประเภทเครื่องดื่มชากาแฟแตขาว
สวนมากก็ทานกันที่บานหรือไมก็อาจจะนํากันไปบางครั้งก็ไมมี
ครัวผมเองในฐานะที่เราไดไปรวมกิจกรรมกันตรงนั้นผมก็เห็นดวย
กับพี่นองที่เขาติงมาวาถาเราเปลี่ยนเปนอยางอื่นเปนพวกเครื่องดื่ม
ชา กาแฟนาจะดีกวาเพราะฉะนั้นนําเรียนทานประธานผานไปยัง
ทานนายกฯเพื่อที่จะนําไปพิจารณาในโอกาสตอไป เรื่องที่ 2 ใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมละศีลอดในสถานที่ตาง ๆ ซึ่งกระผมเอง
กอนที่เขาประชุมก็ไดนั่งคุยกับเพื่อนสมาชิก ฯ อยากจะเรียนถาม
ทานประธาน ฯ ผานไปยังทานนายก ฯ ในเรื่องขบวนการของการ
คัดเลือกสถานที่ที่เราจัดละศีลอดนะครับ ไมทราบวานโยบายของ
ทานนายก ฯโดยวิธีการตรงนี้กําหนดการตรงนี้ใครเปนคนออกมา
ครับ เพื่อความสบายใจของพี่นองประชาชนและก็ของสมาชิก ฯ
เองบางพื้นที่เทาที่ทราบเพื่อนสมาชิก ฯในเขตก็ไมรูวาไปจัดในเขต
ของตนเองและก็อยางนอย ๆ ผมเองก็ จะไดไปตอบกั บพี่ นอง
ประชาชนถาเขาถามวาทําไมไปจัดตรงนั้นทําไมไมจัดตรงนี้อยาง
นอยเราก็จะไดนําขอมูลตรงนี้เพื่อที่จะไปชี้ใหกับพี่นองประชาชน
จริงๆแลวพวกเราทั้ง 24 คนก็ไมไดอิจฉากันนะครับ เพราะวาดวย
ขอจํากัดงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเราไมสามารถ
ที่จะไปจัดไดทุกเขตพื้นที่การเลือกตั้งของแตละคนแตอยากทราบ
ขอมูลตรงนี้วาทานนายก ฯโดยทานรองนายนายก ฯ ที่ปรึกษาฯ
หรือหัวหนาสวนราชการเปนคนกําหนดสถานที่ตรงนี้ เพราะวา
อยางนอยจะเปนกระบวนอยางไรแตผมคิดวาในโอกาสตอไปจะนํา
เรียนทานประธานผานไปยังทานนายก ฯใหเพื่อนสมาชิก ฯได
ทราบนิดหนึ่งเพื่อที่จะไดไปพูดคุยกับพี่นองประชาชนเขตที่ตัวเอง
อยูไมสามารถที่จะไปจัดในปนี้ไดเราก็จะไปชี้แจงวาขอเปนปหนา
แตปนี้ดวยกระบวนการอยางไรหรืออยางนอยบางครั้งเมื่อกําหนด
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ลงไปแลวพี่นองประชาชนถามวาเขตเราเขามาจัดกันวันนั้นเราตอง
ทําอะไรกั นบางเพื่อนสมาชิ ก ฯเองก็บอกว าเขาเองก็ไมทราบ
เพราะฉะนั้นอยากนําเรียนทานนายก ฯชี้แจงทําความเขาใจกับพี่
นองประชาชนและเพื่อนสมาชิก ฯในสภาของเราเพื่อรับทราบดวย
ขอบคุณมากครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย
ผมมีเรื่องอยู 2 – 3 เรื่องที่จะพูดในสภา ฯ ในวันนี้ วันที่
15 สิงหาคม 2553 การประชุมก็ราบรื่นดี วันที่ 17 สิงหาคม 2553
ก็เชนเดียวกัน แตมีเรื่องนิดเดียวที่ตองติติงผมเห็นเอกสารที่สงมา
ใหสมาชิก ฯทุกครั้งที่ประชุมตั้งแตวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2553 ก็
ยังไมพรอมครับ วันที่ 15 สิงหาคม 2553 เปลี่ยนวาระการประชุม
และก็ขอมูลตาง ๆ ผมคิดวาการทํางานขององคกรตางๆ ไมพรอม
และไมรวดเร็วทําใหที่ประชุมตองวุนวายไปสักนิดของวันที่ 15
สิงหาคม 2553 วันนี้ก็เพิ่มวาระการประชุมอีกและก็มีหลักฐานมา
อีกแสดงใหเห็นวากองตาง ๆ ที่สงมาใหกองกิจฯยังไมพรอมการ
ทํางานตองรวดเร็วกวานี้ที่ผมพูดวันนี้ติเพื่อกอเพื่อใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดของเรามีความคลองตัวทํางานอยางจริงใจแลว
รวดเร็วไมตองใหทานสมาชิก ฯตองมาดึงเขาดึงออกและกวาจะดู
เอกสารมาดูที่ตรงนีด้ ูไมทันตองดูลวงหนา ประเด็นที่ 2 อยากเรียน
ถามวาวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ฝายบริหารจะยกทีมงานไปจัดงาน
ละศีลอดบานเกาะยวน หมูที่ 3 ตําบลละงู คณะกรรมการมัสยิด
เรียนถามผมวาทางโนนจะจัดอะไรบางไวตอนรับฝายพวกเราผมยัง
ไมทราบแตทางคณะกรรมการเขาถามผมอยางนั้นวาชวยถามมายัง
ฝายบริหารดวยวามีอะไรบางที่เราจัดไปและทางโนนจัดอะไรบาง
เพื่อตอนรับพวกเรา ประเด็นที่ 3 ผมอยากเรียนวาหนังสือของ
คณะกรรมการมัสยิดหมูที่ 3 ตําบลละงู ที่สงมาใหทานนายก ฯ
หลายเดือนกอนเรื่องแท็งกน้ําประปา หมูที่ 3 ตําบลละงู อําเภอละงู
จังหวัดสตูล สวนตัวผมก็ไดปรารภกับทานนายก ฯหลายครั้งแลว
ครับ แตทานนายก ฯยังไมวางวันนี้ฝายกรรมการก็บอกผมอีกให
ถามที่ประชุมใหไดวาขัดของประการใดจึงยังไมดําเนินการผมก็
ฝาก 3 ประเด็น ขอบคุณมากครับ
มีสมาชิก ฯ ทานใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณ
อาทิตย สุวรรณโณ
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ผมก็ขอขอบคุณทีมผูบริหารและเพื่อนสมาชิกฯทุกทาน
นะครับ ที่ชวยอนุมัติโครงการถนนลาดยางกระผมในนามชาว
อําเภอมะนังทุกทานขอขอบพระคุณและแสดงความยินดีกระผมก็
ขอฝากถามผูอํานวยการกองชางนะครับ ทางองคการบริหารสวน
ตําบลนิคมพัฒนาฝากถามมาวาดานเครื่องมือเครื่องจักรที่ขอทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดมาไมทราบเขาไปที่องคการบริหาร
สวนตําบลนิคมบางหรือยังครับ และก็ฝากถามนายก ฯเพื่อจะได
อธิบายกับชาวบ านเรื่องไฟฟาที่หมู 9 ซึ่งผมก็อธิ บายแลวกั บ
ชาวบานแตบางคนยังไมทราบผมอยากใหทางนายกฯอธิบายกับ
ชาวบานวาความเปนมาเปนอยางไรซึ่งผมกับนายกฯก็ชวยกันเต็มที่
แลวผมก็ขอฝากเพียงแคนี้ครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณนูรุดดีน ยาหยาหมัน
กอนอื่นผมเองก็เปนผูนําศาสนาตองขอขอบคุณทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ไดสนับสนุนในเรื่องของการละ
ศีลอดของมุสลิมชาวจังหวัดสตูล และทางองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ที่ไดเอื้อเฟอในเรื่องคาสถานีวิทยุรอมฎอนของปนี้
และก็ปที่แลวที่ทานไดสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล ในเรื่องของการจัดรายการวิทยุรอมฎอนและก็
อีกสวนหนึ่งนะครับ ที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ได
รวมมือกับทางสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
ในเรื่องของการละศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นคือทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลจะออกหนังสือเชิญยังหนวยงานตาง ๆที่
เกี่ยวของมารวมละศีลอดยกตัวอยางวาเราจัดที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลเราจะเชิญหนวยงานไมวาจะเปนจังหวัด อําเภอมารวม
แตปนี้ผมเองก็ยังไมเห็นวาการที่เราเชิญหนวยงานตาง ๆเขามารวม
เพื่อเปนเกียรติในการละศีลอดนั้นเราจัดทํากันหรือไมแตไดทราบ
ขาวบางหนวยงานเขายังไมทราบวาทางองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลเชิญหนวยงานต างๆของรั ฐเขามาร วมละศีลอดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือไมแมกระทั่งวาที่อําเภอเราไดแจงไปยัง
มัสยิดที่เราไปจัดไวยกตัวอยางของผมเองมัสยิดบานทางยางที่
หนังสือเปนลายลักษณอักษรจากสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
จังหวัดก็ดีทางองคการบริหารสวนจังหวัดก็ดีที่แจงไปยังเจาของ
พื้นที่วาเราไปจัดที่นั่นและเขาตองรับผิดชอบอะไรบางมีอะไรที่เขา
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จะต องเตรี ยมพร อมและมี อะไรที่ เราพาไปให เขาที่ นั่ น บางที
ชาวบานก็สงสัยเหมือนกันวาทางองคการบริหารสวนจังหวัดจะไป
ละศีลอดที่นั่นไมรูเขาเตรียมพรอมมาไหมเขาเคยถูกมาปหรือสองป
โดยประมาณนั้นที่ไปละศีลอดที่อําเภอหนึ่งแตปรากฏวาชาวบาน
บางคนไมมีอาหารในการละศีลอดและผมก็ตอบใหวาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลนะครับ รุนนี้เราก็กําหนดชัดเจนวาเรามี
อาหารการกินพอเพียงสําหรับพี่นองที่ไปรวมละศีลอดแตถาใหดี
ที่สุดแลวเพื่อความสบายใจของเจาของพื้นที่เรานาจะแจงไปวา
ตอนนี้ อาหารการกิ นทั้ งหมดทางองคก ารบริ หารสว นจั งหวั ด
รับผิ ดชอบทั้งหมดหรือแจงไปทางองค การบริหารส วนตํ าบล
อําเภอในพื้นที่ใหเขาไปรวมดวยเพราะบางทีผมดูแลวมันอาจจะ
สับสนนะครับ ยกตัวอยางวาที่อําเภอทาแพตอนนี้ทางอําเภอก็ออก
เคลื่อนที่บางทีก็จะไปตรงกับของเราบางไมตรงบางที่ผานมาซึ่ง
เปนขอสังเกตวาปที่แลวนะครับ เรามีบัตรเชิญไปทุกหนวยงานให
รวมละศีลอดพรอมกับเรานั่นเปนขอสังเกตขอที่ 1 ขอที่ 2 ตรงนี้ผม
คิ ด ว ากํ า หนดการของเราที่ ไปจั ด แต ละอํ าเภอนั้ น แต รู สึ ก ว า
กําหนดการจะกระชั้นชิดมากเกินไปในสวนความคิดเห็นของผม
คิดวาเห็นใจกับพี่นองของเราที่ทํางานอยูองคการบริหารสว น
จังหวัดที่จะตองไปทุกวันสําหรับคนที่ถือศีลอดผมวามันเปนภาระ
พอสมควรเพราะถาหากเปนไปไดเรานาที่ปรับปรุงปตอไปอาจจะ
เปนอาทิตยละครั้งใหคลอบคลุมทั้ง 7 อําเภอนั่นเปนสิ่งที่ดีที่สุด
ถาเราทําได ขอบคุณมากครับ
เชิญคุณอนุสรณ มรรคาเขต
ผมในฐานะเปนสมาชิก ฯและก็เปนตัวแทนของพี่นอง
ประชาชนก็ไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชนจํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 เรื่องความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในหมูที่ 2 และ
หมูที่ 11 ตําบลทุงนุย เรื่องขาดแคลนน้ําประปานะครับ น้ําประปา
ดังกลาวเดิมเปนโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลนะ
ครับ ประปาแหงนี้เขาเรียกวาประปาภูเขาหวยประนะครับ ซึ่ง
ปรากฏวาเมื่อใชเปนระยะเวลาหลายปในเรื่องของทอในเรื่องของ
บริเวณหัวงานก็ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายและก็ไมเพียงพอกับ
ความตองการของพี่นองประชาชนทางชาวบานในหมูที่ 2 และหมู
ที่ 11 ก็เคยไดทําหนังสือมาถึงองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลนะ
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ครับ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553 ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดก็
ไดลงเลขรับไวที่ 2241 ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งโครงการนี้นะ
ครับ เนื่องจากวาในชวงหน าแลงน้ําที่จะเขาไปสูทอซึ่งเปนทอ
ประปาทําใหน้ําที่เขาไปบริเวณทอดังกลาวเขาไปไมเพียงพอและก็
ทอบริเวณหัวฝายก็ชํารุดทําใหน้ําที่จะสงมายังพี่นองประชาชน 2
หมูบานไมเพียงพอนอกจากนั้นครับ เนื่องจากวาชุมชนดังกลาวได
เกิดการขยายตัวโดยมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
แหงนั่นก็คือโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาตั้งอยูที่หมูที่ 2 ซึ่งมี
นักเรียนอยูประมาณหลายรอยคนก็ใชน้ํานี้เหมือนกันฉะนั้นเมื่อถึง
เวลาเชนจะอาบน้ําละหมาดก็เดือดรอนครับ เขาก็เลยทําหนังสือมา
และก็ฝากผมชวยติดตามหนอยวาเรื่องไปยังไงผมก็เลยกราบเรียน
ทานประธานเพื่อผานไปยังคณะผูบริหารชวยติดตามเรื่องนี้หนอย
นะครับ เรื่องที่ 2 อันนี้เปนชาวบานบริเวณหมูที่ 9 ตําบลทุงนุย
เดือดรอนจากการใชรถใชถนนคือถนนสายทุงปรัดอยูที่หมูที่ 9
ตําบลทุง นุยเชื่อมกับบานปลักเสาสูงหมูที่ 1 ตําบลควนกาหลงถนน
เสนนี้จะเชื่อมกันแตเนื่องจากวาถนนเสนนี้เกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนสงผลผลิตก็ไมรวดเร็ว
เทาที่ควรประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลทุงนุยไมสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมไดเนื่องจากวาไมมีงบประมาณที่
เพียงพอและก็เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลทุงนุยซึ่ง
ทางนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนุยก็ไดทําหนังสือมาถึง
องคการบริหารสวนจังหวัดเชนกันซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลไดลงรับไวที่ 5930 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 และใน
หนังสือดังกลาวก็ไดแนบภาพถายนะครับ ซึ่งเปนภาพที่ถนนเปน
หลุมเปนบอการสัญจรไมสะดวกก็เลยฝากใหผมชวยฝากไปถึงฝาย
บริหารชว ยแกไขป ญหาความเดื อดรอนของพี่น องประชาชน
ดังกลาวดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอไปเชิญคุณกําธร หมาดสา
กระผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปยังคณะผูบริหาร
ในสวนของตําบลฉลุงและก็ใ นสวนที่ เปนสมบัติขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลโดยตรง ณ เวลานี้ที่ตําบลฉลุงในสวนที่
ผมไดขอจากคณะผูบริหารเรื่องตลิ่งพังตอนนี้ทางผูประกอบการก็
ไดดําเนินการเกือบจะเสร็จแลวนะครับ ติดปญหาอยูนิดหนึ่งตรง

32
ที่วาเสนทางที่ผูประกอบการใชรถสิบลอบรรทุกจําพวกกอนหิน
ใหญๆ ถนนบางสวนเกิดการทรุดโทรมและก็เปนประเด็นสําคัญ
ในสวนที่ทรุดโทรมตรงนั้นครับ มันเปนถนนที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดของเรารับผิดชอบโดยตรงและก็ถนนตรงนั้นมีปญหา
มาโดยตลอดปญหาก็คือตรงนัน้ เปนที่ราบปที่แลวเราเจอปญหาน้ํา
ทวมประมาณ 2-3 รอบทีนี้ตําบลฉลุงในสวนของหมูที่ 1 ตรงนั้น
ที่วาเจอปญหาน้ําทวมเพราะวามันเลียบชายคลองและก็น้ําลนตลิ่ง
จะไหลเขาไปหมูที่ 1 ตรงนั้นและก็ประเด็นที่ 2 ตลิ่งตรงนั้นเดี๋ยวนี้
เริ่มมีป ญหาแลวครับ เพราะว าน้ําเริ่ มแทงและกัด เซาะจะเป น
เหมือนที่เรากําลังซอมอยูตอนนี้นะครับ ถาเปนไปไดผมอยากให
ทางกองชางไดสงชางไปสํารวจอยางนอยเราหาวิธีการปองกันไว
กอนที่อาการจะหนักไปกวานี้เพราะที่เราทําอยูตรงนี้งบประมาณ
สองลานสองแสนบาทเราไดระยะทางถึงหนึ่งรอยสี่สิบเมตรแตถา
เราหาวิธีการปองกันในสวนที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับ ถา
งบประมาณสองล านสองแสนบาทต อไปข างหน าอาจจะได
ระยะทางเปนหนึ่งกิโลเมตรก็ไดนะครับ เพราะตอนนี้มันยังไม
หนักอยากใหทางกองชางสงเด็กไปตรวจเลยนะครับ และก็ในสวน
ที่ 2 ผมอยากจะฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารวันกอน
เพื่อนสมาชิกของคือคุณวัชระพงศ วัฒนะ ไดพูดคุยแลวในเรื่อง
ของถนนเสนนี้เปนถนนสามเศรานะครับ สาเหตุที่วาสามเศรามัน
มี 3 ตําบลเขามาเกี่ยวโยงตรงนี้คือมีตําบลฉลุง หมูที่ 8 และก็หมูที่ 6
ของตําบลเจะบิลัง และก็หมูที่ 7 ตําบลควนโพธิ์ จริงๆ แลวถนน
เสนนี้ผมเองก็ยังไมชัดเจนวาเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือวาเปนของใครถนนเสนนี้มีเพื่อนสมาชิก ฯใน
คราวที่ ว า เขายั ง มี ชี วิ ต อยู แ ต ต อนนี้ เ ขาได เ สี ย ไปแล ว คื อ
คุณกูยามาลุดดีน สามารถ ตอนที่แกเขารับตําแหนงใหมๆแกได
ชวนผมเขาไปสํารวจเสนทางเสนนี้เพราะวาเปนเสนทางที่วาอาการ
หนักมากระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรนะครับ แตที่เราไปสํารวจ
วันกอนไปดวยรถสวนตัวเขาไดประมาณ 3 กิโลเมตร เพราะวา
หลังจากนี้อาการหนักมากจริงๆ แลวถนนเสนนี้ เปนเหมือนกับ
ถนนเส น เศรษฐกิ จ เส น หนึ่ ง เพราะว า ชาวเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราที่ใชเสนทางนั้นถาประเมินเปนรายไดของแตละวันเปน
นับแสนนะครับ แตนาสงสารชาวสวนยางที่มีสวนอยูในนั้นนะ
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ครับ กับเสนทางที่หนักผมเองไมมีคําที่จะบรรยายจริงๆแลวอยาก
ใหทางกองชางสงชางไปสํารวจดูและก็ตรวจดูวาถนนเสนนี้เปน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดหรือวาเปนของใคร
ถาเกิดทางกองชางพรอมวันไหนติดตอผมไดนะครับ และก็เรื่องที่
3 บังเอิญผมไดเขาไปชมฟุตบอลทีมสตูลของเรานะครับ เมื่อนัดที่
เจอกับกระบี่ทีนี้มีเสียงของแฟนบอลที่เขาไปชมเขาติติงเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องหองน้ําของสนามกีฬาของเรานี้มันนาที่จะมีการปรับปรุง
แลวนะครับ ไมวาจะเปนเรื่องของความสะอาดและในสวนของ
หองละหมาดเพราะวาถาเกิดทุกคนไดเขาไปชมฟุตบอลสตูลของ
เราเวลาเราเปนเจาบานนะครับ นาจะรูนะครั บวาแฟนบอลทีม
จังหวัดสตูลมีจํานวนเยอะและก็อยาลืมวาแฟนบอลในจํานวนนั้น
เปนมุสลิมจํานวนมากทีนี้ในสวนของหองละหมาดมันมีอยูแลวแต
ดวยความที่วาแฟนบอลของเรามันเยอะและก็มากมันมีไมพอเวลา
การลงสนามของที มสตู ลจะชนกั บเวลาละหมาดจึ งฝากท าน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารในเรื่องของสนามกีฬาสองเรื่องนี้
นะครับ ขอบคุณมากครับ
เชิญนายก ฯ ชวยแถลงหนอยครับ
คือจริงๆแลวแบบที่เคยพูดใหฟงวาบางเรื่องบางราวถาจะ
เอารายละเอียดถาทําเปนกระทูที่เปนทางการมาลวงหนามันก็นาจะ
เกิดผลดีกับตัวผมเองผูใหรายละเอียดและก็ตัวทานเองดวยที่จะได
รายละเอียดมากยิ่งขึ้นบางครั้งการมาถามสดๆอยางนี้คือตอบไดก็
ตอบนะครับ ตอบไมไดก็พยายามตอบนะครับ แตวาอาจจะลงลึก
ในรายละเอียดมากนักไมไดก็จะขออนุญาตตอบทุกคําถามก็แลว
กัน ในส ว นของรอมฎอนซึ่ งมีคุ ณ วี ร ชั ย ราโอบ คุ ณ จํ ารู ญ
ดีเสาวภาคย และทานนูรุดดีน ยาหยาหมัน ผมจะขออนุญาตเลา
ใหฟงในรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรมนี้ในปนี้วาเปนไป
อยางไรอยากจะเรียนทานสมาชิก ฯ ทุกทานวาปนี้จริงๆแลวการ
เริ่มตนในการดําเนินกิจกรรมละศีลอดของกองการศึกษานี้เราไมได
ดําเนินการชาจริงๆแลวเราเริ่มตนคิดงานกันกอนที่จะถึงเวลาละศีล
อดประมาณเกือบๆหนึ่งเดือนถาผมจําไมผิดซึ่งตามเงื่อนไขเวลา
เหลานั้นจริงๆแลวเรานาจะจัดการหลายอยางไดดีพอสมควรใน
เบื้ อ งต น ในการจั ด การครั้ งนี้ เ ราได เ รี ยนเชิ ญผู เ กี่ ย วข อ งคื อ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแลวก็อีหมามที่เปนประธาน

34
อีหมามอําเภอตางๆเขามาหารือในรายละเอียดในเรือ่ งของกิจกรรม
วาเราจะดําเนินการอยางไรในปนี้เพียงแตวาตองขอโทษดวยวา
ไมไดเชิญทานสมาชิก ฯเขามารวมดวยแคนั้นเองในการประชุมใน
วันนั้นซึ่งที่ประชุมในวันนั้นก็ใหความคิดเห็นที่หลากหลายใน
เรื่องของกิจกรรมซึ่งโดยลักษณะก็เห็นชอบในหลักการวากิจกรรม
ปนี้กับปที่แลวนาจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะวาปที่แลวเขาชื่น
ชมวาทําไดดีอยูแลวแตติดขัดอยูนิดเดียววาในเรื่องของโปรแกรม
และในเรื่องของสถานที่ผมเองอยากจะกําหนดเองซึ่งผมมั่นใจวาถา
องคการบริหารสวนจังหวัดเรื่องของสถานที่และวันเวลาเองเรา
นาจะทําไดเรียบรอยกวานี้แตเนื่องจากในกิจกรรมละศีลอดตาม
ประเพณีที่ผานมาแบบกิจกรรมปที่แลวนี้กิจกรรมละศีลอดของ
จังหวัดสตูลนี้จะถูกกํ าหนดโดยคณะกรรมการอิ สลามประจํ า
จังหวัดปแลว ศ.อบต.ใหงบจังหวัดมาสวนหนึ่งจังหวัดรวมกับ
คณะกรรมการอิสลามนะครับจัดกิจกรรมละศีลอดของจังหวัดโดย
จังหวัดไปแบงจั ดตามอําเภอตางๆรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลดวยและก็เอาคณะกรรมการอิสลามเขาไปรวมจัดดวยซึ่งใน
สวนนั้นนี้ปที่แลวคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะกําหนด
โปรแกรมของจังหวัดที่รวมกับคณะกรรมการอิสลามทุกอําเภอ
กําหนดออกมากอนหลังจากนั้นนี้องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่ง
เราทําด ว ยงบของเราเองต างหากเราก็ จัด อี ก รอบหนึ่ งซึ่ งเราก็
พยายามหลีกไมไหตรงกับที่คณะกรรมการอิสลามประจําหวัดและ
จั งหวั ด ร ว มกั น จั ด ตรงนั้ น ทั้ งสถานที่ แ ละวั น เวลาเพื่ อให มั น
หลากหลายใหมันกระจายเราก็มากําหนดของเราเองตามที่เราคิดวา
มันเหมาะสมนั่นคื อเหตุการณ ป ที่แล วป นี้ หลังจากที่เชิ ญคณะ
ผูเกี่ยวของเขามาหารือเขาบอกวากรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะ
ประชุมหารือกันในเรื่องละศีลอดในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 เราไม
สามารถดํ าเนิ นการอะไรได เลยถ าเราไม ได โปรแกรมออกมา
หลังจากไดโปรแกรมซึ่งเราก็ทราบอีกวา ศ.อบต. เขาไมไดจัดงบมา
ให เ พราะฉะนั้ น คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า หวั ด ซึ่ ง ตั้ ง
งบประมาณในกิจการนี้ไวเพียง 3,000.- บาท ไดมารวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดตั้งงบประมาณ 1,700,000.- บาท แลวเขาก็
กําหนดสถานที่ตอนแรกกําหนดสถานที่กอนวันเวลายังไมออกอีก
นะครับ ออกมาแตสถานที่วาเรากําหนดหลักเกณฑวา 1. ไมควรจะ
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ซ้ํากับปที่แลวที่ไปจัดจะไดกระจายไปในเขตพื้นที่ตําบลอื่นบางซึ่ง
ตรงนี้เขาก็พยายามคิดใหนะครับ มีอยูที่เดียวที่ซ้ําคือที่อําเภอมะนัง
เพราะอําเภอมะนังมีอยูแค 2 ตําบล ปที่แลวองคการบริหารสวน
จังหวัดจัดตําบลหนึ่งและจังหวัดจัดตําบลหนึ่งปนี้กรรมการอิสลาม
ประจําหวัดเขาก็เลยบอกวาปที่แลวก็จัดแลวที่อําเภอควนกาหลงป
นี้จะมาขอจัดที่ตําบลปาลมพัฒนาก็วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2553
ไดสถานที่มาวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ถึงจะไดวันมาอยากจะเรียน
อยางนั้นตอนนี้กองการศึกษาฯเองก็มีปญหาในการดําเนินการ
พอสมควรจริงแลวหลายๆเรื่องมันประจบกับจุดที่ตอเนื่องในชวง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาดวยสัปดาหที่แลวเราไดทํางานกันแค 3
วันเทานั้นเองนะครับ แลวบังเอิญผมตองเดินทางไปดูงานที่ญี่ปุน
ตั้งแตวันที่ 2 -7 สิงหาคม 2553 ในชวงนั้นมันเปนสูญญากาศอยู
เล็กนอยเราเพิ่งมาประชุมคณะทํางานขององคการบริหารสวน
จังหวัดเพื่อพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดในการละศีลอดเมื่อวาน
นะครับ ก็ไดเชิญเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดประชุมแต
ในโครงงานตางๆเขาไดดําเนินการไปแลวเพราะฉะนั้นอยากจะ
เรียนทานสมาชิก ฯที่ของใจอยูวาการกําหนดวันนี้เราถูกบล็อกโดย
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเขากําหนดมาใหเราซึ่งในการ
ประชุมเมื่อวานผมก็ได หารือที่ ประชุมแลววาถาปหน าถาเป น
ลักษณะนี้อีกเราขอกําหนดวันเองดีกวาซึ่งผมคิดวามันก็นาจะดีกวา
นี้ตอนแรกอยากจะเรียนวาวันที่ 17 สิงหาคม 2553 จริงๆแลวเปน
โปรแกรมของคณะกรรมการอิสลามประจําหวัดที่จัดที่สํานักงาน
เปนโควตาของอําเภอเมืองที่องคการบริหารสวนจังหวัดลงไปจัด
แตผมก็บอกวาเนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดอยากจะขอ
วันนี้เปนวันแรกผมไมกลาจัดวันจันทรเพราะยังไมเรียบรอยมัน
เพิ่งเปดงานวันแรกก็เลยขอมาวันนี้เปนวันแรกที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอใหของที่สํานักงานซึ่งเปนของพื้นที่อําเภอเมืองนี้
ยายวันใหผมหนอยหนึ่งทานที่ปรึกษาฯนายกอหรี ปญญายาว ซึ่ง
เปนกรรมการอยูในคณะกรรมการอิสลามประจําหวัดก็ไดบอกวา
จะไปเลื่ อ นให น ะครั บ ตอนนี้ ผ มเข า ใจในหลั ก การของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่เขาจัดวันสัปดาหเขาจะจัด 2
รูสึกจะเปนวันอังคาร กับวันศุกร ตอนนี้ผมเองก็เลยพยายามที่จะ
เอาของเราในสวนอื่นๆที่มันโปรแกรมเหลืออยูเขากําหนดมาใหเรา

36
เปนอําเภอละวันปนี้เรามีเพิ่มของเรือนจําเราก็จําเปนที่ตองเอาตัว
เพิ่มตัวนี้เขามาเสริมตอนแรกผมหารือทีมงานวาเราจะไปเสริมชวง
ปลายหลังวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ไดไหมเขาบอกวารายอจะตก
วันที่ 12 กันยายน 2553 กอนรายอ 3 วัน ไมควรจะจัดละศีลอด
แลวใหเขาไดละศีลอดที่บานเพราะผมทราบขาววามีโปรแกรมของ
ทานผูวา ฯ ที่จะใชงบของจังหวัดเองจัดที่ จวนฯ อีกหนึ่งครั้งเปน
รอบปดทายเพราะฉะนั้นหลังวันที่ 6 กันยายน 2553 เราตองให
ผูวา ฯ แลวเราเขาไปแทรกไมไดดังนั้นนี้กิจกรรมมันก็เลยแนนผม
ก็เลยบอกทางคุณอรุณ อาดํา คุณลองไปกําหนดมาดูซิวาในสวน
ของเรือนจํากับของเกาะสาหรายเราจะเอาไปลงตรงไหนคุณอรุณก็
จับมาลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 มันก็เลยเปนวันนี้ที่นี่และพรุงนี้
ลงเกาะนะครับ หลังจากนั้นวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เปนของ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่เปนโควตาของอําเภอเมืองเขาก็
จัดวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เปนของเรือนจําก็แทรกเขามามันทําให
โปรแกรมในชวงตนมันแนนแตผมคิดวาในหลักการวิธีการจัดนะ
ครับ อยากจะเรียนทานสมาชิก ฯ ทุกทานไปแจงตามมัสยิดตาง ๆ
ดวยวาในหนังสื อการเชิ ญเรายั งมีหนังสือเหมือนเดิมแตวาเรา
จําเปนตองกักไวเรายังไมกลาออกเพราะวันนี้เราเชิญโตะอีหมาม
ทั้งจังหวัดมารวมที่องคการบริหารสวนจังหวัดถาเราออกหนังสือ
ฉบับนี้ไปเชิญมารวมทีอ่ งคการบริหารสวนจังหวัดแลวเชิญไปรวม
ตามมัสยิดตามอําเภอตางๆซอนกันนี้เรากลัววาพี่นองจะสับสน
หนังสือตอนนี้ทําไวเรียบรอยหมดแลวรอออกอยูหลังจากที่เสร็จ
วันนี้ผมเขาใจวาพรุงนี้ก็คงจะแจกไปตามอําเภอตาง ๆ ไดแลว
ระยะเวลาตองมีอะไรของมันอยูในลักษณะอยางนั้นก็เรียนใหที่
ประชุมเพื่อไดเขาใจดวยวาเราพยายามทําทุกอยางใหมันดีที่สุด
เทาที่จะทําไดอยูแลวแลวในสวนของมัสยิดตาง ๆ เรามีหนังสือ
แจงไปใหโตะอีหมามบอกวาเราขอสถานที่ทางมัสยิดเองอาจจะไม
ตองเตรียมอะไรมากมายแตวาอาจจะอํานวยความสะดวกใหกับ
เจาหนาที่กอนที่จะไปดําเนินการในแตละที่จะมีเจาหนาที่สวนหนา
จะเขาไปประสานดูที่จอดรถอะไรตาง ๆ เปนตน ซึ่งผมคิดวาโดย
ประสบการณที่เขาทําไดดีในปที่แลวของกองการศึกษาฯปนี้นาจะ
ไม มี ป ญ หายั ง ยื น ยั น ว า น า จะเรี ย บร อ ยแต ใ นเรื่ อ งของการ
ประสานงานเบื้องตนอาจจะติดขัดนิดหนึ่งเนื่องจากเรื่องของเวลา
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ตามที่ไดชี้แจงนั้นคือรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรมในเรื่อง
ของรอมฎอนสําหรับในสวนของทานวีรชัย ราโอบ อีกเรื่องคือ
เรื่องจะขอเปลี่ยนแปลงขาวสารเปนนมเนยหรือน้ําชาผมอยากจะ
เรียนวาผมไมมีปญหาหรอกครับแตวาในสวนนี้อาจจะตองขอ
สํารวจความคิดเห็นของที่อื่นเขานิดหนึ่งถาทั้งจังหวัดเห็นเปนเสียง
เดียวกันวาโอเคจะดําเนินการแกไขใหคงไมมีปญหานะครับ สวน
ของทานจํารู ญ ดีเสาวภาคย ในเรื่องของเอกสารการประชุ ม
อยากจะเรี ยนว าจริ งๆ ป นี้ ใ นเรื่ องของการเตรี ยมการในเรื่ อง
ขอบัญญัติผมมองวาเราทําไดในคอนขางระยะเวลาที่เหมาะสมแต
ไมใชแกตัวเรียนวาที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานิดเดียวตรงนี้แบบวัน
แรกจําเปนจะตองขอแทรกเอกสารบางสวนเพราะวาเอกสารออกมา
ในชวงวันสุดทายจะโทษกองแผนฯเขาก็ไมไดเรามีเวลาทํางาน
หลังจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุนประมาณ 3 – 4 วันเทานั้นเองถาไม
ติ ด ไปญี่ ปุ น นี้ ผ มคิ ด ว า ทุ ก อย า งเรี ยบร อยหมดป นี้ แ ต บั ง เอิ ญ
จําเปนตองเดินทางไปตรงนั้นแตกลับมาตอนแรกตั้งใจวาจะขยาย
เวลาดวยซ้ําไปดูแลวนาจะทันเพื่อใหมีคะแนนในการประเมินที่ดี
ขึ้นก็เลยกําหนดเปนวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ตามระยะเวลาที่ควร
จะเปนการแทรกตรงนั้นในเมื่อเราตรวจทานแลวเราเจอผิดเราคิดวา
ขอแกเสียกอนลวงหนามันยังดีกวาเรามาแกทีหลังซึ่งมันยุงยากก็
ในสวนนี้ก็ตองขอประทานอภัยทุกทานไวดวยสวนวันนีจ้ ริงๆแลว
ก็ไดคุยกับทานสมาชิก ฯ คุณอาทิตย สุวรรณโณ ในเรื่องของ
เอกสารที่มาแทรกในวันนี้เพราะวามันเรงดวนจริงๆ วันอาทิตยเรา
ประชุมสภา ฯ กันนะครับ แลวก็ เพิ่งได ไปตรวจสายทางที่จ ะ
ดําเนินการเมื่อคืนกองชางก็ทําใหทั้งคืนจนคํานวณอะไรออกมา
เมื่อเชาเพิ่งไดรายการที่ใหกองแผนฯทําคําชี้แจงมันมาเสร็จตอน
บายโมงก็ตองขออภัยทุกทานดวยมันเปนเรื่องจําเปนเรงดวนที่มัน
เพิ่งเกิดขึ้นตรงนี้ผมไมโทษใครเพราะวาทานสมาชิก ฯ เขาขอรอง
มาหลังจากที่ประชุมนอกรอบกับทานสมาชิก ฯ มันควรจะเปน
อยางนีผ้ มก็แจงกองชางไปเขาก็ไปดําเนินการใหซึ่งมันตองใชเวลา
3-4 วันถือวายังไมชาเกินแตวาก็เขากันจนทันนะครับ ก็ตองขออภัย
ทุกทานที่ตองวุนวายกับเอกสารนิดหนึ่งนะครับ ในสวนนี้ในเรื่อง
ถังน้ําประปาของกรรมการมัสยิดบานเกาะยวนผมไมไดปฏิเสธ
ความรับผิดชอบนะครับ กําลังจัดสรรเวลาอยูจริงๆงานนี้ไมใช
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อํ านาจหน าที่ ข ององค ก ารบริ หารส ว นจั งหวั ด เป น งานที่ ทาง
กรรมการมัสยิดบานเกาะยวนไมรูจะไปหาใครแลวมันมีถังประปา
ของกรมอนามัยซึ่งเกาแกรูสึกประมาณ 15 – 20 เมตร ตั้งอยูใน
มัสยิดแลวตอนนี้เขาไมไดใชงานแลวเขาตองการที่จะรื้อทิ้งทําลาย
ตอนนี้การที่จะดึงถังประปาลงมาใหมันกองอยูกับพื้นน้ําหนักตรง
นั้นผมวาสีหาสิบตันมันตองมีความละเอียดรอบคอบมันตองใช
วิชาการผมจะหาเวลาไปดูและไปดําเนินการใหแตอยากจะเรียนพี่
นองชาวเกาะยวนผานเสียงตามวิทยุตรงนี้วาทานตองรับรองผมนะ
ถาจะใหผมทําวาถาผมดึงลงมาแลวมันพลาดไปตีบานชาวบานเขา
ผมไมรับผิดชอบนะถาใหผมรับผิดชอบนี้ผมไมทําใหนะก็ตองคุย
กั น ก อ นซึ่ งจริ งๆแล ว เราทราบว าชาวบ า นเดื อ ดร อนนะครั บ
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจะมีเครื่องจักรมีรถลากอะไรตางๆ
ก็ตองจัดหาเหล็กที่มีความยาวพอสมควรไปผูกในจุดที่เหมาะสม
ในทิศทางที่ดีที่จะกระชากลงแลวลมไมตีบานชาวบานตองไปดูวา
มีที่ทางกวางแคไหนหลายๆอยางซึ่งตรงนี้เขาหามาทั่วจังหวัดแลว
เขาบอกวาเขาไมรูจะหาใครแลวขอหานายกองคการบริหารสวน
จังหวัดผมก็จะพยายามที่จะไปดําเนินการใหนะครับ ก็ขอเวลาอีก
นิดหนึ่งครับ ทานสมาชิกฯ ก็คงจะเร็วๆนีท้ ั้งๆที่ไมใชอํานาจหนาที่
แต ผ มรั บ ปากแล ว จะไปดู ใ ห ส ว นในเรื่ อ งของท า นอาทิ ต ย
สุวรรณโณ เครื่องจักรที่รองขอเมื่อวันอาทิตยผมก็ไดชี้ไปรอบ
หนึ่งแลววาในกิจกรรมของถนนในเรื่องของเครื่องจักรกลตางๆซึ่ง
เราทําไมไดหยุดเลยนะครับ ในปที่ผานมาอาจจะมีเครื่องจักรที่เสีย
ตองซอมบางก็วากันไปเพราะฉะนั้นนี้การที่รองขอมานะครับ มี
ทั้งประชาชนรองขอมามีทั้งองคการบริหารสวนตําบลมีทั้งทาน
สมาชิก ฯ เพราะฉะนั้นบางครั้งคิวมันยาวทานในฐานะที่เปนคนใน
เพราะฉะนั้นถามาจุกจิกกับกองชางหนอยผมคิดวานาจะไดคิวกอน
ก็ฝากไวอยางนั้นในเรื่องของไฟฟาที่อําเภอมะนังอยากจะเรียนไป
ถึงพี่นองชาวอําเภอมะนังดวยวาเราพยายามทําใหอยางเต็มที่นะ
ครับ ผมคุยกับทานผูจัดการไฟฟาจังหวัดสตูลซึ่งเปนเพื่อนกัน
ทานบอกวาเงินมีงบมีแตทําไมไดเพราะวามันอยูในเขตปาไปขอ
อนุญาตปาไมมาและผมทําใหผมเจอแคนี้ผมก็พูดไมออกแลวครับ
เพราะวาในประวัติศาสตรมีนอยโครงการมากที่ไมใชปาไมทําเอง
แลวจะไดทํานะครับ บางพื้นที่ที่ไดทราบขาวคลายๆกับวาจะไป
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จับรถไฟฟาที่ไปลงเสาผมเคยไดยินขาวที่บานปาแกบอหินซึ่งเปน
พื้นที่ในเขตปาที่ถนนอยูเรียบรอยพอไฟฟาจะไปปกเสาขยายเขต
ปาไมไมยอมครับ นั่นคือปญหาของสตูลเราซึ่งในเรื่องของเขต
พื้นที่ปามันมีปญหามานานที่เราไมสามารถที่แกไขไดถามวาทําได
ไหมถาจะทําผมมองวาบางครั้งแบบถนนนี้อาจจะทําไดแตใครจะ
รับผิดชอบเพราะ สตง. นี้เขาไมมาคุยกับเราตามระเบียบ สตง. คุณ
ตองขออนุญาตปาไมตองมีใบอนุญาตจากกรมปาไมในเมื่อไมมี
คุณปฏิบัติผิดขั้นตอนเรียกเงินคืนครับ นั่นคือปญหาแลวจะเอาที่
ไหนไปคืนไมไดโกงทํางานใหชาวบานแตโดนเรียกเงินคืนเพราะ
ผิดระเบียบนี่คือปญหาในทางปฏิบัติซึ่งผมอยากจะเรียนพี่นอง
ประชาชนและก็ทานสมาชิก ฯทุกทานวาการขออนุญาตมันตองเขา
ครม.การเขามันตองรัฐมนตรีเปนคนเขาระดับจังหวัดก็ยังเขาไมได
ซึ่งเปนเรื่องใหญมากนี่คือประเทศไทยครับ ของทานอนุสรณ
มรรคาเขต ในเรื่องของประปาภูเขาหวยประ ผมจะไปตามเรื่องให
นะครับ มันเปนอยางไรตอนนี้ไมมีขอมูลจริงๆและก็ในเรื่องของ
ถนนดวยบางครั้งผมอยากจะเรียนวาถนนบางสายซึ่งเปนถนนที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลผมยอมรับวา
บางครั้งชาวบานเดือดรอนนะครับ แตถาเรามีเงินพอเราก็อยากจะ
ไปทําให แต ถาเปน ถนนลาดยางแล วจํ าเปน ซอมสร างเราก็ ทํ า
ลําบากถาเปนถนนลูกรังก็โอเคเราจัดเครื่องจักรไปบดใหก็บรรเทา
ความเดือดรอนในเรื่องหลุมบอไดถาเปนถนนลาดยางแลวนี้ผม
อยากจะเรียนทานสมาชิก ฯ ทุกทานวาถาหากวาเปนการปะผุเรา
พยายามที่จะดําเนินการถนนของเราเองกอนนะตอนนี้ของเราเองก็
ทําไมหมดแลวถาเราทําของเราเสร็จเราก็อาจจะไปชวยองคการ
บริหารสวนตําบลไดบางในบางสวนเพราะฉะนั้นผมอยากจะถือ
โอกาสนี้ แนะนําองคก ารบริหารสว นตําบลไปดว ยวาองค การ
บริหารสวนตําบลที่มีถนนบางสายเปนถนนลาดยางนี้อยางนอยๆ
ที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้มันมียางสําเร็จรูปที่เขาบรรจุถุงขายทานสามารถ
ทานมีคนงานสักคนหรือสองคนทานก็สามารถที่จะซอมถนนของ
ท า นได แ ล ว บางครั้ ง ไม เ ข า ใจไปเทคอนกรี ต ไม อ ยู ค รั บ
ถนนลาดยางก็ตองเทดวยยางซึ่งผมคิดวาถาหากวาองคการบริหาร
สวนตําบลพยายามชวยตัวเองในสวนบางมันก็จะบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนไดในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด
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ประธานสภา ฯ
นายวีรชัย ราโอบ

ประธานสภา ฯ
นายวัชระพงศ วัฒนะ

เรามีชุดที่จะปะผุถนนตรงนี้อยูแลวซึ่งปหนาชัดเจนวาเราจะขยาย
ออกมาเปน 2 ชุดใหไดซึ่งการบริการพี่นองประชาชนในเรื่องของ
การปะผุ ผมคิ ดวาเราจะทํ าได ครบวงจรสําหรับของทานกําธร
หมาดสา ในเรื่องของตลิ่งกับถนนบานควนโพธิ์ก็ขออนุญาตไปดู
รายละเอียดใหอีกทีหนึ่งในสวนของสนามกีฬาจริงๆแลวผมคิดวา
หองน้ํานะครับ ก็มีไอเดียวาอยูวาจะตองปรับปรุงใหซึ่งคิดวาเรา
ควรที่จะเอาออกมาทําไวขางนอกสักหลังหนึ่งมีความคิดอยูแลววา
จะดําเนินการใหสวนหองละหมาดนั้นจริงๆแลวในปจจุบันดานไม
มีหลังคาเรามีหองละหมาดที่จะใหบริการอยูแตผมมองวาถาคน
เปนหมื่นบางครั้งก็ลําบากเพราะฉะนั้นในการจัดการในเงื่อนเวลา
ในการจัดการแขงขันตรงนั้นถาเราจะหลีกเลี่ยงเวลาอยาใหผาน
หรืออยาใหตรงเวลาละหมาดโดยมาจัดโปรแกรมแขงขันสักสี่โมง
ไปถึงหกโมงซึ่งหลายๆที่เขาก็จัดกันอยูแตของเราตอนรูสึกจะเริ่ม
หาโมงก็คงจะตองหาวิธีการแกไขตรงนี้ซึ่งถาหากวาจะสรางหอง
ละหมาดมันก็ไมนาจะคุมคานักนานๆใชทีก็คงจะตองคิดใหมัน
เหมาะสมกับการใชสอยตอไปทุกอยางที่พูดก็ รับไวดวยความ
เคารพและก็จะพยายามดําเนินการแกไขอยางดีที่สุด ขอบคุณครับ
เชิญคุณวีรชัย ราโอบ
ผมขอพูดนิดเดียวทานนายกฯอภิปรายก็คงเคลียรครับ
วั น นี้ เ ป น การประชุ ม ที่ ค อ นข า งพิ เ ศษเพราะถ า ยทอดเสี ย ง
เพราะฉะนั้นผมเองก็ตองขออนุญาตนําเสนอตรงนีน้ ิดหนึ่งที่พูดไป
จริงๆแลวเพียงเพื่อที่จะทราบขอมูลเพื่อที่จะไดไปบอกกับพี่นอง
โดยกระบวนการตรงนี้ถาเกิด ผมไมมาพูดเดี๋ยวคณะกรรมการ
อิสลามที่เขาไดไปคัดสรรมาจริงๆแลวไมไดมีเจตนาเพียงแตอยาก
ทราบขอมูลครับ ยังไงก็นําเรียนดวยความจริงใจแตฝากไปยังฝาย
บริหารนิดหนึ่งวาโอกาสตอไปอยางที่ทานนายกฯวันนี้ทานนายกฯ
ก็พูดเคลียรเพื่อนสมาชิก ฯก็จะไดนําไปปฏิบัติ ของเราตรงนี้ใน
โอกาสตอไปกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานนายกฯชวย
แจงใหสมาชิกฯไดทราบขอมูลเพื่อเราจะไดนําไปปฏิบัติและก็
ประสานงานกับพี่นองในพื้นที่ที่เราจะไปจัดกิจกรรมครับ
เชิญคุณวัชระพงศ วัฒนะ
ผมก็มีเรื่องนิดเดียวผมในฐานะเปนตัวแทนของชาวตําบล
เจะบิลังก็ขอขอบคุณทานคณะผูบริหารที่อนุมัติในเรื่องของไฟฟา
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ทาเทียบเรือของเทศบาลเจะบิลังและก็ของเกาะสาหรายที่อนุมัติไป
แลวก็ไดทําการซอมแซมเปนที่เรียบรอยแลวแตก็ติดปญหานิด
เดียวนะครับ ตั้งแตผมดํารงตําแหนงมา 8 เดือนก็ขอเรื่องนี้มา
ตลอดงบประมาณก็ไมมากเทาไหรนะครับ แตก็ยังใชไมไดงบก็
อนุมัติไปแลวแตก็ไฟยังไมติดเพราะของเรายังไมมีหมอที่จะตอ
จากทาเทียบเรือนะครับ ประชาชนก็ฝากขอขอบคุณทานนายกฯ
ดวยนะครับ แตก็ยังใชไมไดอีกและก็เปนอันตรายสําหรับชาวเกาะ
สาหร ายที่ ขึ้ น เรื อในเวลากลางคื น นะครั บ ก็ ข อขอบคุ ณ ท า น
ผูอํานวยการที่ลงไปพื้นทีด่ วยนะครับ ผมก็ฝากเรื่องแคนี้นะครับ
ประธานสภา ฯ
เชิญคุณกําธร หมาดสา
นายกําธร หมาดสา
ก็ไมมีอะไรมากครับ อยากจะขอขอบคุณทานนายกฯที่
ทานจะไปทําในเรื่องที่ผมแจงใหทานทราบครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา ฯ
เชิญทานนายกฯเลยครับ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อยากจะพูดเรื่องไฟฟาที่ทาเทียบเรือเจะบิลังผมอยากจะสั่ง
การตรงนี้ใหทานผูอํานวยการกองชางตรงนี้เลยจริงๆแลวถาทาน
เขาใจกฎระเบียบมันไมใชยากเลยหมอไมตองลงครับ ไฟตรงนั้น
มันเปนไฟที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อการสาธารณะทานไปขอพวงกับ
ไฟสาธารณะของเทศบาลเจะบิลังไดเลยไมตองลงหมอเพราะวา
เปนไฟสาธารณะซึ่งไฟฟานี้เขามีขอตกลงอยูกับเทศบาลวาจะให
เทศบาลใชได 20 % ของไฟฟาที่ใชในพื้นที่ตัวนั้นไมใชไฟที่เรา
จัดหาผลประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไฟที่เรา
ติดตั้งเพื่อประโยชนของสาธารณะชนที่จะใหแสงสวางในยามค่ํา
คืนสําหรับผูที่เดินเขาที่ทาเทียบเรือตรงนั้นไปประสานเทศบาล
ตําบลเจะบิลังนะครับ ขอพวงกับสายไฟฟาที่เปนสายไฟฟาแสง
สวางสาธารณะไดเลยพรุงนี้ข อให ไปจัด การให เรี ยบร อยดว ย
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ฯ
วันนี้ก็ขอความรวมมือทุกทานที่อยูในหองประชุมก็ขอ
เชิญละศีลอดที่หนาสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ถา
ไมมีอะไรแลวผมก็ขอเลิกประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม
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