การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2553
วันที่ 30 สิงหาคม 2553
เวลา 15.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
--------------------------------------------------รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่มาประชุม
1. นายประชา กาสาเอก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายอนุสรณ มรรคาเขต
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
3. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
4. นายเฉลิม บัวเพ็ชร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
5. นายธรรมศักดิ์ แดงนอย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
6. นายนาวาวี ลิมานิ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
7. นายสมพล อาดํา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
8. นายดนัย หลงโสะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
9. นายกําธร หมาดสา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
10. นายวัชระพงค วัฒนะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
11. นายหรน อุศมา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
12. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
13. นายวีรชัย ราโอบ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
14. นายอับดุลรอมัน ผาติวรากร สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
15. นายวินัย สําเร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
16. นายวิเชียร บัวงาม
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
17. นายบาสอด หลังยาหนาย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
18. นายอาบู ฮะอุรา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
19. นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทาแพ
20. นายอาทิตย สุวรรณโณ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอมะนัง
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นายยํามาฮาร โอสถาน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายประเสริฐ แซอึ้ง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
3. นายสานิตย ยอดรุง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
4. นายนิคม บัวนวล
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง

คนที่ 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 3
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 1
คนที่ 2
เขต 1
เขต 2
เขต 1
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
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. นายอมาตย สุปราณี
17. นายสุพจน นเรนทราช
18. นายทศพล สัญญา
19. นายมารุต โขขัด
20. นายเจษฎา กาสาเอก
21. นางสาวปาริฉัตร ทองอินทร
22. นางสาววิภารัตน ไพบูลย
23. นายปรีชา ออนประชู
24. นางสาวคอดียะ คงแดง
25. นายอุทร กุดาเหม
26. นายสุเรน ตาเดอิน
27. นายอัศรี เกปน

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนที่ 2
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานทั่วไป 6
ผูชวยเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน

3
เลขานุการสภาฯ
นายวินัย สําเร
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นายหรน อุศมา

ขอประชุม
บัดนี้ที่ประชุมพรอมแลว ขอเชิญประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ขึ้นทําหนาที่ครับ
เชิ ญนั่ งครั บ ที่ ประชุ มพร อมแล วนะครั บ ผมก็ ขอ
ดําเนินการประชุม ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทาน
รองนายก ฯ ท านที่ปรึกษาฯ ท านสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ทานปลัด ฯ ผูอํานวยการกองสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 3
ประจําป 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระที่ประชุมซึ่งไดแจกใหกับทานสมาชิกไวแลว ตอไปจะ
เขาสูระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
จะแจงเรื่องการแขงขันกีฬาสามัคคีเกมสภาคใตครั้งที่ 11
ระหวางวันที่ 10 - 17 มกราคม 2554 มีการแขงขันกีฬาหลากหลาย
ประเภทนะครับ ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ นะครับ ทานสามารถติดตามได
อยูที่กองการศึกษาฯ ซึ่งกีฬาจัดใหทั้งสมาชิก ฯ ผูบริหาร ผูอํานวยการ
กองตางๆ มีเลนหลายชนิดกีฬานะครับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดตาง ๆ
อยูที่กองการศึกษา ฯ ฝากใหชวยประชาสัมพันธใหเพื่อนสมาชิก ฯ
และผูเขารวมการแขงขันตอไปดวยนะครับ สวนเรื่องที่ 2 สมาชิก ฯ
แจงลาการประชุม ทานแรกคือ ทานนิคม บัวนวล ทานที่ 2 คุณ
สานิตย ยอดรุง ติดภารกิจนะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 2
เรื่องดวน
สมาชิ ก ฯ ทานใดมีเรื่ องด วนที่จะแจ งให ที่ประชุมทราบ
เชิญครับ เชิญคุณหรน อุศมา
ผมมี เรื่ องด วน เป นเรื่ องสํ าคั ญผมได รั บแจ งมาจาก
นางบาหนี สลีพัด อยูบานเลขที่ 37 หมู 7 ตําบลละงู เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2553 ไดถูกไฟไหมบานหมดไปทั้งหลังครับ ผมก็ขอฝาก
ทานประธานผานไปยังผูบริหารนะครับ ชวยประสานงานชวยเหลือ
หนวยงานไหนบางนะครับ ชวงนี้ผูใหญบานก็เอาไปอยูที่ปอม ชรบ.
ของหมูบานผมคิดวาน้ําใจขององคการบริหารสวนจังหวัดของเราผม
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ประธานสภาฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอฝากนาจะชวยเหลือเบื้องตนขาวสารอาหารผมก็ขอฝากแคนั้นครับ
ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ เชิญทานนายก ฯชี้แจง
หนอยครับ
ในกรณีไฟไหมบานเรือนของราษฎรนั้นโดยปกติแลวถาแจง
มาองคการบริหารสวนจังหวัดก็จะสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบและก็โดย
หลักการทั่วไปแลวในการใหความชวยเหลือเบื้องตนนั้นก็ไมมีปญหา
อะไรนะครับ ก็คงจะใหความชวยเหลือไปในสวนของขาวสารอาหาร
อะไรตางๆ ในสวนของการใหความชวยเหลือในเรื่องของการกอสราง
โดยปกติแลวนี้จะมีวงเงินงบประมาณใหประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่น
บาทโดยประมาณไมใหเกินนั้นนะครับ การที่พิจารณางบประมาณใน
สวนนี้ ให ถาหากวาหน วยงานใดที่รั บผิ ดชอบอาจจะเป นป องกั น
จังหวัด หรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวน
ตําบลเจาของพื้นที่ถาไดใหความชวยเหลือในเรื่องของสิ่งกอสรางไป
ตามวงเงินแลวนี้อีกหนวยงานหนึ่งก็จะไมสามารถใหความชวยเหลือ
ไดก็จะใหความชวยเหลือไดในวงเงินรวมทั้งหมดซึ่งในสวนนี้ก็จะสง
เจาหนาที่ไปดูแลและก็สํารวจตรวจสอบในสวนของความชวยเหลือ
เบื้องตนคงจะดําเนินการไดทันทีสวนในเรื่องของกอสรางนั้นก็จะ
ประสานทาง ปภ. หรือวาเขามีงบช วยไหมถาหากวาไมมี องคการ
บริหารสวนจังหวัดก็จะรับมาแตถาหากวาปองกันจังหวัดเขาไปชวย
แลวนะครับ เราก็คงยังไมตองไปชวยก็คงจะไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ครับ ขอบคุณครับ
ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 3
ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ.2551 พ.ศ.2552และ พ.ศ.2553ของสวนราชการในสังกัด
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
และประเภทครุภัณฑสํานักงาน เชิญทานนายกฯแถลงครับ
ดวยสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
มีความประสงคจะขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 (รายการเบิกตัดป ) และ พ.ศ.
2553 หมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางดังนี้ 1. ประเภท
ครุ ภั ณฑ คอมพิ วเตอร เนื่ องจากเพื่ อให การระบุ คุ ณลั กษณะราย
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ครุภั ณฑ คอมพิ วเตอรเปนไปตามมติ ที่ประชุมคณะทํ างานในการ
พิจารณาและตรวจสอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่ นและส วนราชการระดั บจั งหวั ดในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยและครอบคลุมถึงการเบิ กจ ายงบประมาณตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้ 1.1 ปงบประมาณพุทธศักราช 2551 ของกอง
ชางรายการที่ 2 จากเดิมคาจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผลตั้ งไว 30,000.- บาท เพื่ อตั้ งจ ายเป นค าจั ดซื้ อเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลจอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดการระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้ง 6/2553 และครั้งที่
7/2553 ตั้งจายจากเงินรายไดราคาเต็มจํานวน 32,100.- บาท โดยจะขอ
สมทบงบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2553 จํานวน 2,100.- บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2553 - 2555 หนา 164
รายการที่ 1 แก ไขเป นไม ระบุ งบประมาณสมทบเพิ่ มเติ มใน
ปงบประมาณ 2553 รายการที่ 3 จากเดิมคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงานสํานักงานตั้งไว 69,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานแบบ 2 จํานวน 3 เครื่อง
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 6/2553 และครั้งที่ 7/2553 ตั้ง
จายจากเงินรายได ราคาเต็ มจํานวน 73,830.- บาท โดยจะขอสมทบ
งบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2553 จํานวน 4,830.- บาท ปรากฏ
ในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธางานบริ หารทั่ วไปเกี่ ยวกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2553 - 2555 หนา 164 รายการ
ที่ 1 แกไขเปนไมระบุงบประมาณสมทบเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2553
รายการที่ 4 จากเดิมคาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดแบบฉีดหมึกตั้งไว 5,000.บาท เพื่ อจ ายเป นค าจั ดซื้ อเครื่ องพิมพ ดี ดแบบฉี ดหมึ กขนาด A4
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดการระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 6 และ 7
/2553 ตั้งจายจากเงินรายไดราคาเต็มจํานวน 5,350.- บาท โดยจะขอ
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สมทบงบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2553 จํานวน 350 บาท
ปรากฏอยูในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารงานทั่วไป
เกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมและการโยธา รหั ส 00311 และนํ ามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพุทธศักราช 2553 2555 หนา 164 รายการที่ 1 แกไขเปนไมระบุเงินงบประมาณสมทบ
เพิ่มเติมในปงบประมาณ 2553 1.2 ปงบประมาณพุทธศักราช 2552
ของกองการศึกษารายการที่ 2.12 จากเดิมคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอรขาวดําตั้ง 8,590.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
ขาวดําจํานวน 1 เครื่อง สําหรับปฏิบัติราชการในโรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6 รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 6 และ 7/2553 ตั้งจาย
จากเงินรายไดราคาเต็มจํานวน 9,630.- บาท โดยจะขอสมทบงบประมาณ
เพิ่มเติมในปงบประมาณ 2553 จํานวน 1,040.- บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษารหัส 00211 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช
2553 - 2555 หนา 164 รายการที่ 1 แกไขเปนไมระบุงบประมาณสมทบ
เพิ่มเติมในปงบประมาณ 2553 2. ประเภทครุภัณฑสํานักงานเนื่องจาก
เพื่อใหการระบุคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑรองรับไดทุกชนิดและ
สามารถคั ดเลื อกครุ ภั ณฑ ให เหมาะสมกั บการนํ าไปใช งานดั งนี้
ปงบประมาณ 2553 ของกองกิจการสภา ฯรายการที่ 1.1 จากเดิมจัดซื้อ
เกาอี้ตั้งไว 31,500.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอยขนาด 4 ที่
นั่งจํานวน 5 ชุด ตั้งราคาตามทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไปรหั ส 00111 และนํ ามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 25532555 หนา 164 รายการที่ 1 แกไขเปนไมระบุชนิดของครุภัณฑ
รายละเอียดตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดแจกจายใหกับ
สมาชิกสภาทุกทานแลวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2551 ที่แกไข
เพิ่มเตมิ ขอที่ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน
หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

7

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ทองถิ่นและ ขอ31.การโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไวจะกระทําไดตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากผูอํานาจใหเบิกตัดไดหรือขยายเวลาเบิกตัดปเพื่อให
เปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึงขอเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ
สมาชิกทานใดที่จะอภิปรายญัตตินี้มีไหมครับ ไมมีนะครับ
ผมจะขอมติสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2551 , 2552 และ
2553 ของส วนราชการในสั งกั ดหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสร างประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑ สํานักงาน
โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 19 เสียง
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2551 , 2552 และ
2553 ของส วนราชการในสั งกั ดหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งก อสร างประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑ สํานักงาน
โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมอนุมัตินะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่
4 นะครับ
ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ของสวนราชการในสังกัด หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เชิญทานนายกฯแถลงครับ
ดวยสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
มีความประสงคจะขออนุ มัติ โอนเงิ นงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พุ ทธศั กราช 2553 หมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรเนื่องจากเพื่อใหการเบิกจาย
งบประมาณเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2547 และแกไขเพิ่มเติมขอ
39 ซึ่งกําหนดใหการขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใดใหเบิกได
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แตเฉพาะในปงบประมาณนั้นดังนี้ 1. โอนลดรวมทั้งสิ้น 8,320.- บาท
1.1 กองชางรายการที่ 1 คาจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรลูกขาย
สําหรับประมวลผลจํานวน 2,100.- บาท รายการที่ 3 คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงานจํานวน 4,830.- บาท รายการ
ที่ 4 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกจํานวน 350.- บาท 1.2 กอง
การศึกษาฯรายการที่ 4 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอรจํานวน 1,040.บาท 2.โอนเพิ่มงบกลางประเภทเงินสํารองจายรายการคาใชจายในกรณี
ที่เกี่ยวกับสาธารณภัยจํานวน 8,320.- บาท รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ ได แจกจ ายให กั บทุ กท านแล ว ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพุทธศักราช 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําให
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึง
จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมั ติ
ตอไป ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ วาอันนี้กับระเบียบวาระที่ 3จริงๆแลว
เปนอันที่ตอเนื่องกันของระเบียบวาระที่ 3 นั้นแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้ แจงและก็ ระเบี ยบวาระที่ 4 อั นนี้ เพื่ อโอนลดส วนที่ ถู กแก ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนั้นไปไวที่งบกลางก็เรียนทานสมาชิก ฯ ทุกทาน
เพื่อไดโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ
สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครับ ไมมีนะ
ครับ ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2553 ของสวน
ราชการในสังกั ดหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสร างประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 19 เสียง
สมาชิ กฯทานใดไม เห็ นชอบอนุมั ติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2553 ของสวนราชการใน
สังกั ดหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่งก อสร างประเภทครุ ภั ณฑ
คอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ
ไมมี
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สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบ
วาระที่ 5
5.1 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2552 หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปจนถึงวันที่ 30
กันยายน 2554 เปนเอกสารตารางบัญชีนะครับ เชิญทานนายกฯแถลง
ขอ 5.1 เลยครับ
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดมีมติอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2552 ซึ่งยัง
มิไดกอหนี้ผูกพันออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2552 จํานวน 54 รายการ
เปนเงิน 46,380,380.- บาท ซึ่งขณะนี้ยังมีบางรายการที่ยังมิไดกอหนี้
ผูกพันจํานวน 38 รายการ เปนเงิน 15,381,580.- บาท คาดวาจะกอหนี้
ผูกพันไดไมทันภายใน 30 กันยายน 2553 เพื่อมิใหเกิดความเสียหาย
แกทางราชการและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2547 และแกไขเพิ่มเติมขอ 59 ใน
กรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางยังมิไดกอ
หนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานการขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นได
อีกไมเกินระยะเวลา 1 ป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมได
ดําเนินการกอหนีผ้ ูกพันตามเงื่อนไขในวรรค 1 ใหขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีก 1 ป ต อสภา ฯ ทองถิ่นหรือกรณี มีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
หรือขยายเวลาเบิกจายไดไมเกินอีก 1 ป ตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
จึ งขออนุ มั ติ ขยายเวลาเบิ กจ ายเงิ นงบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ 2552 หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ยังมิได
กอหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จํานวน
3 รายการ เปนเงิน 9,290,000.- บาท กองกิจการสภา ฯ จํานวน 7 รายการ
เปนเงิน 321,800.- บาท กองชาง จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 3,560,000.-
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นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

บาท กองการศึกษาฯ จํานวน 25 รายการ เปนเงิน 2,209,780.- บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 15,381,580.- บาท ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ตามรายละเอียดที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลวจึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติตอไปครับ
สมาชิกฯทานใดที่จะสอบถามอภิปรายเพิ่มเติมในญัตติที่ 5.1
เชิญครับ ไมมีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พุทธศักราช 2552 หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางซึ่งยังมิได
กอหนี้ผูกพันออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 19 เสียง
สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2552 หมวดคา
ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2554 โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินออกไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ตอไปจะเขาสูในญัตติขอ 5.2 ญัตติขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช
2553 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
เชิญทานนายกฯ แถลงครับ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช 2553
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช
2553 หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งแตละกองยังมิไดกอหนี้
ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกจํานวน 48 รายการ
เปนเงิน 46,329,750.- บาท คาดวากอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันที่ 30
กันยายน 2553 ตามรายละเอียดที่ไดแจกจายไปแลวนั้นเพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2547 และ
แกไขเพิ่มเติมขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้น
ตอไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
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ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา 1 ป จึงขออนุมัติกันเงินหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันของสํานักปลัด
จํานวน 12 รายการ เปนเงิน 8,059,430.- บาท กองกิจการสภา ฯ จํานวน
4 รายการ เปนเงิน 76,730.- บาท กองแผนและงบประมาณ จํานวน 5
รายการ เปนเงิน 294,860.- บาท กองคลังจํานวน 3 รายการ เปนเงิน
478,130.- บาท กองชางจํานวน 13 รายการ เปนเงิน 36,872,500.- บาท
กองการศึกษาฯ จํานวน 11 รายการ เปนเงิน 548,100.- บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 46,329,750.- บาท ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกฯทานใดที่จะอภิปราย เชิญครับ ไมมีนะครับ ผมจะ
ขอมตินะครับ สมาชิก ฯทานใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2553 หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่ งก อสร างซึ่ งยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั นออกไปจนถึ งวั นที่ 30
กันยายน 2554 โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 19 เสียง
สมาชิก ฯทานใดไม เห็ นชอบอนุมั ติ กั นเงิ นงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2553 หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่ งก อสร างซึ่ งยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั นออกไปจนถึ งวั นที่ 30
กันยายน 2554 โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบ
วาระที่ 6
ญัตติรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล วา
ดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2553 เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย ผูเ สนอญัตติครับ
รางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล วาดวย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
พ.ศ.2553 ซึ่งอยูในมือของทานสมาชิกฯแลวนะครับ อาศัยอํานาจตาม
รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา ฯ
ทองถิ่นพุทธศักราช 2547 ขอ 16 ( 6) สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ไดมีมติเลือกคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบวาดวยประมวล
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จริยธรรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช
2553 เมื่ อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สมั ย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวั นที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยมี
คณะกรรมการดังตอไปนี้ 1. นายประชา กาสาเอก ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล 2. นายอนุสรณ มรรคาเขต รอง ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 3. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขต 2 อําเภอละงู 4. นายวีรชัย
ราโอบ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขต 3 อําเภอละงู
5. นายวินัย สําเร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขต 3
อําเภอละงู 6. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล เขต 2 อําเภอเมือง 7. นายสมพล อาดํา สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขต 5 อําเภอเมือง 8. นาย
วัชระพงศ วัฒนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เขต 9 อําเภอเมือง 9.นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขต 2 อําเภอทาแพ 10. นายวิเชียร
บัวงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขต 3 อําเภอ
ควนกาหลง คณะกรรมการจัดทํารางประมวลจริยธรรมสมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ไดประชุมจัดทํารางระเบียบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2553 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2553 แลวเสนอญัตติตอประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใหความ
เห็นชอบรายละเอียดตามรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พุทธศักราช 2553 เสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอบคุณมากครับ
หมวดที่ 1 มีสมาชิกฯ สงสัยตรงไหนบางครับ หมวดที่ 1 มี
ทั้งหมด 4 ขอ นะครับ หมวดที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมนะครับ สวนที่
1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอที่ 5 นะครับ ไมมี
สมาชิกฯทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงนะครับ ตอไปในหมวดที่ 2 สวน
ที่ 2 นะครับ มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ขอที่ 6 วาดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
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ตองจงรักพักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตลอดจนเปน
แบบอยางที่ ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขนะครับ สวนขอที่ 7 ทานก็อานดูนะ
ครับ ขอที่ 8 ในสวนที่ 2 นะครับ สมาชิกฯทานใดที่อานไปสงสัย
ประเด็นในขอไหนก็ยกมือนะครับ ไมมีสมาชิกฯแกไขนะครับ
ตอไปเปนหมวดที่ 3 การกํากับดูแลกลไกและระบบบังคับใชประมวล
จริยธรรมนะครับ หนาที่ 4 หมวดที่ 3 ขอที่ 28 ใหประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตนของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยมี
อํานาจดังนี้นะครับ ดําเนินการเผยแพรปลูกฝงสงเสริมยกยองสมาชิก
สภาองค การบริหารสวนจั งหวัดที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางสม่ําเสมอนะครับ ให
ความชวยเหลือดูแลคุมครองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา ขอ 29 ให
ประธานสภาองค การบริหารสวนจั งหวัด แต งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมของสมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นเพื่อควบคุม
กํากับใหมีการปฏิบัติไปตามประมวลจริยธรรมนี้ประกอบไปดวย 1.
คณะกรรมการวาดวยระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล วา
ดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พุทธศักราช 2553 คณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คัดเลือกจํานวน 3 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดคัดเลือกจากบุคคลภายนอกจํานวน 3 คน เปนกรรมการ
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
ทั้งนี้ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมา
กอนหากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงตั้งขาราชการตําแหนงในฝายบริหารเปน
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมนะครับ ขอที่ 30 หนาที่ของ
คณะกรรมการนะครับ สวนที่ 2 ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรมนะ
ครับ หมวดที่ 4 ขั้นตอนการลงโทษเปนหมวดสุดทายในเรื่องของ
ประมวลจริยธรรม สมาชิกทานใดมีขอสงสัยประเด็นใดบางครับ
เชิญทาน ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว
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กอนอื่นผมตองทําความเขาใจกับผูแถลงโครงการญัตตินี้
หนอยนะครับ ผมอยูอําเภอเมือง ไมใชอยูอําเภอละงูนะครับ ทาน
ประธานครับ สวนที่ 2 ขอบังคับการใชประมวลจริยธรรมขอ 31 ผม
มีความเห็นวาเมื่อประธานรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนนะครับ ผม
คิดวาประธานสภาฯนาจะสงเรื่องใหคณะกรรมการภายใน 7 วัน ขอ
31 นะครับ แลวนาจะกําหนดวาคณะกรรมการจริยธรรมนี้ตอง
พิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน ผมมีความคิดอยูอยางหนึ่งครับ ทาน
ประธานครับ เมื่อประธานรับเรื่องแลวนี้ตองรีบดํ าเนินการตอง
กําหนดวันไวดวยเมื่อทานประธานสงเรื่องจริยธรรมใหคณะกรรมการ
แลวคณะกรรมการก็ตองรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นนาจะกําหนดวัน
ใหชัดเจนตรงนั้นครับ ขอบคุณครับ
ทาน ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว อานขอความแลววาจะเติม
สวนใดก็บอกในประเด็นเลยครับ ทานอานขอความไปเลยใหมัน
สอดคลองกันนําเสนอเพราะทานบอกอยางนี้มันกวางเกินไป เชิญ
ครับ
ขอ 31 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุการณวามีการ
ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมใหประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสงเรื่องใหคณะกรรมการนาจะเติมตรงนี้นะครับ ภายใน 7 วัน
และให วิ นิ จฉั ยรวดเร็ ว และให คณะกรรมการจริ ยธรรมเป น
ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการโดยจะตองไตรสวนขอเท็จจริงหรือ
สืบสวนการฝาฝนจริยธรรมใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ขอบคุณครับ
มีทานอื่นไหมครับ ถาอยางนั้นในสวนที่ 2 ระบบบังคับ
ใชประมวลจริยธรรมขอที่ 31 ผมคงตองขอมติถามเปน 2 รางนะครับ
สมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางที่ทานจํารูญ ดีเสาวภาคย นํามาเสนอ
โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 13 เสียง
สมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางที่ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก ว
นํามาเสนอโปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 4 เสียง
ปรากฏวาในสวนที่ 2 ระบบการบังคับใชนะครับ ก็ยึดถือ
ไปตามรางที่ทานจํารูญ ดีเสาวภาคย นํามาเสนอตอสภาฯนะครับ ใน
หมวดอื่นมีสมาชิก ฯ จะแกไขไหมครับ ถาไมมีก็ตองขอมติ สมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 7
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นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ทานใดเห็นชอบดวยรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พุทธศักราช 2553 ตามที่ทานจํารูญ ดีเสาวภาคย นําเสนอโปรด
ยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 18 เสียง
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบดวยรางระเบียบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2553 ตามที่ทานจํารูญ
ดีเสาวภาคย นําเสนอโปรดยกมือครับ
ไมมี
ก็ให ถือว าที่ ประชุมเห็นชอบนะครับ ร างระเบียบสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลวาดวยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพุทธศักราช 2553 ตอไปจะเขาสู
ระเบียบวาระที่ 7
ญัตติใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล รวมกัน
พิจารณาบุคคลผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณเกี่ยวกับรัง
นก จํานวน 4 คน เพื่อเปนคณะกรรมการพิจารณา จัดเก็บรังนก
อีแอน เชิญทานนายก ฯ แถลงครับ
ตามคําสั่งจังหวัดสตูลที่ 1037/2549 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บภาษีรังนกอีแอน
จังหวัดสตูล ซึ่งไดแตงตั้งบุคคลซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล เสนอจํานวน 4 คน เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิคือ 1. นาย
อนุสรณ มรรคาเขต อยูในตําแหนง 1 วาระ 4 ป 2. นายนูรุดดีน
ยาหยาหมัน อยูในตําแหนง 1 วาระ 4 ป 3. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
อยูในตําแหนง 1 วาระ 4 ป 4. นายรอสี ใบกาเด็ม อยูในตําแหนง 1
วาระ 4 ป ซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวไดหมดวาระในวันที่ 8
สิงหาคม 2553 ตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอนพุทธศักราช
2540 มาตรา 6 ในแตละจังหวัดที่มีการใชบังคับพระราชบัญญัตินใี้ ห
มีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บภาษีรังนกอีแอนประกอบดวยผูวา
ราชการจั งหวั ดเป นประธานกรรมการ อั ยการจั งหวัด หัวหน า
ตํารวจภูธรจังหวัด สรรพากรจังหวัด ปาไมจังหวัด หัวหนาคณะ
ผูบริหารทองถิ่นทุกราชการสวนทองถิ่น ที่มีการจัดเก็บรังนกอยูใน
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เขตราชการสวนทองถิ่นนั้นและผูทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งจากรายชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถหรือ
ประสบการณเกี่ยวกับรังนกที่คณะผูบริหารทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรัง
นกในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้นเสนอจํานวน 2 คน และที่สภา
จังหวัดเสนอจํานวน 4 คน เปนกรรมการและปลัดจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ ีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 4 ป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกก็ไดแตตองไมเกิน 2 วาระ ติดตอกันจึงเรียนมาเพื่อ
ขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู
ความสามารถหรือประสบการณเกี่ยวกับรังนกอีแอนจํานวน 4 คน
เปนกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนตอไปจึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ
กอนที่จะเสนอชื่อมีสมาชิกฯอภิปรายกอนไหมครับ เชิญ
คุณอนุสรณ มรรคาเขต
กอนอื่นครับทานประธานฯ ผมมีเรื่องที่ไมสบายใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บรังนกเนื่องจากวาผมเปนกรรมการมา 1 วาระ
และในที่ประชุมกรรมการผมก็ไดเสนอความเห็ นทางดาน
กฎหมายเอาไวและที่ประชุมแหงนี้ผมก็เคยเสนอเอาไววาใน
การทํางานทางดานธุรการนั้นกฎหมายบอกวาใหเปนอํานาจ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยตามพระราชบัญญัติอากร
รังนกอีแอนพุทธศักราช 2540 มาตรา 7 วรรคทายบัญญัติวาให
องคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินอากร
รังนกและมี หนาที่ปฏิบั ติ ตามมติข องกรรมการหรือตามที่
กรรมการมอบหมายรวมทั้งมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ
กรรมการท านประธานฯ ครั บ จะเห็ น ได ว าตามมาตรา 7
กฎหมายใชคําวาให คําวาใหนี้หมายถึงวาตองปฏิบัตินะครับ
จะใช ดุ ลพิ นิจ ไม ได ซึ่ งในเรื่ องนี้ ทางองค ก ารบริ หารส ว น
จังหวัดสตูลของเราเคยทําหนังสือหารือไปถึงอัยการจังหวัด
สตูลวางานธุรการควรจะเปนอํานาจของใครนะครับ ซึ่งอัยการ
จังหวัดสตูลในขณะนั้นไดตอบขอหารือมาวาตามหนังสือที่อาง
ถึงองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลหารือวางานธุรการของ
คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ อ ากรรั ง นกอี แ อ น
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พุทธศักราช 2540 มาตรา 7 วรรค 2 ไดแกการดําเนินการประมูล
การทําสัญญาผูกพัน การเก็บเงิน การนัดประชุมตลอดจนงาน
บริ ห ารทั่ ว ไปของคณะกรรมการที่ ไ ด รั บ มอบหมายซึ่ ง
คณะกรรมการไมมีอํานาจมอบใหสวนราชการอื่นทําหนาที่ทาง
ธุรการแทนองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเนื่องจากกฎหมาย
ไมเปดชองถูกตองหรือไมเพื่อจะไดถือเปนแนวปฏิบัติตอไป
สํ า นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สตู ล พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ตาม
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอนพุทธศักราช 2540 มาตรา7
วรรค 2 บัญญัติวาใหองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบใน
การจัด เก็บเงิ นอากรรั งนกและมี หนาที่ ปฏิ บั ติ ตามมติ ข อง
คณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายรวมทั้งมี
หนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนั้นมีความเห็น
นะครั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล จึ ง มี ห น า ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ เงิ น อากรรั ง นกตามมติ ข อง
คณะกรรมการและงานธุรการของคณะกรรมการดวยตามที่
กฎหมายบัญญัติไวโดยตรงคณะกรรมการจึงไมมีอํานาจมอบ
ใหสวนราชการอื่นทําหนาที่งานธุรการของคณะกรรมการ
ความเห็นขององคการบริหารสวนจังหวัด ถูกตองแลวซึ่งเดิม
ครับ งานดังกลาวองคการบริหารสวนจังหวัด ของเราเปนคน
ดําเนินการตอมาครับ ทางจังหวัดคือสมัยหนึ่งไดทําเรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูเบิกเงินธนาคารเนื่องจากวาในขณะนั้น
ปลัดคนหนึ่งยายไปนะครับ และก็ใหองคการบริหารสว น
จั งหวัด ไดส งมอบเกี่ ยวกั บบัญชี ธนาคารเมื่ อทางองค ก าร
บริหารสวนจังหวัด สงมอบบัญชีธนาคารไปปรากฏวาทาง
จังหวัดไดจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขึ้นมาโดย
ไมไดผานมติของคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนก
นอกจากนั้นตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อจากเดิมที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูลงนามกับปลัดจังหวัด
เปนผูลงนามตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมไดลงนามนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดวา
ปจจุบันงานธุรการองคการบริหารสวนจังหวัด ไมไดเปนคนทํา
เลยและก็เงินอากรรังนกอีแอนก็ไมไดฝากในบัญชีโดยองคการ
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นายจํารูญ ดีเสาวภาคย

บริหารสวนจังหวัดไมไดรับผิดชอบครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผม
จึงอยากจะขอฝากผูมี สวนเกี่ ยวของให ทํากฎหมายให เป น
กฎหมายเพราะวาเรื่องนี้ไมมีใครเสียแตวาเพียงทําใหกฎหมายที่
บัญญัติใหเดินตอไปจะไดไมตองถูกเพิกถอนทีหลังนะครับ อัน
นี้ ผ มอยากเรี ยนว า ไม อ ยากให ถู ก เพิ ก ถอนที ห ลั ง ซึ่ ง
คณะกรรมการจัดเก็บรังนกจะลงมติวาใหงานธุรการใหจังหวัด
เปนคนทํานี้ทําไมไดนะครับ เพราะกฎหมายเขียนไวชัดเจนอัน
นี้ผมก็จึงฝากที่ประชุมชวยเรียกรองเอาสวนนี้ใหมาคืนเปนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ขอบคุณครับ
ผมอยากให ท านอนุ สรณ มรรคาเขต เสนอเป น
ประเด็นและขอมติสภา ฯ เอาแบบนั้นนะครับ ทานเสนอเปน
ประเด็นและขอมติสภา ฯ เมื่อสักครูทานนําเปนประเด็นชี้แจง
ซึ่งสภา ฯก็เขาใจนะครับ ทานเสนอเปนญัตติและก็โดยใชเสียง
สภาฯ นี้ เชิญครับ
ถาเปนอยางนี้ผมอยากจะขอมติสภาฯ วาจะดําเนินการ
ในเรื่องนี้คือจะเรียกรองครับ เอางานธุรการกลับคืนมาเปนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยขอใชมติของสภา ฯ ครับ ขอผู
รับรองดวยครับ
ผูรับรองถูกตองนะครับ กอนที่จะเสนอชื่อคัดเลือก
คณะกรรมการก็เอาประเด็นที่ทานอนุสรณ มรรคาเขต นําเสนอ
กอนนะครับ สมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบตามที่ทานอนุสรณ
มรรคาเขต โปรดยกมือครับ
สมาชิก ฯ เห็นชอบ 19 เสียง
สมาชิ ก ฯ ท านใดไม เห็ น ชอบตามที่ ท านอนุ สรณ
มรรคาเขต โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ทีนี้ติดอยูการคัดเลือก
คณะกรรมการจํานวน 4 ทาน ตัวแทนขององคการบริหาร
สวนจังหวัด นําหารือที่ประชุมจะเลือกเปนคณะหรือวาทาน
โหวตเสียงเปนรายบุคคลนะครับ เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย
ผมใหเลือกเปนชุดดีกวาครับ
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นายหรน อุศมา
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ระเบียบวาระที่ 8
ประธานสภา ฯ
นายจํารูญ ดีเสาวภาคย

มีทานอื่นอีกไหมครับ ถาไมมีทานอื่นเสนอเปนอยาง
อื่นก็ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานจํารูญ ดีเสาวภาคย
นํามาเสนอนะครับ เชิญเสนอชื่อไดเลยครับ เชิญทานหรน
อุศมา ครับ
ผมขอเสนอคณะกรรมการจัดเก็บภาษีรังนกอีแอนนะ
ครับ 1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 2. นาย
อนุสรณ มรรคาเขต 3. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย 4. นายนูรุดดีน
ยาหยาหมัน
ขอเสียงรับรองดวยครับ เสียงรับรองถูกตองนะครับ
มีทานอื่นจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ถาไมมีก็ใหถือวาทั้ง
4 ทานเปนคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกอีแอน ตอไปจะเขา
สูระเบียบวาระที่ 8
ญัตติ อื่น ๆ เชิญสมาชิก ฯ ครับ เชิญคุณจํารูญ
ดีเสาวภาคย เสนอครับ
กอนที่ผมจะเขาหองประชุมผมไดแจกแผนพับไปและ
ก็แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดสตูลนะ
ครับ บนแผนพับก็มีรูปคนชี้และก็ชาวสตูลอยาเงียบจงแสดง
ความคิดเห็นรูทันทาเรือน้ําลึกอันนี้ประโยคแรกที่อยูบนหนา
แผนพับนะครับ เรื่องแรกเดิมทีป พ.ศ. 2545 ประมาณเดือน
มิถุนายน ชาวสตูลไดรวมตัวกันตั้งเปนชาวคณะขึ้นมาชื่อวา
ชาวคณะพัฒนาสตูลขึ้นมากลุมหนึ่งเพื่อตองการพัฒนาทาเรือ
น้ําลึกที่ปากบาราอยูในอําเภอละงูเมื่อกี้ผมแจกแผนพับไปทาน
สมาชิกฯหลายทานยังไมรวู าทาเรือน้ําลึกสรางตรงไหนจุดไหน
บางทานบอกวาผมยังไมรูครับ แตดีแลวที่ทานมาแจกเราไดรู
ขอมูลตางๆที่อยูในแผนพับนี้เปนแผนพับที่มีนักสํารวจออกมา
สํารวจและก็ใชงบประมาณหมดไปหลายบาทนะครับ และก็มี
การสัมมนาหลายครั้งก็ผานมาดวยดีและเร็วๆนี้ก็มีกลุมของ
NGO ไดเรียกรองและก็ใชกระแสปลุกชาวบานไมใหกอสราง
ทาเรือน้ําลึกและก็เขียนcus0ut ตัวใหญๆ ทางไปบากบาราความ
หายนะอาจจะเกิดขึ้นในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลเปนแผนพับใหญๆมี
ขอความอยางเปนอยางนั้นแตขอความรูทั้งหมดที่อีกฝายหนึ่ง
มาชี้แจงกับอีกฝายหนึ่งเงียบอีกฝายหนึ่งเห็นดวยจะสรางและ

20

ประธานสภา ฯ

อีกฝายหนึ่งไมอยากสรางขอมูลที่ไมสรางก็ออกเผยแพรไปสู
ประชาชนทัว่ ทั้งจังหวัดเปนขอเท็จจริงอยางไรผมยังไมทราบ
แตกระแสเริ่มขึ้นมาชาวบานเริ่มเขาใจวาการสรางทาเรือน้ําลึก
นั้นเปนมหันตภัยเปนความหายนะที่เกิดขึ้นกับชาวสตูลซึ่งจะ
ทําลายระบบนิเวศทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติ
เราและเพื่อสมาชิกฯและทานที่อยูในหองประชุมในฐานะที่
เปนคนสตูลตองรับรูตองรูขอมูลนะครับ และก็มีสวนรวมใน
การตัดสินใจวาเราจะสรางหรือไมสรางเพราะเปนผลประโยชน
ของประเทศชาติและเปนผลประโยชนสวนรวมมาถึงชาวสตูล
ของเราดวยนะครับ สิ่งนี้นะครับที่ผมไดแจกใหทานสมาชิกได
ดูและไดอานและก็สงแบบสํารวจไปใหเพื่อนสมาชิก ฯ ไดทํา
มานะครับ ถาเรามองถึงเสถียรภาพของเมืองสตูลของเรามีพื้นที่
ทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติบนบกก็มียางพาราสตูลของเรามี
ความพรอมหลายดานไมวาดานอาหารทางทะเลเราก็มีพรอม
และก็ ท างกรมเจ าท าก็ เล็ งเห็ น ว าสตู ล ของเราเป น ภาคใต
ตอนลางที่ติดอยูกับทะเลอันดามันสามารถที่จะสรางทาเรือน้ํา
ลึกสงสินคาออกนอกประเทศซึ่งทําไดซึ่งมีทาเรือน้ําลึกที่มีน้ํา
ลึกพอสมควรอยูแลวในเมื่อเรามีความเห็นวาจะสรางแตในฝาย
หนึ่งบอกวาไมสรางมันเลยมาขัดแยงกันทางดานความคิดเราก็
ไม พูด นะครับ เรื่ องนี้ เพราะวาเป นระบอบประชาธิ ปไตย
สามารถใหความคิดเห็นไดทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยเพราะ
คนสวนใหญที่มาเปนคนสตูลเหมือนกันแตวันนี้เหตุการณเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปแผนพับตางๆที่แจกใหเพื่อนสมาชิก ฯ ทั้งหมด
นี้ก็ไดอานไดรูขอมูลบางสิ่งบางอยางครับ ผมขอพูดแคนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ถือเปน เรื่ องที่ดี นะครั บ ที่ คุณ จํารูญ ดีเสาวภาคย
นํามาเสนอเพราะวาอยางที่ทานชี้แจงนะครับ วาทาเรือน้ําลึก
ของปากบาราเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอบทบาทของพี่นอง
ชาวจังหวัดสตูล เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ ทาน
นํามาใหความรูแกพวกเราหลายคนก็รับฟงนะครับ เชิญคุณ
วีรชัย ราโอบ
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ผมก็ไดฟงเพื่อนสมาชิก ฯ ไดอภิปรายในเรื่องนี้ผมเอง
ในฐานะที่เปนคนอําเภอละงูก็ขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนใน
เรื่องของโครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกที่อําเภอละงูบานปากบา
รานิดหนึ่งครับ ทานประธานครับผมเองก็ไดติดตามเรื่องนี้มา
นานพอสมควรตั้ งแต สมั ยผมยั งไม ได มาเป น สมาชิ ก สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดก็เคยไดเขารวมประชุมกับผูใหญ
ในวงการเมื องระดับสูง ครับ ครั้งหนึ่งรัฐมนตรีก็เคยลงมา
จัดการประชุมที่อําเภอละงูผมเองก็ไดเขารวมประชุมจริงๆแลว
ผมก็เคยได พูด ในที่ ประชุ มจริงๆ แล วว าเรื่ องนี้ พี่น องชาว
จังหวัดสตูลโดยเฉพาะอําเภอละงูกอนนานี้นอยมากที่ปฏิเสธ
แตผมวาจริงๆแลวถาผมพูดวาไมมีความจริงใจเทาที่ควรถา
รัฐบาลตั้งใจจะกอสรางมีงบประมาณพรอมผมคิดวานาจะ
กอสรางไปตั้งนานแลวคือตอนแรกที่ไดริเริ่มโครงการนี้เทาที่
ผมไดสัมผัสกับพี่นองประชาชนคนอําเภอละงูและคนจังหวัด
สตูลเกือบรอยเปอรเซ็นประมาณเกาสิบเปอรเซ็นเห็นดวยแต
พอรัฐบาลทิ้งชวงหางจากการประชาสัมพันธขาดการชี้แนะให
พี่นองประชาชนไดเห็นถึงผลประโยชนในการกอสรางทาเรือ
น้ํ า ลึ กและก็ มี ช ว งหนึ่ ง หลั ง จาก ที่ รั ฐบาลก็ ขาดก าร
ประชาสัมพันธมีคณะหนึ่งที่เขาเรียกวา NGO ไดเขามาสราง
กระแสใหพี่นองประชาชนคนละงูเห็นวาการกอสรางทาเรือน้ํา
ลึกเปนเรื่องที่อันตรายแตจริงๆแลวมันไมใชแตตอนนี้ถาเรา
ปลอยไวใหกระแสนี้มันเกิดขึ้นเรื่อย ๆ จากตอนแรกที่ผมบอก
วา 90 % เห็นดวยตอนนี้อาจจะมีมากกวา 10 % ที่ไมเห็นดวย
เทากับวาคนที่เห็นดวยก็ลดลงมาจากการปนกระแสของพวก
NGO จริงๆ ผมเองก็ไมมีขอมูลมากมายนักแตตอนนี้ทําใหคน
ละงูหลายคนเริ่มพูดกับคําวา NGO ทั้งๆที่ตัวเองก็ไมรูวา NGO
คืออะไร เพราะฉะนั้นผมเองในฐานะที่เปนสมาชิกฯตัวแทน
ของพี่ น องชาวอําเภอละงู ผมเห็น ด วยอย างยิ่ งในโครงการ
กอสรางทาเรือน้ําลึกที่ปากบาราจากการที่คณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเราไดไปศึกษาดูงานมาเมื่อเดือนที่แลวนะ
ครับ คิดวาเพื่อนสมาชิก ฯ หัวหนาสวนราชการฝายบริหาร
ทานนายกฯก็ไดสัมผัสกับทาเรือน้ําลึกที่แหลมฉบังแลวเราก็ได
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ฟงเจาหนาที่เขาพูดใหเราไดรับรูผมคิดวาผลประโยชนเพื่อน
สมาชิกฯนาจะเห็นวาสิ่งไหนมันมากกวากันเราปฏิเสธไมไดวา
ถาเกิดวามีทาเรือน้ําลึกมีแหลงอุตสาหกรรมขึ้นมาในภาวะ
มลพิษมันจะมีอยูบางเปนธรรมดาแตในสถานการณปจจุบันผม
คิดวาในเรื่องภาวะมลพิษตรงนีเ้ ราสามารถที่จะแกไขกันไดดวย
ระบบของเทคโนโลยีอะไรตาง ๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อวาถาเรามี
โอกาสถารัฐบาลใหโอกาสเราพี่นองชาวจังหวัดสตูลผมคิดวา
คงไมนาจะปฏิเสธในการกอสรางทาเรือน้ําลึก เพราะฉะนั้น
เพื่อนสมาชิกฯบางคนอาจจะเขาใจและอาจจะไมเขาใจแตถาคิด
วาไดรับฟงที่ผมไดอภิปรายสนับสนุนและเพื่อนสมาชิกฯ ได
อานจากแผนพับผมคิดวานาจะใหความสําคัญกับโครงการนี้
เพราะฉะนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของทานจํารูญ ดีเสาวภาคย
ขอความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ฯที่เปนตัวแทนของพี่นอง
ชาวจังหวัดสตูล เพราะฉะนั้นผมเองและดวยความคิดสวนตัว
ของผมนะครับ ผมเห็นดวยอยางยิ่งและก็เรียนทานประธาน
ผานไปยังผูบริหารของเราถามีโอกาสไดนําเสนอผูใหญผมฝาก
เรียนฝายบริหารไดนําขอมูลตรงนี้วาพี่นองชาวจังหวัดสตูลของ
เราคอนขางมากครับที่เห็นดวยในโครงการนี้เพราะฉะนั้นอยาก
ฝากใหรัฐบาลสนับสนุนโครงการนี้เร็วๆหนอยครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญทานนายกฯครับ
ผมขอนําเสนอใน 2 ประเด็น ตามที่ไดรูมาประเด็นแรก
จะเลาใหที่ประชุมทราบในสวนที่ผมไดรับทราบมาในเรื่องของ
ทาเรือน้ําลึกจริงๆแลวทาเรือน้ําลึกสตูลเทาที่ทราบมาถึงวันนี้
นะครับ โครงการนี้ยังไมมีอะไรชัดเจนผมอยากจะเรียนวา
เทาที่ผมติดตามมานี้ตั้งแตมีการจัดจางบริษัทที่ปรึกษา ความ
เปนไปไดออกแบบรายละเอียดและทําการศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนะครับ ไดสําเร็จเรียบรอยไปแลวเมื่อประมาณ
ปลายป ที่ แ ล ว หลั ง จากนั้ น ก็ นํ า ผลการศึ ก ษานี้ ส ง ให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งมีทานนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานแลวคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติก็ไดมีมตินะ
ครับ ใหผานในเรื่องของการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทานนายรัฐมนตรีนําเรื่องนี้เขาสูที่ประชุม ครม. นะครับ ครม.
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มอบใหสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติไปศึกษาความคุมทุนของ
ทาเรือน้ําลึกปากบารา นะครับ ถาผมจําไมผิดเมื่อประมาณตน
เดือนที่ผานมาสภาพัฒนไดนําเสนอความเห็นตอ ครม. ซึ่ง
สภาพัฒนใหความเห็นอยางนี้ บอกวาทาเรือน้ําลึกปากบารานั้น
มีปญหาอยูประมาณ 2- 3 ประเด็ นที่ยังไมนาจะกอสราง
ประเด็นแรกสภาพัฒนบอกวาสินคาที่จะสงออกผานทาเรือน้ํา
ลึก ปากบาราที่ จะสร างใหมนั้ น ทางภาคใต ของเราโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆยังมีนอยนะครับ สินคาที่จะมารองรับตรงนี้
ยังมีไมมากพอจะตองไดรับการพัฒนาใหมีโรงงานมากขึ้นใน
อนาคตนั่นคือประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 พื้นที่ ที่จะใชในการ
พัฒนาเขาเรียกวาพื้นที่หลังทานะครับ จังหวัดสตูลเราไมมี
เพราะวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดสตูลเราเปนพื้นที่ปานะ
ครับ ไมสามารถพัฒนาสรางเปนนิคมอุตสาหกรรมไดนะครับ
นั่นคือกรณีที่ 2 กรณีที่ 3 ทาเรือน้ําลึกปากบารารองน้ํามีความ
ลึกประมาณ 13 – 14 เมตร ซึ่งมีความลึกใกลเคียงกับแหลมฉบัง
สามารถรับเรือบรรทุกไดนะครับ ซึ่งมีขนาดพอๆกับแหลม
ฉบั งประชาชนบางส ว นไม เห็ น ด ว ยนั่ น ก็ คื ออี ก ข อหนึ่ งที่
สภาพัฒนใหความเห็นสภาพัฒนมองวาจุดที่นาจะพัฒนาทาเรือ
น้ําลึกตอไปตามความเห็นคือที่เมืองทวายประเทศพมาเขาบอก
วาทีเ่ มืองทวายนั้นมีรองน้ําลึก 25– 30เมตร ลึกกวาของสิงคโปร
อีกเพราะฉะนั้นเรือขนาดไหนของโลกที่สรางมาก็จะตองเขา
ทาเรือทวายไดพื้นที่หลังทาถาผมจําตัวเลขไมผิด 60,000.- ไร
พรอมที่จะจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรมทวายใกลกับศูนยกลาง
อุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งอยูบริเวณภาคกลางเปนสวน
ใหญถาจะขนสงจากแหลงผลิตสินคาตรงนั้นไปยังทาเรือนี้ใช
ระยะทาง 300 – 400 กิโลเมตรเทานั้นเองไมมากทวายไดรับการ
สนับสนุนจากประเทศจีนที่จะมาลงทุนนะครับ เพราะวาทวาย
เปนทาเรือน้ําลึกขึ้นมานี้สินคาจากจีนจะไปตะวันออกกลางจะ
ไปยุโรปจะมาออกที่ทาเรือทวายไดเยอะเพราะใกลนอกจากนั้น
ทวายยังไดรับการสนับสนุนจากผูใหญในบานเมืองบางทานนะ
ครับ แถว ๆ จังหวัดสุพรรณบุรถี าหากวาเกิดทาเรือทวายขึ้นมา
เส นทางที่ จ ะไปทวายพม านี้ มั นจะตองผานไปทางจั งหวั ด
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สุพรรณบุรีและกาญจนบุรีตรงนั้นและอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
อีกสองสามปหลังจากที่เขตการคาเสรีอาเชีย่ นเสร็จสมบูรณตาม
ขอตกลงเขามองวาอาเชี่ยนทั้งหมดจะเปนหนึ่งเดียวนะครับ
นั่นคือประเด็นปญหาที่สภาพัฒนนําเสนอใหกับ ครม. โดย
สรุปนะครับ ถาจะทําทาเรือน้ําลึกปากบาราจะถูกลดขนาดลง
เหลือเพียงทาเรือระดับภูมิภาคถาจะขนสินคาขนสงไปไดแค
ประเทศอิ นโดนีเซี ยไปขึ้นเรือใหญตอ นั่นคือประเด็นที่ผม
ไดรับทราบมาซึ่งระยะหลังนี้ผมก็ยังทราบวากลุมผูประทวง
ตางๆก็ยังไมหยุดยังคงประทวงอยางตอเนื่องซึ่งผูประทวงตรง
นั้น ส ว นหนึ่งอาจจะเป น พี่ น องชาวสตู ลเราแต เท าที่ ทราบ
หลายๆสวนมาจากจังหวัดตรังมาจากจังหวัดสงขลาและดูการ
ประทวงก็รูสึกวาจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นซึ่งผมก็มองวามันไมใช
เปนเรื่องที่ดีสําหรับสตูลเรานะครับ อันนี้คือประเด็นที่จะเรียน
ใหสมาชิกฯผูทรงเกียรติไดรับทราบสวนประเด็นที่ 2 ที่ทาน
สมาชิก ฯหารือวาจะเปนญัตติเสนอใหสภาฯแหงนี้ ลงมติได
หรือไมนั้นผมขออนุญาตแสดงความเห็นวาถาจะเปนญัตติที่จะ
ขอความเห็นกับสภา ฯควรจะเปนญัตติที่เปนลายลักษณอักษร
เขามามันนาจะเรียบรอยกวาคืออยากจะใหเปนบรรทัดฐานของ
สภา ฯอันทรงเกียรตินะครับวาถาเกิดวารับญัตตินี้เขามาวันหลัง
สมาชิกฯเสนอญัตติอะไรลอยๆเขามาก็รับหมดยกมือหมดเดี๋ยว
สภาฯเราจะกลายเปน สภาฯกาแฟไปซึ่งผมไม นาจะเปนใน
ลักษณะอยางนั้นเพราะฉะนั้นถาเราจะแสดงพลังสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเราอาจจะเปดสภาขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง
อีกสักสมัยหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งและก็ทานสมาชิก ฯเสนอญัตติ
เปนลายลักษณอักษรเขามาใหสภาพิจารณาใหเปนเรื่องเปนราว
ลักษณะผมคิดวามันจะถูกตองกวาก็เสนอความคิดเห็นไวแคนี้
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกฯทานใดที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ตอ
ครับ เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย
ที่ทานนายกฯอภิปรายเมื่อสักครูก็ในเรื่องของสภา ฯก็
คงจะถูกเพราะวาถามีลายลักษณอักษรถือวาเปนพยานแตใน
เรื่องของสภาฯในเมื่อผมเสนอญัตติโดยวาจาถามีทานสมาชิ กฯ
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รับรองดวยและก็มีเอกสารประกอบผมคิดวาคงจะมีหลักฐาน
เพียงพอที่จะขอมติไดในเรื่องนี้ผมอยากใหดูระเบียบขอบังคับ
วาทําไดหรือไม
ทุกคนก็แสดงคิดเห็นก็เปนเรื่องที่ดีนะครับ คืออยางนี้
นะครับ จริงๆเสนอเปนลายลักษณอั กษรนั้นก็ สวนหนึ่งที่
ถูกตองสวนที่ 2 ตามที่ทานจํารูญ ดีเสาวภาคยนํามาเสนอมันก็
ไดนะครับ เมื่อมีผูรับรองสวนสําคัญมันอยูอยางนี้ครับทาน
สมาชิก ฯ คนที่จะชี้แจงใหสภา ฯไดเขาใจเกือบทุกคนเปนเรื่อง
สําคัญนะครับ ผมเองก็กอนที่นายกฯขึน้ อภิปรายผมก็มีแนวคิด
อยางทานนายกฯเหมือนกันบอกครั้งนี้คือสภาฯรับทราบนะ
ครับ ครั้งตอไปใหเสนอเปนญัตติเปนลายลักษณอักษรและ
พรอมกับเราก็เชิญบุคคลที่เปนตนเรื่องที่มีความรูความสามารถ
และใหเราไดรูมากประเด็นในเรื่องนี้นะครับ เรื่องโทษเรื่อง
ประโยชนที่จะไดรับนะครับ ผมเขียนไวในลักษณะแบบนี้คิด
วาครั้งนี้เรารับทราบขอมูลทั้งหมดและหลังจากนี้นะครับ พวก
เราก็เสนอญัตติใหถูกตองและก็ทําหนังสือถึงบุคคลที่มีความ
ชํ านาญในเรื่ องนี้ ที่ เ ป น ต น คิ ด มาชี้ แ จงต อสภา ฯนะครั บ
นอกจากทานเสนอญัตติแลวนะครับ เราก็ทําหนังสือถึงที่ทาน
คิดวาบุคคลที่มาใหความรูตอสภาฯใหไดมากที่สุดเชิญบุคคล
ทานนั้นมานะครับ ผมวานาจะเปนแบบนี้ก็จะไดรับขอมูลที่มี
ประโยชนมากขึ้นคิดวาพวกเราคงไมหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานี้นะ
ครั บ พวกเราเองก็ อยากเห็ น สตู ลพั ฒ นาเช น เดี ย วกั น แต
ขณะเดียวกันอยางที่ทานนายกฯนําเสนอเรื่องสภาฯก็เปนเรื่องที่
มีบทบาทเพราะฉะนั้นอยากจะไดรับขอมูลที่รอบรูหลายๆดาน
ซึ่งเป น ประโยชนเราก็ อธิ บายใหค นอื่น ได เขาใจด ว ยผมมี
แนวคิ ด อยู อ ย า งนี้ ท า นอื่ น ว า ยั ง ไงครั บ เชิ ญ คุ ณ จํ า รู ญ
ดีเสาวภาคย
ผมถือวาการวินิจฉัยของทานประธานสภา ฯ เปนการ
วินิจฉัยชี้ขาดนะครับ ที่ผมอภิปรายไปเมื่อกี๊นี้คือตองการให
สภาฯมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนและทานประธานฯเปดขอบังคับวา
ทําไดหรื อไม ใ นลั ก ษณะที่ผมเสนอญัต ติ โดยวาจาและมี ผู
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รับรองผมอยากทราบอย างนั้น เพื่ อเป นบรรทัดฐานในการ
ประชุมครั้งตอไปครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ ทานจํารูญ ดีเสาวภาคย มีทาน
อื่นอีกไหมครับ เชิญคุณดนัย หลงโสะ
ผมมีเรื่องที่จะมาฝากอยูเรื่องหนึ่งเรือ่ งซอมถนนและก็
เรื่องกอสรางผนังกั้นน้ําเสาะตลิ่งผมไดรับการรองเรียนจาก
ชาวบาน 2 ตําบล คือ ตําบลบานควนและตําบลฉลุงวาไดรับ
ความเดือดรอนจากการใชถนนเลียบคลองมําบังระหวางหมูที่ 2
หมูที่ 3 และหมูที่ 5 ตําบลบานควนไปจนถึงหมู 1 ตําบลฉลุง
ถนนสายนี้ชวงที่ลาดยางก็เปนหลุมเปนบอชวงที่เปนลูกรังน้ํา
ไดกัดเสาะถนนขาดทําใหไมสามารถสัญจรไปมาไดในชวง
หนาฝนบริเวณดังกลาวน้ําทวมในพื้นที่ตําบลบานควน อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ผมขอเสนอแคนี้ครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ผมก็ขอเลิกการ
ประชุมนะครับ
เวลา 18. 30 น.

