
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕8 

วันที่   18  พฤษภาคม   ๒๕๕8 

เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 
 ๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒.  นายอนุสรณ์    มรรคาเขต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
 ๓.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
 ๔.  นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
 ๕.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
 6.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
 7.  นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5 
 8.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  7 
 9.  นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  8  
10. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
๑1. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
๑2. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑3. นายเอียด    ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
๑4. นายประเสริฐ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  1 
๑5. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 
๑6. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
17. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3 
18. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
19. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท่าแพ      เขต  ๑ 
๒0. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท่าแพ      เขต  ๒ 
๒1. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 
 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 
1.  นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
2.  นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง       เขต  9 
3. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  2 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  1 
 3.  นายสมมาตร  มานะกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  2 
 4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 5.  นายวรรโณ  เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 6.  นายกอหรี   ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 7.  นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
11. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว ผู้อํานวยการกองกิจการสภา ฯ 
13. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
14. นางเกสร  เกตุแก่น รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นายมงคล  ชุมทอง ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑6. นายอมาตย์  สุปราณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผู้อํานวยการกองพัสดุฯ 
17. นางอรรถยา  อารีกุล ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
19. นางสาวนิรัตน์  เล็กสมสันต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
20. นายสุพจน์  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ๗ 
21. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  7 
22. นางนาฏยา  หนูสมจิตต์ นักบริหารงานทั่วไป  7 
23. นายมารุต   โขขัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26. นายปรีชา     อ่อนประชู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
27. นายสุเรน   ตาเดอิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
28. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ข้อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิดประชุมสภา 
นายสะหรี  พันหวัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 

ประจําปี พ.ศ.2558 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 
2546  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552 ความว่า เมื่อ
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เป็นการจํ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่ งองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัยวิสามัญก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่าที่มีอยู่
อาจทําคําร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญ ได้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้
กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  1 ประจําปี
พุทธศักราช 2558 มีกําหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18  พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2558 ถึงวันที่ 24  พฤษภาคม 2558 จึงประกาศมาเพ่ือ
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2558  ท่าน
ประธานสภา นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย์    

 ต่อไปเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นทําหน้าที่ 
ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น  

ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรอง 
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ นายกฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู้อํานวยการกองสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่อง
สําคัญต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไปจะนําเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ทางจังหวัดได้แจ้ง 
ประธานสภาฯ หนังสือ ลับมาก  ด่วนที่สุด ที่ สต 00234/30 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 

2558   เร่ืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความ
ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หนังสือจังหวัดสตูล ลับมาก 
ด่วนที่สุด ที่ สต 00234/3702  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง
ติดตามผลการดําเนินการกรณีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ต้องคดีอาญา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ - ตามมาตรา 30  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ย่อมเป็นการเปิดเผยความตามลักษณะที่จะได้กําหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่การประชุมลับ
ย่อมมิได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาประชุมร้องขอ ส่วน
มาตรา 31  มาตรา 32 ก็ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิตั้งข้อกระทู้ถามนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
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รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่อง
นั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับปลอดภัยและประโยชน์สําคัญของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 32 สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆอันเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ใน
เขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ทั้งนี้ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจา หรือ
เป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในเวลาอัน
สมควรก็ได้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยราชการย่อมมีสิทธิที่
จะไม่ตอบคําถามเมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ หรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่
สมควรเปิดเผย  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้อ 31 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกฯที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับ 
ในระเบียบวาระการประชุมใดให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการประชุม
ลับในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม และการ
ประชุมเช่นนี้ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ประชุมนั้นออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้การร้อง
ขอให้มีการประชุมลับตามวาระหนึ่ง อาจทําเป็นหนังสือเสนอด้วยวาจา
ก็ได้ ข้อ 32 การประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับความ
ประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทําการอันใดเสื่อมเสียประโยชน์
ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกฯอยู่ หรือที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดตามความในหมวด 9 แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ
เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาแต่ขอให้ประชุมเปิดเผย  

ประธานสภาฯ - หนังสือจังหวัดสตูล ลับมาก ด่วนที่สุด สต003.4/30 ลงวันที่ 
11  พฤษภาคม 2558  เรื่องสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มี
ความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย มี 2 ฉบับด้วยกัน ผม
จะอ่านให้ท่านฟัง ด่วนที่สุด ที่ สต 0023.4/30 ศาลากลางจังหวัด
สตูล ถนนสตูลธานี  วันที่ 11 พฤษภาคม 2558  เรื่องสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสีย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ้าง
ถึงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2540 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับ 4 พ.ศ.2552  ด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมภายใต้
การอํานวยการของ พลตํารวจเอก  เอก  อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.ได้สั่ง
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การให้ พันตํารวจเอก เสกสันต์  ชูรังสฤษฎิ์  ผกก.สส.ภจว.สตูล ร่วมกัน
จับกุมนายอาบู  ฮะอุรา ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอควนโดน ข้อหาสมคบและร่วมกันตั้งแต่ 3 
คนขึ้นไปกระทําการอันเป็นการค้ามนุษย์ร่วมกันช่วยเหลือด้วยประการ
ใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายร่วมกัน
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืนโดยให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกัน
เรียกค่าไถ่ตามหมายจับของศาลนาทวี ที่ 193/2558 ลงวันที่ 9 
พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ค้าโรฮิงญาในจังหวัดสตูล ซึ่งนาย
อาบู  ฮะอุรา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การเป็น
ประโยชน์ต่อรูปคดี จังหวัดสตูลเห็นว่าการกระทําของนายอาบู  ฮะอุรา 
ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ดําเนินการตามมาตรา 11(7) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ดําเนินการตามมาตรา 11(7) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 และ
รายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
และดําเนินการต่อไป  จากนายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
ฉบับที่ 2  ด่วนที่สุด สต 00234/3702  ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนน
สตูลธานี  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558  เรื่องติดตามผลการดําเนินการ
กรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต้องคดีอาญา เรียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ้างถึงหนังสือจังหวัดสตูล 
ที่ สต0023.4/ว1411 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557   2.หนังสือ
จังหวัดสตูล ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ สต 0023.4/30 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม  2558  ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่กรณี นายอานัส  ฮะยีมะแซ 
และนายอาบู  ฮะอุรา ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ต้องคดีอาญาฐานร่วมกันข่มขืนใจผู้ อ่ืนให้กระทําการใดไม่ว่า
กระทําการใดหรือจํายอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกายเสรีภาพร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่า
ไถ่ หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใดร่วมกันค้ามนุษย์และรู้ว่าคนต่างด้าว
คนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
ร่วมกันให้เข้าที่พักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยกันประการใดๆเพ่ือให้คนต่าง
ด้าวนั้นพ้นจากการจับกุมความละเอียดทราบแล้วนั้น อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 77 มาตรา 79 และมาตรา 80 ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ชี้แจงและรายงานผลการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในการดําเนินการกับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องคดีอาญาในกรณีดังกล่าว และรายงาน
ผลความคืบหน้าการดําเนินทางอาญาว่าอยู่ในการดําเนินขั้นตอนใดโดย
ให้รายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 จึงเรียน
มาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป จากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ต่อไปเชิญเลขาฯอ่านมาตรา 11(7) 

เลขานุการสภาฯ - มาตรา 11 เรื่องสมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สิ้นสุดลงเมื่อ (7)สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจาก
ตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
หรือก่อไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทําการ
อันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งนี้  ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ  

ประธานสภาฯ - ในเมื่อท่านเลขาฯได้อ่านมาตรา 11(7) ทุกท่านคงเข้าใจ ลําดับ
ต่อไป ผมจะนําเรื่องที่ทางจังหวัดมาถึง 2 ฉบับ ให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
พิจารณาว่าขั้นดําเนินการเราจะทําอย่างไร ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ
อภิปราย  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ด้วยเหตุผลในการที่พ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภานั้นมันมี
ข้อบังคับอยู่ในกฎหมาย หลายๆส่วนเท่าที่ผมผ่านการอบรมและศึกษา
มามีอยู่ด้วยประมาณ 7 ส่วน การพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภาเหตุ
ดํารงตําแหน่งนั้น คือ  

   1.จากการตาย  
   2. การลาออก 
   3. ออกตามอายุราชการ หรือยุบสภาฯ 
   4. ขาดประชุมสภาเกิน 3 ครั้ง 
   5. ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกตั้ง 
   6. มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับการประมูล

งานต่างๆของสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   7. เป็นผู้มีความประพฤติในทางทุจริต  
 สิ่งเหล่านี้สามารถทําได้โดยตรงแต่ในเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้

โดยตรงหรือไม่เหตุเพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหายังไม่
ถึงที่สุดของในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถ้าหากเรามีมติหรือทําอะไรลงไป
เกี่ยวกับการขับเขาออกหรือเข้าชื่อ 1 ใน 3 ในการยื่นญัตติ ขับออกสาม 
ใน สี่ ในการถอดถอนถ้าเหตุว่าเมื่อถึงที่สุดในข้อของกฎหมายเขาเป็นผู้
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บริสุทธิ์ถามว่าความชอบธรรมตรงนี้ใครจะเรียกเอาความชอบธรรมคืน
ให้กับเขาผมก็กล่าวตรงนี้เพียงเพ่ือเป็นข้อเตือนเป็นข้อฝากเป็นข้อคิด
ให้กับเพ่ือนสมาชิกฯ  ถึงท่านประธานฯ  ก็ฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - วันนี้ไม่ใช่การดําเนินการถึงขั้นถอดถอนผมเพียงมาปรึกษาหารือ
กับท่านสมาชิกฯว่าเราจะดําเนินการอย่างไรในเมื่อหนังสือมาถึง 2 ฉบับ 
ถึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เรียกประชุม และผมจึงนําเรื่อง
เหล่านี้มาปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกฯว่าท่านจะมีแนวคิดอย่างไร นี่
เป็นการปรึกษาหารือ มีท่านอ่ืนอีกไหม เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 

นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - ก่อนอ่ืนตอนที่ว่าทางจังหวัดได้มีหนังสือมาถึงสภาฯเพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับสมาชิกฯของเรา จํานวน 2 ท่าน  คนแรก นายอาบู  
ฮะอุรา ส่วนคนที่สอง นายอานัส  ฮะยีมะแซ ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามทั้ง 
2 ท่าน แต่ว่าสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นโดยสุจริตและ
ก็ไม่ได้เข้าข้างหรือว่าปกป้องสมาชิกฯแต่ว่าอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก
กฎหมายที่ผมได้นําเรียนมาและปัจจุบันก็ประกอบวิชาชีพทนายความ
จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา 23 ปี ท่านประธานฯจากการที่มีการ
กล่าวหาว่าท่านสมาชิกฯของเรา จํานวน 2 ท่านได้กระทําความผิด
กฎหมายอาญา ก่อนอ่ืนเราต้องตั้งสติก่อนว่าระบบกฎหมายไทยใช้
ระบบการกล่าวหาไม่ใช้ระบบการไต่สวนคือต้องกล่าวหาเขาก่อนคนนั้น
กระทําความผิดซึ่งทั้ง 2 ท่าน  ส่วนท่านแรกก่อน นายอาบู ฮะอุรา 
ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนยังไม่ได้อยู่ใน
ชั้นของกฎหมาย ก็คือชั้นสอบสวน  ชั้นอัยการ และก็ชั้นศาล แต่ปรากฏ
ว่ากรณีของท่านอาบู ฮะอุรา เป็นเพียงในชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้น
ซึ่งเราจะมาว่าเขากระทําความผิดผมว่ายังไม่ได้เนื่องจากว่า แม้ว่าท่าน
จะมีหนังสือมาว่านายอาบู  ฮะอุรา ให้การรับสารภาพแต่ผมขอเรียนว่า
มีหลักกฎหมายว่าคํารับสารภาพของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนมีน้ําหนัก
น้อยซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นเพียงพยานบอกเล่าในชั้นศาลจําเลยอาจ
สามารถท่ีจะให้การปฏิเสธหรือไม่ก็ได้ลําพังคําให้การรับสารภาพของ
จําเลยในชั้นสอบสวนไม่พียงพอที่จะรับฟังลงโทษจําเลยได้โจทย์ต้องมี
พยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบเช่น ประจักษ์พยาน พยานวัตถุ 
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ อันนี้ที่ผมเล่าให้มาก็มีตัวอย่างคํา
พิพากษาของศาลฎีกาหลายๆเรื่อง เช่นคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 
3254 /2553 ซึ่งมีย่อว่าคําเบิกความของ พ.ต.ท. พ ที่เกี่ยวข้องกับ
จําเลยเป็นคําให้การที่ได้มาจากการบอกเล่าของ “จ”ซึ่งเป็นผู้ร่วม
กระทําผิดด้วยกันจึงเป็นพยานบอกเล่าและมิใช่พยานหลักฐานที่มี
แหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่แหล่งเป็นอิสระอันนี้
เขาบอกว่าเป็นพยานบอกเล่าเหมือนกัน และก็คําพิพากษาฎีกาที่ 
465/2558 คําเบิกความของเจ้าพนักงานตํารวจผู้จับกุมและ
พนักงานสอบสวนที่ว่าจําเลยได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและ
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ชั้นสอบสวนว่าได้ร่วมกับพวกขโมยรถยนต์ของผู้เสียหายเป็นเพียง
พยานบอกเล่าไม่มีน้ําหนักให้รับฟังได้โดยลําพังเมื่อจําเลยให้การ
ปฏิเสธโดยพิจารณามิได้กระทําความผิดและโจทย์ไม่มีพยานหลักฐาน
อ่ืน พยานหลักฐานโจทย์จึงมีน้ําหนักน้อย ส่วนที่3 คําพิพากษาศาล
ฎีกาที่683/2541 จําเลยกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา
ตามฟ้องโจทย์แต่ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนโจทย์นําสืบ
แต่เพียงว่าจําเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
จําเลยให้การรับสารภาพโดยโจทย์มิได้นําสืบว่าจําเลยเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือไม่และอาวุธดังกล่าวมีเครื่องหมาย
ของเจ้าพนักงานประทับไว้หรือไม่เมื่อจําเลยให้การปฏิเสธในชั้น
พิจารณาพยานหลักฐานโจทย์จึงไม่มีน้ําหนักลงโทษจําเลยได้ อันนี้
เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมให้ดูเพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายของเมืองไทย
ใช้ระบบกล่าวหาเราในฐานะท่ีว่าอยู่ในสมาชิกฯก็ต้องรับฟังด้วยความ
ระมัดระวังเหมือนกันว่าคดีนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในเมื่อทั้งสอง
ท่านที่ว่านี้เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นความคิดของผมแล้ว
ต้องรอฟังคดี ให้ถึ งที่สุ ด เสียก่อนนอกจากนั้นแล้ ว กฎหมาย
รัฐธรรมนูญหลายๆฉบับที่ผ่านมาก็บัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ต้องหาไว้ด้วยและก็ทุกๆฉบับ ก็จะมีเรื่องนี้เอาไว้และก็รัฐธรรมนูญ
ที่กําลังร่างกันอยู่ ก็อยู่ในมาตรา 37  บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญา
เว้นแต่ได้กระทําอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิด
และกําหนดโทษเอาไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นต้องเป็นโทษที่
กําหนดไว้ในกฎหมายอันนี้ข้อที่2 วรรค 2 ในคดีอาญาให้สันนิฐานไว้
ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เหมือนผู้กระทําผิดมิได้ อันนี้รัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนเอาไว้และก็ที่
กําลังร่างอยู่ก็มีบัญญัติเอาไว้เหมือนกันและผมก็จะยกตัวอย่างใน
วงการยุติธรรมของเราที่เป็นข่าวดังระดับประเทศหลายๆคดีที่ผ่านมา 
ตํารวจนําผู้ต้องหาและมาแถลงข่าวผู้ต้องหาคนนั้นให้การรับสารภาพ
ตั้งแต่ชั้นจับกุมจนถึงชั้นสอบสวน ยกตัวอย่างคดีดังๆคดีแรก คือคดี
เชอรี่แอล สาวสวยลูกครึ่งซึ่งคดีนี้ได้ทิ้งร่องรอยของความเสื่อมทาง
กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในชั้นของตํารวจ  แต่ตํารวจผู้ที่ทํา
หน้าที่ในเรื่องนี้คดีนี้มีจําเลย 5 คน ศาลชั้นต้นยกฟ้องไป 1 คน 
เหลืออีก 4 คน ต่อมาสุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องจําเลยที่เหลืออีก 4 คน 
แต่ปรากฏว่าผลเสียหายยังไง คนหนึ่งเสียชีวิตในคุกส่วนจําเลย 2 
รายตายหลังจากศาลฎีกาตัดสินไม่นานเนื่องจากว่าติดโรคร้ายมาจาก
ข้างในเรือนจํา ส่วนคนสุดท้ายออกมาจากคุกปรากฏว่าครอบครัวที่
อยู่ด้วยกันไม่เหลือใครลูกสาวถูกฆ่าข่มขืน ลูกชายหาย และภรรยา
ตาย นั่นคดีเชอรี่แอล ถ้าทุกคนจําได้คดีนี้จําเลยถูกบังคับให้รับ
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สารภาพตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นคนทํา
ส่วนคดีนาย จอบิ ถ้าจําได้เหตุการณ์รถโรงเรียนบรรทุกนักเรียนมา
เต็มคัน ขณะขับรถข้ึนเขาได้มีคนร้ายออกมายืนขวางถนนและคนร้าย
ใช้อาวุธสงครามกราดยิงทําให้นักเรียนตาย 3 คน ตํารวจจับกุมนาย
จอบิ นายจอบิให้การรับสารภาพและก็ทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพแต่คดีนี้ผู้ปกครองเด็กไม่เชื่อว่านายจอบิ เป็นผู้กระทํา
ความผิดเพราะว่าลักษณะดูแล้วไม่ใช่จะเป็นคนร้ายเนื่องจากว่าความ
สูงต่ําของคนร้ายแตกต่างกันต่อมาศาลพิพากษายกฟ้องแม้ว่าเขาจะ
ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนก็ตามเมื่อศาลยกฟ้อง
ผู้ปกครองของเด็กเอาดอกไม้ไปให้จําเลยในคดีนี้เพราะเชื่อว่าเขาเป็น
แพะซึ่งทนายความของนายจอบิ ได้ให้การว่าที่เขารับสารภาพเพราะ
เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าหากคนรับสารภาพเขาจะดําเนินการให้เขามี
ทะเบียนราษฎร์ในประเทศไทยได้นั่นก็คือเป็นการแสดงเจตนาโดยจง
ใจทีนี้ผมก็ย้อนมาถึงคดีของนายอาบู  ฮะอุรา ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าท่าน
กําลังจะร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนื่องจากว่าในขณะให้การนั้นถูก
พนักงานสอบสวนหลอกลวงจูงใจบอกว่าหากคุณให้การรับสารภาพ
คุณจะได้สิทธิในการประกันตัวอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็น
อย่างไรแต่ว่าผมก็ได้รับฟังมาจากนายอาบู ฮะอุรา โดยตรงเนื่องจาก
ไปเยี่ยมมาซึ่งเราก็ต้องมีสติว่าในเมื่อจังหวัดมาอย่างนี้เราควรจะทํา
อย่างไรสุดท้ายแล้วก็ต้องรอฟังคดีถึงที่สุดเสียก่อน และอีกท่านคือ
นายอานัส  ฮะยีมะแซ ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามเช่นกัน อาจจะมีอยู่ข้อ
หนึ่งเนื่องจากว่าเขาขาดประชุมสภาเกิน 3 ครั้ง แต่ทีนี้ว่าในการขาด
ประชุมเกิน 3 ครั้งมีหลักกฎหมายอยู่ว่าต้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร
แต่ปรากฏว่าผมตั้งคําถามว่าหากเราอยู่ที่บ้านไม่ได้มาประชุมสภาฯ
เฉยๆเกิน 3 ครั้ง ผมคิดว่าก็น่าจะสมควร แต่ว่าเขามา ประชุมไม่ได้
เนื่องจากถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลเพราะฉะนั้นหากจะเป็นกรณี
เพราะว่าขาดประชุม 3 ครั้ง ผมก็ว่ายังไม่ชัดเนื่องจากว่าเขามาไม่ได้
เพราะเหตุอ่ืนซึ่งกฎหมายเขียนว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผมมีตัวอย่าง
ของคดีคําสั่งทางปกครองอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่ว่าทางสภาฯแห่ง
หนึ่งได้ลงมติถอดถอนสมาชิกฯท่านหนึ่งออกจากการเป็นสมาชิกฯโดย
เหตุว่าประพฤติตนไม่สมควรและทําความเสื่อมเสียต่อองค์กรซึ่งก็มีคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดที่ แดงที่ 947/2556 เป็น
กรณีที่ว่าสมาชิกฯท่านนั้นได้ทําการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆว่าไม่
ว่าจะเป็นทางอําเภอต่างๆได้กระทําการในเรื่องของทุจริตซึ่งต่อมาทาง
อําเภอหรือว่าจังหวัดจําไม่ได้แต่ว่าเขาได้มีหนังสือให้ดําเนินการถอด
ถอนสมาชิกฯท่านนั้นเนื่องจากว่าเห็นว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมซึ่งสภา
แห่งนั้นก็ได้ลงมติถอดถอนโดยที่ว่าเขายังนั่งอยู่ข้างในด้วยและก็สภาก็
ได้ถอดถอนต่อมาเขาก็ได้นําคดีนั้นมาฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาล
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ปกครองสูงสุดได้มีมีมติเพิกถอนคําสั่งของสภาแห่งนั้นว่าไม่ชอบด้วย
กฎหมายทีนี้ที่ผมยกตัวอย่างมามันก็เกี่ยวเนื่องกับว่าเนื่องจากว่าหาก
สมมติเกิดต่อไปเราจะใช้บรรทัดฐานตัวนี้ในการถอดถอน ผมยังมีข้อ
สงสัยอยู่ว่าในกรณีสมาชิกฯของเราเขาไม่มีโอกาสมาชี้แจงมานั่งฟังการ
อภิปรายการชี้แจงและก็ชี้แจงกับท่านสมาชิกฯในที่ประชุมนี้เราจะทําได้
โดยการลับหลังเขาได้ไหมเหมือนกับเป็นการว่าเขาไม่อยู่บ้านแต่ว่าเราก็
แอบขึ้นบ้านเขา จะสามารถทําได้ไหม ผมก็ให้ข้อคิดแต่ว่าเมื่อมาดูตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อสักครู่ที่ว่าท่านเลขาฯได้อ่านข้อ 
32 ให้ฟัง ที่บอกว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับความ
ประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่นเนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติในทาง
ที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความสงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกระทําการเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตน
เป็นสมาชิกฯอยู่หรือเรื่องที่สมาชิกฯถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตาม
ความในหมวด 9 แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกฯท้องถิ่นผู้
ถูกกล่าวหาจะขอให้เปิดประชุมโดยเปิดเผย ตามข้อนี้จะเห็นไหมครับว่า
สมาชิกฯผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในห้องประชุมด้วยแต่ว่าของเราไม่ได้อยู่ใน
ห้องประชุมเนื่องจากว่าเขาถูกคุมขังโดยหมายของศาลซึ่งความคิดของ
ผมแล้วผมคิดว่ายังไม่สมควร ยังไม่น่าจะดําเนินการถอดถอนในเรื่องนี้ซึ่ง
ความคิดของผมเป็นความคิดเห็นโดยสุจริตอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย
และก็ไม่ได้มีเจตนาปกป้องหรือช่วยเหลือแต่ประการใด ขอฝากแค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  ถ้าหากไม่มีผมขอหยั่งเสียงดู ผมจะหยั่งเสียงดู
ว่าสมาชิกฯท่านใดที่เห็นด้วยที่จะเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เข้ามาพิจาณาใน
สภาโอกาสต่อไป เดี๋ยวผมขอหยั่งเสียงดู ผมจะถามว่า มีสมาชิกฯท่านใด
ที่เห็นด้วยที่นําชื่อผู้ถูกกล่าวหา 2 ท่าน เข้าพิจารณาในโอกาสต่อไป 
โปรดยกมือขึ้น  

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าผมถามทีละคนดีไหม หรือว่าจะไม่นําเข้าพิจารณาเรื่องนี้  

เชิญคุณอนุสรณ ์ มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - ตามที่เราได้มีการอภิปรายซึ่งผมคิดว่าท่านประธานฯน่าจะถาม

ว่า คือเราก็ได้ฟังสมาชิกฯกันมาในวันนี้ ทีนี้หากสมาชิกฯท่านใดเห็นว่า
สมควรที่จะดําเนินการถอดถอนก็ให้มายื่นกับท่านประธานฯในโอกาส
ต่อไป แต่ไม่ใช่ในการประชุมวันนี้ซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกฯ
ได้มายื่นกับท่านประธานฯในโอกาสต่อไป   

ประธานสภาฯ - คงจะเข้าใจผิด ที่ผมหยั่งเสียงดูถ้ามีมติว่าจะถอดถอนก็ผมจะให้
ทําหนังสือมาถึงประธานฯแล้วนําหนังสือเข้าประชุมสภาฯในโอกาส
ต่อไป ที่ผมจะถาม คืออยากหยั่งเสียงดูเท่านั้นว่ามีความคิดเห็นอย่างไร 
เกินครึ่งหรือว่าไม่เกินครึ่ง เพราะท่านได้อภิปรายไปแล้ว อยากจะหยั่ง
เสียงท่านสมาชิกฯว่าเห็นเป็นอย่างไรเท่านั้นเองถ้าท่านไม่มีมติก็ไม่



~ ๑๑ ~ 

 

เป็นไรถ้ามีหนังสือมาเมื่อไหร่ผมจะเปิดประชุมสภาฯเมื่อนั้น ตกลงกัน
ตามนี้  ต่อไปเป็นวาระอ่ืนๆมีสมาชิกฯจะอภิปรายบ้าง ถ้าไม่มีผมก็ขอ
ปิดการประชุมสภาฯ 

เลิกประชุม - เวลา  12.40 น. 

 


