
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕8 

วันที่   26  พฤษภาคม   ๒๕๕8 

เวลา    09.0๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 
 ๑.  นายจ ารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒.  นายอนุสรณ์    มรรคาเขต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
 ๓.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
 ๔.  นายย ามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง      เขต  ๑ 
 ๕.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  3 
 6.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  4 
 7.  นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  5 
 8.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  7 
 9.  นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต   8  
10. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  1 
๑1. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู      เขต  3 
๑2. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  4 
๑3. นายเอียด    ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  ๕ 
14. นายประเสริฐ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  1 
๑5. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  2 
๑6. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  1 
17. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  3 
18. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๑ 
19. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๒ 
20. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอมะนัง      เขต  1 
 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 
1.  นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  6 
2.  นายสมพล   อาด า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง       เขต   9 
3. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  2 
4. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  1 
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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 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว ผู้อ านวยการกองกิจการสภา ฯ 
13. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
14. นางเกสร  เกตุแก่น รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
15. นายมงคล  ชุมทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑6. นายอมาตย์  สุปราณี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผู้อ านวยการกองพัสดุฯ 
18. นางอรรถยา  อารีกุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
19. นายสุพจน์  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ๗ 
20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  7 
21. นางนาฏยา  หนูสมจิตต์ นักบริหารงานทั่วไป  7 
22. นายมารุต   โขขัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25. นายปรีชา     อ่อนประชู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26. นายสุเรน   ตาเดอิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา     09.00 น. 
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ข้อประชุม 
ท าหน้าทีเ่ลขานุการสภาฯชั่วคราว - เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาองค์การ 
นางบุญยืน รัตนชาตรี บริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นท าหน้าที่  ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 
รองปลัด อบจ.สตูล 
ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง  วันนี้มีท่านสมาชิกฯขอลา จ านวน 2 ท่าน คือนาย

สะหรี  พันหวัง และนายประเสริฐ  แซ่อ้ึง  ส่วนนายสะหรี  พันหวัง ท่าน
ก็เป็นเลขานุการสภาฯวันนี้ก็ไม่อยู่ขอให้ท่านเสนอเลขานุการสภาฯมา
จ านวน 1 คน เพ่ือท าหน้าที่แทน  ขอเชิญเสนอชื่อ  เชิญด.ต.สุกฤษฎิ์   
มอญแก้ว 

ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว - ผมขอเสนอชื่อ นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ท าหน้าที่เลขานุการฯ
ชั่วคราว  ขอผู้รับรองด้วย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ถ้าไม่มีขอ
เชิญคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ขึ้นท าหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว   

เลขานุการสภาฯชั่วคราว - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิดสมัย 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 1 พ.ศ. 2558 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552  ความว่า เมื่อเป็นการจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เท่าที่มีอยู่  อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ได้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2558 มีก าหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 
2558 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - วันนี้ เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2558  เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องส าคัญต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกให้แล้วนั้น ต่อไปผมจะน าเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  จังหวัดได้แจ้ง ( 1.) หนังสือ 
ประธานสภาฯ จังหวัดสตูล ด่วนที่สุ ด  ที่  สต 0023.4/3909  ลงวันที่  21  

พฤษภาคม 2558  เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มี
ความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย   
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 ( 2.) หนังสือจังหวัดสตูล  ด่วนที่สุด  ที่ สต 0023.4/3909  ลงวันที่ 
21  พฤษภาคม  2558  เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล มีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย  เรียน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนา
หนังสือสถานีต ารวจภูธรปาดังเบซาร์ ลับ  ด่วนที่สุด  ที่  จช.0024(สข).
313(25)/838  ลงวันที่ 21  พฤษภาคม  2558  ด้วยนายสมพล  อา
ด า  ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เขตเลือกตั้งที่ 
9  อ าเภอเมืองสตูล  ผู้ต้องหาคดีอาญาฐานสมคบและร่วมกันตั้งแต่สาม
คนขึ้นไปกระท าการอันเป็นการค้ามนุษย์ร่วมกันช่วยเหลือด้วยประการ
ใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ร่วมกัน
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้ อ่ืนโดยท าให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและ
ร่วมกันเรียกค่าไถ่ ซึ่งได้มอบตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดนาทวี ที่ 
220/2558 ลงวันที่ 11  พฤษภาคม 2558  รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของสมพล  
อาด า  ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือการกระท าอันเสื่อม
เสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงให้สภาองค์การ
บริ หารส่ วนจั งหวั ดสตู ลด าเนิ นการตามมาตรา 11(7) แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2552  และรายงานผลการด าเนินการให้จังหวัด
ทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความ
นับถือ นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   

 (3.)   จั งหวั ดได้ แจ้ ง  หนั งสื อจั งหวัดสตูล ด่ วนที่ สุ ด  ที่  สต 
0023.4/3914  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2558  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  เรียนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งจังหวัดสตูล  ที่ 661/2558  
ลงวันที่  20  พฤษภาคม 2558  ตามที่นายอนัส  หะยีมะแซ  ต าแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เขตเลือกตั้งที่ 6  นายอาบู  
ฮะอุรา  ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เขต
เลือกตั้งที่ 2 อ าเภอควนโดน  และนายสมพล  อาด า  ต าแหน่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เขตเลือกตั้งที่ 9 อ าเภอเมืองสตูล 
ต้องหาคดีอาญา  ในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์  ความละเอียดทราบ
แล้วนั้น  อาศัยอ านาจตามมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2552  
ให้แจ้งค าสั่งจังหวัดสตูล  ที่ 661/2558  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  
2558  แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องหาคดีอาญา
ทราบตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยรายงานให้จังหวัดทราบพร้อมผลความ
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คืบหน้าการด าเนินการในคดีอาญากับบุคคลดังกล่าว ภายในวันที่  28  
พฤษภาคม  2558  จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการต่อไป  ขอแสดงความนับ
ถือ  นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2   
ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่อง ปรึกษาหารือตามหนังสือจังหวัดสตูล   
ประธานสภาฯ ด่วนที่สุด  ที่ สต 0023.4/3909  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2558  

เรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความประพฤติในทาง
ที่จะน ามาซึ่ งความเสื่อมเสีย  นายสมพล  อาด า   ต่อไปขอเชิญ
เลขานุการสภาฯอ่านระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ - มาตรา 30  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 
2540  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552   ความว่า การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะ
ได้ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  แต่การประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งมาประชุมร้องขอ   

 ข้อ 31 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบ
วาระการประชุมใดให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการประชุมลับใน
ระเบียบวาระการประชุมนั้น  โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม การประชุม
เช่นนี้ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุม
นั้น ออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้  การร้องขอให้มี
การประชุมลับตามวรรคหนึ่ง  อาจท าเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจาก็
ได้ 

 ข้อ 32  การประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นเนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือการกระท าอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าการกระท า
ผิดตามความในหมวด 9 แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับเว้นแต่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย 

 มาตรา 11 (7) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  ความว่า มาตรา 11 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สิ้นสุดลง 
เมื่อ (7) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีมติให้พ้นต าแหน่ง โดย
เห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความ
ไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือการกระท าอันเสื่อม
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เสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติ   

ประธานสภาฯ - ก่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อภิปราย 
ปรึกษาหารือ ผมขออ่านค าสั่งจังหวัดสตูล    ค าสั่งจังหวัดสตูล ที่ 
661/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ด้วย
นายอนัส  หะยีมะแซ  ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมืองสตูล ต้องหาคดีอาญาฐานร่วมกัน
ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใด  ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใดโดย
ท าให้กลัวว่าอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพฯ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยว
กักขังผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าไถ่หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด ร่วมกัน
ค้ามนุษย์และรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ร่วมกันให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วย
ด้วยประการใดๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม  นายอาบู    
ฮะอุรา  ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขต
เลือกตั้งที่ 2 อ าเภอควนโดน  ต้องหาคดีอาญาฐานสมคบและร่วมกัน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปกระท าการอันเป็นการค้ามนุษย์ ร่วมกันช่วยเหลือ
ด้วยประการใดๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิด
กฎหมาย ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืนโดยท าให้ปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกายและร่วมกันเรียกค่าไถ่ ตามหมายจับของศาลจังหวัดนาทวี  ที่ 
193/2558 ลงวันที่  9 พฤษภาคม 2558   ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ค้า    
โรฮินจาในจังหวัดสตูล และนายสมพล  อาด า  ต าแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เขตเลือกตั้งที่ 9  อ าเภอเมืองสตูล  
ต้องหาคดีอาญาฐานสมคบและร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปกระท าการอัน
เป็นการค้ามนุษย์  ร่วมกันช่วยเหลือด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืน
โดยท าให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันเรียกค่าไถ่ ซึ่งได้มอบ
ตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดนาทวี ที่ 220/2558  ลงวันที่  11  
พฤษภาคม  2558  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2558  อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.
2540  แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4)   พ.ศ.2552  จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้   

 1. นายนิมิต  นิลวัตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธาน
กรรมการ 
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 2. นายวิเชียร  ทองเอียด  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็น
กรรมการช านาญการพิเศษ 

 3. นายประชา  ชุมเพ็ชร  นิติกรช านาญการ  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการสอบสวนพิจารณา

ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.2558     นาย
เดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   

 ต่อไปเชิญสมาชิกฯ อภิปราย  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ท่านประธานฯเป็นครั้งที่สองแล้วที่มีหนังสือด่วนจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดสตูล  มาถึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ซึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียนั่นเป็นได้สองทาง ผมขอ
อนุญาตหารือท่านประธานฯอันแรกผมฝากท่านประธานฯไปถึง
ผู้อ านวยการกองคลัง ณ วันนี้สมาชิกฯโดนจับคุมขั งอยู่ เราได้จ่าย
ค่าตอบแทนหรือไม่  อันที่สองถ้าหากว่าเราไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนฝาก
ท่านประธานท าหนังสือไปถึงท้องถิ่นจังหวัดเมื่อเราไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
สมาชิกภาพของสมาชิกนั้นสิ้นสุดหรือไม่ 2 ประเด็นที่ฝากไว้ตรงนี้ ใน
ส่วนประเด็นอ่ืนเป็นครั้งที่สองที่ท าหนังสือมา ฝากเพ่ือนสมาชิกฯทุก
ท่านว่าถ้าหากว่าเราไม่ท าอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปมันก็จะเกิดปัญหากับ
เราตามมาได้ในโอกาสหน้า ผมจึงหารือท่านประธานฯต่อว่าถ้าเป็นอย่าง
นี้ถ้าเราไม่มีกิจกรรมในการที่เราจะท าอย่างหนึ่งลงไป เช่น การเข้าชื่อ
หนึ่งในสามเพ่ือขอเปิดสภาท าการถอดถอนสามในสี่นั้นเราอาจจะโดนข้อ
ละเว้นได้ในอนาคต ผมจึงฝากท่านประธานฯผ่านไปถึงสมาชิกฯว่าในสอง
แนวทางนี้เราจะต้องท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะท าไปพร้อมๆกันก็
ฝากไว้แค่นี้  

ประธานสภาฯ - ต่อไปเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
รองปลัดฯ - ส าหรับเงินตอบแทนของนายอานัส ฮะยีมะแซ  จนถึงปัจจุบัน 
นางบุญยืน  รัตนชาตรี เราไม่ได้จ่ายให้เขา แล้วส่วนของนายอาบู ฮะอุรา และนายสมพล  อาด า 

เดือนนี้เราก็ชะลอจ่ายไว้ก่อน 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เมื่อเราไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกฯ สมาชิกฯถูกคุมขัง

ผลกระทบเราไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกฯเราไม่ได้มีผลเสียใน
การที่จะจ่ายเงินค่าตอบแทนไป อันที่สองถ้าเราไปขับสมาชิกฯออกไปก็
ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาได้ เพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาของการ
บริหารประเทศของคณะความม่ันคงแห่งชาติมันอยู่ที่ประเด็นว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ส่วนได้ส่วนเสียของเราหรือการกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นมีมากน้อยเพียงใดแค่นั้นเอง  
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ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯท่านอ่ืน  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - ตามที่จังหวัดได้มีหนังสือให้เราด าเนินการเกี่ยวกับสมาชิกฯของ

สภาฯของเรา จ านวน 3 ท่าน และก็ครั้งที่แล้วก็คือ 2 ท่าน ครั้งนี้ก็คือ
อีกท่านหนึ่ง คือกรณีของนายสมพล  อาด า  ซึ่งเท่าที่ผมดูทางจังหวัดนี้
ไม่ว่าสมาชิกฯของเราจะให้การยังไงเขาก็จะถอดถอนอยู่ดี ครั้งแรกก็
กล่าวอ้างว่ารับสารภาพพอครั้งนี้ นายสมพล  อาด า  ไปท าการมอบตัว
และแสดงความบริสุทธิ์และบอกว่าตัวเองไม่ได้กระท าผิดทางจังหวัดก็ยัง
เหมือนเดิมคือให้สภาด าเนินการทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้ผมก็มองแนวทางอยู่
ว่าท าไมเขาถึงโยนภาระให้เรา การที่เราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งก็มา
จากประชาชนและท าไมเราถามอ านาจผู้ว่าท าไมไม่ย้อนกลับไปถาม
อ านาจประชาชนดูว่า ประชาชนเขาคิดอย่างไรเพราะตามมาตราที่ 
11(8) บัญญัติว่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาก็
ท ากัน ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน
เสียงว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใดไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งกรณีนี้ก็สามารถท าได้ทีนี้
ถามผมว่าการที่ด าเนินการตามนี้ผมคิดเห็นยังไงความคิดเห็นของผมคือ 
ผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะท าการถอดถอนเนื่องจากว่า 1. ผมมองว่ายังไง
ก็ต้องรอฟังคดีถึงที่สุด สมมติว่าคดีถึงที่สุด เช่น ศาลพิพากษาว่าเขามี
ความผิดแต่โทษจ าคุกให้เรารอลงอาญาเอาไว้นั่นกรณีที่หนึ่ง ส่วนกรณีที่
สองพิพากษาว่ามีความผิดและโทษจ าคุก และกรณีที่สามก็คือยกฟ้องมี 
3กรณี สมมติกรณีแรกมีความผิดได้รับโทษจ าคุกแต่โทษจ าคุกให้รอลง
อาญาไว้กรณีนี้เค้าได้โทษจ าคุกถึงแม้ว่าศาลจะพิพากษาว่าเขาผิดและ
เขาก็ไม่ได้รับโทษแต่ผมมองว่าในกรณีนี้น่าจะเสื่อมเสียแล้วเราน่าจะถอด
ถอนได้ ส่วนกรณีที่ว่าโทษจ าคุกมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วว่าเขา
อยู่ในคุกคดีถึงที่สุดมันก็เป็นไปตามกฎหมายข้ออ่ืนที่เขาก็เสื่อมสมาชิก
ภาพ ส่วนยกฟ้องก็แน่นอนเป็นกรณีที่ว่าเขาไม่มีความผิด ทีนี้การเป็น
นักการเมืองการถอดถอนออกจากต าแหน่งอันนี้ผมว่าเป็นมาตรการ
ลงโทษคล้ายๆเป็นการไล่ออกจากข้าราชการการที่ว่าถอดถอนนี้ความ
คิดเห็นผมมันคือการไล่ออกทีนี้ผมก็ไปมองมีค าสั่งมีความเห็นของ
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็มีคัดเลือกมาจาก
ศาลปกครองสู งสุ ดเป็นประธานมี รองประธานศาลฎี กา เป็ น
คณะกรรมการและก็มีเลขาคณะกรรมการ กพ. เป็นเลขา เขาตั้งค าถาม
ขึ้นมาว่าคดียังไม่ถึงที่สุดไปออกค าสั่งไล่ออกข้าราชการได้หรือไม่ซึ่ง
ปรากฏว่าเขาก็มีความเห็นว่าคือเดิมต้นสังกัดไล่ออกมีค าสั่งลงโทษ
ข้าราชการผู้นั้นออกราชการฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษ
จ าคุกโดยถือว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งในขณะที่คดียังอยู่ใน



~ ๙ ~ 

 

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็อุทธรณ์มา
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าโดยที่เรื่องนี้คดีอาญาของข้าราชการผู้นี้ยั งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจึงมิใช่คดีมีค าพิพากษาถึงที่สุดตามที่
กรมต้นสังกัดลงโทษข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากได้รับแจ้งจาก
จังหวัด ว่าคดีของข้าราชการผู้นี้ถึงที่สุดเป็นการพิจารณาลงโทษโดยผิด
หลงและแม้ว่ากรมจะอ้างว่ามีค าสั่งลงโทษเมื่อล่วงพ้นระยะเวลายื่นฎีกา
แล้วก็ไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากการตรวจสอบผลคดีอาญาให้ครบถ้วน
ถูกต้องแล้วก่อนจะด าเนินการออกค าสั่ง ค าสั่งที่สั่งลงโทษข้าราชการผู้นี้
ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันนี้เป็นกรณีที่ว่าลงโทษไล่
ออก แต่ทีนี้ว่าในส่วนของข้าราชการเขาสามารถลงโทษทางวินัยได้โดยไม่
ต้องรอผลคดีอาญาแต่การเป็นนักการเมืองผมมองว่าการที่เขาถูกหัก
ไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้ผมยังมองว่ากรณีนี้ถือว่าอาจจะเป็นโทษอย่างหนึ่ง
ของสมาชิกฯของเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากของรัฐซึ่ง
กรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมรวบรวมมา ส่วนกรณีที่ว่าเราจะด าเนินการ
ต่อไปในเรื่องนี้อย่างไรผมก็มองว่าคือตอนนี้เรายังไม่ถึงญัตติที่จะยื่นเพ่ือ
ถอดถอนเขาเพราะว่าสมาชิกฯของเรายังลงชื่อไม่ครบหนึ่งในสามก็คือ
แปดท่าน ผมคิดว่าหากวันไหนที่ว่าสมาชิกฯของเราลงชื่อครบแปดท่านนี้
อย่างน้อยสมาชิกฯทุกๆคนจะได้อภิปรายกันว่าสมควรจะถอดถอน
หรือไม่ก็เปิดโอกาสให้สมาชิกฯอยู่ว่าจะสมควรถอดถอนหรือไม่ส่วนที่ว่า
จะด าเนินการถอดถอนหรือไม่ก็แล้วแต่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  ผมก็ฝากไว้
แค่นี ้

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ผมจะท าความเข้าใจกับประธานฯสักนิดด้วยเหตุผลที่ว่าอันนี้

เป็นความเข้าใจส่วนตัวผมได้ดูหนังสือตามที่ท่านประธานฯแจ้งให้ทราบ
ของจังหวัดความเข้าใจส่วนตัวก่อนจะพูดก็จะพูดด้วยความจริงใจต้อง
บอกว่าไม่ได้มีอคติกับสมาชิกฯทั้ง 3 ท่าน แต่ที่ผมมองที่จังหวัดให้
หนังสือมาเขาจะมองไปที่จริยธรรมของสมาชิกฯว่ามีอยู่หรือไม่ถ้าเราเห็น
ว่าไม่ผิดจริยธรรมของสมาชิกสภาจังหวัดเราไม่ต้องยื่นญัตติแต่เห็นว่ามัน
ผิดจริยธรรมซึ่งเขาโดนหมายจับคดีอาญาเราก็ยื่นญัตติขึ้นมาตาม
หลักการเหตุผลว่าสมาชิกฯมีหนึ่งในสามก็ว่าไปแล้วก็อภิปรายแล้วก็ลง
มติตามข้อ 1 ข้อ 2 ถ้าสมาชิกฯลงมติแล้วไม่ผ่านตามกติกาของข้อบังคับ
ก็ถือว่าจบสมาชิกฯด าเนินการไปแล้วไม่สามารถผ่านได้นี่คือความเห็น
ของผมแต่ถ้าเราค้างคดีไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นปัญหาเมื่อกี้ท่านประธานฯ
ก็ได้พูดแล้วว่าอย่าไปเข้าสู่ความละเลยในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่คือ
ความเห็นส่วนตัวของผมไม่ได้อคติกับใครขอฝากไว้แค่นี้ 

 
 



~ ๑๐ ~ 

 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะสรุปอย่างนี้ถ้าอยากให้สภาเปิดก็
ขอให้ท่านยื่นญัตติหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกฯเท่าทีมีอยู่ถ้าไม่มี
ญัตติเสนอสภาฯก็เปิดไม่ได้ ก็ผมจะสรุปแค่นี้และก็เรื่องอ่ืนมีไหม เชิญ
คุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนายเส็น   ยาประจัน   ท าการ
เปิดสภาฯหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกล าบากใจในความเป็นเพ่ือน
สมาชิกฯด้วยกัน ถึงเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าข้อหนึ่งในสามท าเรื่องเปิด
สภาชี้ช่องต่างๆเหตุผลเป็นอย่างไรศาลยังไม่ตัดสินเพ่ือนยังบริสุทธิ์ แต่
เราต้องมีเกราะป้องกันตัวเพ่ือความอยู่รอดของสภาเรา 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะน าเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3  - เรื่องอ่ืนๆ   มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปรายบ้างไหม  ถ้าหากไม่มี 
ประธานสภาฯ ใครอภิปรายผมก็ขอเลิกการประชุม 
เลิกประชุม - 12.30 น. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


