
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  ๒๕60 

วันท่ี   22  กันยายน   ๒๕60 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

1. นายสมหมาย   ตุกังหัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  ๑ 

2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

3.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  3 

4.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  4 

5.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง             เขต  5   

6.  นายสมพล   อาดํา    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง         เขต  9  

7. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 

8. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 

9. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 

๑0. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 

๑1. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

๑2. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 

13. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

14. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 

15. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน            เขต  2  

                                                          (อยู่ระหว่างดําเนินคดี) 

2. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า (ลาป่วย)           เขต  1   

3. นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง (ลาป่วย)            เขต  1 

4. นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง (ลาป่วย)            เขต  7 

5. นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง (ลาป่วย)             เขต  8   

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 



~ ๒ ~ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายสมมาตร   มานะกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  2 

4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

5.  นางลัญจนา  ภัทราภนิันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นายวรรโณ  เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหนา้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

9. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จวิ ผูอ้ํานวยการกองกิจการสภาฯ 

๑0. นางสาวมลัลิกา   พันธภาค แทนผูอ้ํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

๑1. นางเกษร    เกตุแก่น ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

๑2. นายมงคล  ชุมทอง ผูอ้ํานวยการกองชา่ง 

๑3. นายอรุณ  อาดํา แทนผูอ้ํานวยการกองการศกึษา ฯ 

๑4. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผูอ้ํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

16. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

17. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

18. นางอภิญญา  ถีระวงศ์ นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

19. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

20. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

21. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

๒2. นายปรีชา     อ่อนประชู ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

23. นายสุเรน  ตาเดอิน ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

24. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

26. นางสาววิชญาดา  อมรบุญมี นักศึกษาฝกึงาน 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 



~ ๓ ~ 

 

รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นางธนพร  สังฆโต หัวหนา้ฝา่ยสังคมสงเคราะห ์

2. นางสาวสร้อยสุดา  หมาดหยัน ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวศุภกิา  จูทะวนิช ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

4. นางสาวอมรรัตน ์ นภาพงษ์ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

5. นางสาวฐิตาญาดา  ชุมจนี ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

6. นางสาวอริสรา  บินหา นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 

7. นางสาวจิณัฐนชา  แซ่หวั่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 

8. นางสาวอังสณา  อังสุภานิช นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 

9. นางสาวณัฐณิชา  อนุพงศ์ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่วเิคราะหฯ์ 

10. นางสาวมัลลิกา พันธภาค หัวหนา้ฝา่ยงบประมาณและเงินอุดหนุน 

11. นายจัสบินร์ อินทรโชติ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 

12. นางสาวกัลย์ยาภัทร์ นวลอนงค์ ผูช่้วยนักวิชาการพัสดุ 

13. นางนุธิตา  ขุนแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญการ 

14. นางสาวชวนชม นวลคํา นักวิชาการเงนิและบัญชชํีานาญการ 

15. นางสวาหนูพัธ์  รอดโอ หัวหนา้ฝา่ยการบัญชี 

16. นางสาวนุชจริยา  มรรคาเขต ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชมุเวลา     ๐๙.3๐ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว - เมื่อสมาชกิฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชญิประธานสภา 

นายสุพจน์  นเรนทราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึน้ทําหน้าที่ ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

รองประธานสภาฯคนที่ 1 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ - เชญินั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่าน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ

ท่านผู้อํานวยการสังกัดกองงานต่างๆ วันนี้เป็นการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบวาระสําคัญต่างๆ  วันนี้ก็ไม่มีท่านเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งติดภารกิจสําคัญไม่สามารถ

มาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงต้องเลือกเลขานุการสภาฯช่ัวคราว  เชิญ

สมาชิกฯเสนอชื่อเลขานุการสภาฯช่ัวคราว  เชิญคุณศิริศักดิ์ 

ประทีปรัศมกีุล  เสนอชื่อ  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอชื่อ คุณสะหร ี พันหวัง ขึ้นทําหน้าที่เลขานุการ

สภาฯชั่วคราว  ขอผูร้ับรองด้วย 

รองประธานสภาฯคนที่ 1 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม  ถ้าไม่มี

ก็ขอให้ท่านสะหรี พันหวัง เป็นเลขานุการสภาฯช่ัวคราว เชิญขึ้น

ทําหนา้ที่  

เลขานุการสภาฯชั่วคราว - ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่าน ที่ให้เกียรติ 

นายสะหร ี พันหวัง ให้ผมมาทําหน้าที่ เลขานุการสภาฯช่ัวคราวในวันนี้ ซึ่งท่าน

เลขานุการสภาฯติดภารกิจเกี่ยวกับอุบติภัยที่บ้านคือน้ําท่วมจะ

ออกมาทําหน้าที่ไม่ได้ วันนี้ผมก็จะทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ

ช่ัวคราวแทน  ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พุทธศักราช 2560 ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2546  

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552  ความว่า เมื่อ



~ ๕ ~ 

 

เป็นการจําเป็นแห่งประโยชน์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่าที่มีอยู่อาจทําคําร้องยื่นต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้เปิดการประชุม

สมัยวิสามัญได้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้

กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ประจําปี

พุทธศักราช 2560 มีกําหนด 7 วัน  นับตั้ งแต่วันที่  22  

กันยายน  2560 ถึงวันที่  29  กันยายน  2560  จึงประกาศ

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ.

2560  นายสมหมาย  ตุกังหัน  รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด คนที่  1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

รองประธานสภาฯคนที่ 1  

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ - ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   

 วันนีม้ีท่านสมาชิกฯ ที่โทรมารายงานเพื่อขอลา  จํานวน 3 ท่าน   

  1. นายย ามาฮาร  โอสถาน  

  2. นายอะหมาด  หลงจิ 

  3. นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา 

 และเรื่องต่อไปขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลผู้ปฏิบัติงาน

ดีเด่น พ.ศ.2559  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีอยู่ 

2 ท่าน คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมีกุล  ผมอยากให้ท่านได้มาพูดเกี่ยวกับรางวัลนี้ที่

ได้มาว่าได้มาอย่างไร  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทปีรัศมกีุล -  จริงๆ รางวัลนี้ตั้งมาตั้งหลายปีแล้ว เมื่อสัก 2 ปีที่แล้ว

รู้สกึว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ของเราที่ได้

รางวัลนี้มาและเมื่อปีที่ผ่านมาได้ผู้อํานวยการกองแผนและ

งบประมาณ สําหรับปีนี้ได้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สตูล คือท่านอภิศักดิ์   อารีกุล และก็กระผม นายศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมีกุล  แต่ว่านรางวัลจะแยกส่วนออกไปผมว่าพวกเรา

ทุกคนที่ปฏิบัติงาน หรืออยู่ในท้องที่ของตัวเองที่ทําหน้าที่บําบัด

ทุกข์บํารุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ก็สามารถที่จะเขียนโครงการ

เพื่อเสนอตัวเองเข้ารับการประเมินจากจังหวัด และก็ได้ส่งต่อไป

ที่ ศ.อบต. สําหรับของท่านปลัดฯนั้นก็เข้ารับในส่วนของข้าราช

กรท้องถิ่น ส่วนกระผมนั้นได้ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นทุกรูปแบบในการปฏิบัติงานก็ได้รับรางวัลเมื่อ

วานนี้ ก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูล และก็ถือว่าเป็นพระมหา

กรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานที่ให้

รางวัลนีม้า ก็ขออธิบายเพียงแค่นี้ 

รองประธานสภาฯคนที่ 1  

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ - และอีกเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมคือ หนังสือสํานักงาน

กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ที่ กค 3015.7 /สต 567  ลง

วันที่  24  สิงหาคม  2560  เรื่อง ตัวอย่างหนังสือรับรองสิ่ง

ปลูกสร้างล่วงล้ําลําน้ํา ตามคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่32/ 2560 

ได้จัดวางบนโต๊ะของท่านแล้ว  และอีกเรื่องที่จะแจ้ง คือ ศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคํา

พิพากษาให้คดีหมายเลขดํา อม.216/2560  คดีหมายเลขแดง 

อม.181/2560 ลงวันที่  6 กันยายน  2560  ให้นายจํารูญ  

ดีเสาวภาคย์  พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  นับตั้งแต่วันที่ 6  กันยายน  2560  เป็นผลให้นาย

จํารูญ  ดีเสาวภาคย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล พ้นจากตําแหน่ง ดังกล่าว มาตรา18 แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง

ปัจจุบัน   และอีกเรื่องที่จะแจ้ง คือ ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่ 2  ได้มี

หนังสือขอลาออก  ลงวันที่  14  กันยายน  2560 ลาออกจาก

ตําแหน่งรองประธานสภาฯ  ขอแจ้งอีกเรื่อง คือปัญหาทั่วไปของ

จังหวัดสตูล ได้มีน้ําท่วมทั่วทั้งจังหวัด ทุกอําเภอ ตอนนี้ไม่ทราบ

ว่าท่านผู้วา่ราชการจังหวัด ประกาศภัยพิบัติแลว้หรอืยัง  
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 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2  

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม   

รองประธานสภาฯคนที่ 1   (ไม่มี) 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม  

รองประธานสภาฯคนที่ 1  (ไม่มี) 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา 

รองประธานสภาฯคนที่ 1  เสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เลือกประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล  

รองประธานสภาฯคนที่ 1  เชิญเลขานุการสภาอ่านระเบียบ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาชั่วคราว -   ข้อ 8  วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา 

 ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า

สมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น

ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อ

ที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน

เลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก

เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม

ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้

ได้รับเลือก ถ้ามีผู้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่

เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือก

ใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก

เฉพาะผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
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  วิธีเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความใน 

ข้อ 39  มาบังคับใช้โดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิก

สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนชว่ยตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการ

ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้

จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับ

สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก

ชนิดส ีและขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับ

คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น

ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความ

ว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถ่ิน”  

รองประธานสภาฯคนที่ 1 - เชญิสมาชิกฯเสนอชื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ จังหวัดสตูล   เชญิคุณศิรศิักดิ์  ประทีปรัศมกีุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอชื่อ ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว  เป็นประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ขอผูร้ับรองด้วย 

รองประธานสภาฯคนที่ 1 - ผูร้ับรองถูกต้อง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหม  ถ้าไม่มี 

ปฏิบัติหน้าที่แทน /ประธานสภาฯ ก็ให้ ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว  เป็นประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  ในเมื่อได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแล้ว ผมในฐานะรองประธานสภาฯที่ทําน้าที่ในวันนี้ก็ขอเชิญ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นทําหน้าที่เพื่อ

ดําเนินการประชุมต่อไป   

ประธานสภาฯ - ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนผมขึน้มา 

ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว   ดํารงตําแหน่งหน้าที่ประธานสภาฯในครั้งนี้ ตั้งแต่เราเริ่มประชุมมา

ครั้งแรกตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2555  ตั้งแต่วันนั้นจนถึง

บัดนี้สภาฯของเราได้อยู่กันมาด้วยความรัก ความสามัคคี อยู่กัน

แบบฉันพี่ ฉันน้อง ทุกอย่างท่านอดีตประธานสภาฯคนก่อน ได้

บูรณการความคิดของสมาชิกฯ ของผู้บริหาร เพื่อจะนําสภาอันทรง

เกียรติของเราทุกท่าน  ให้ไปสู่เป้าหมายที่ดีและผมจะขอให้คํามั่น

สัญญากับท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่านว่า

ผมจะขอเดินตามรอยของท่านประธานสภาฯคนก่อน  คือจะนําทุก

อย่างเข้ามาบูรณาการความคิดที่ท่านเสนอแนะมาทุกอย่างผมจะ
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นํามาปรึกษา และก็จะได้นําเข้าสู่วาระของการประชุมเป็นเวลาก็

หลายปี ที่สภานี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเราได้เสียสมาชิกสภาฯไป จํานวน  

5 คน  ได้เสียชีวิตไป 1 คน และได้ถูกคําสั่งปลดของศาล ทั้งหมด 

2 คน และก็ถูกคดีอาญาไป 2 คน ยังไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้น

ส่วนที่เหลือนี้ผมขอให้เราอยู่กันไปนานๆจนกว่าสภานี้จะถูกยุบ 

และขอให้ทุกคนสบายใจได้ผมที่เข้ามานั่งตรงนี้ท่านอย่าคิดเลยว่า

ผมเป็นคนของใคร ผมให้คํามั่นสัญญากับสภา ณ ที่นี้เลยว่าผมเป็น

คนของสมาชิกฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯอีกครั้ง  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวารที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ (คนที่ 2)  เนื่องจากเมื่อวันที่  14 กันยายน  2560  

  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว  ได้ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  คนที่ 2  จึงทําให้ตําแหน่งรอง

ประธานสภาฯคนที่ 2 ว่างลงเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีวาระการเลือก

ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

ช่ัวคราว อ่านระเบียบวิธีการเลือกประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว - วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ก็ให้นําความในข้อ 8 

มาบังคับใช้โดยอนุโลม ข้อ 12 และข้อ 8  ตามที่ผมอ่านไปเมื่อ

สักครู่ ก็มีความหมายเดิมเหมือนกัน ก็ขอใหย้ึดตามระเบียบตรงนี ้ 

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อที่จะมาดํารงรองตําแหน่งรอง

ประธานสภาฯคนที่ 2  เชิญคุณนิคม  บัวนวล  เสนอชื่อ 

นายนิคม  บัวนวล - ผมขอเสนอชื่ อนายธรรมศั กดิ์   แดงน้ อย เป็ นรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  คนที่ 2  ขอผูร้ับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านอื่นจะเสนออีกไหม  ถ้าไม่มีก็ให้ถือ

ว่านายธรรมศักดิ์  แดงน้อย เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ต่อไป  

และขอเชิญคุณธรรมศักดิ์  แดงน้อย ได้พูดคุยต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายธรรมศักดิ์  แดงน้อย - วันนี้ต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้

ไว้วางใจผมได้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2  และผมจะ

ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ตามที่สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ไว้วางใจมา

ตลอด ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 
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ระเบียบวาระที่ 7 - เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ 7.1  ญัตติ  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  จ านวน  1  คน   เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548  แทนกรรมการที่

พ้นจากตําแหน่ง  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีคําสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  2559  และจะ

หมดวาระในวันที่  2 พฤศจิกายน  2561  โดยมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  3  คน  เป็นกรรมการนั้น  

ด้วยนายจํารูญ  ดีเสาวภาคย์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  และแต่งตั้ง

เป็นกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  ซึ่งขณะนี้ได้พ้นจากตําแหน่ง ตามคําสั่งศาลฎีกา 

คดีแผนกอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาใน

คดีหมายเลขดําที่  อม.126/2560 คดีหมายเลขแดง ที่  อม.

181/2560  ตั้งแต่วันที่  6  กันยายน  2560 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2548  หมวด 6  ข้อ 28 

กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  

จํานวน  3  คน  โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ  2  ปี  เมื่อ

กรรมการผู้ได้รับการคัดเลือกพ้นจากตําแหน่ง ให้จัดให้มีการ

คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายใน 45  วัน  นับที่ตําแหน่งนั้นว่างลง 

และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้น อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระ

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  

2548  หมวด 6 จึงเสนอให้สภาแห่งนี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และแทนตําแหน่ง

ดังกล่าว จํานวน  1  คน  เพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม

ระเบียบต่อไป   

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอ   เชิญคุณประมวล  ธรรมรักษา เสนอชื่อ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล   

นายประมวล ธรรมรักษา - ผมขอเสนอชื่อ นายธรรมศักดิ์  แดงน้อย  ขอผูร้ับรองด้วย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม  ถ้าไม่มีก็

ใหถ้ือว่าเป็นมติเอกฉันท์  

  7.2  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  จังหวัดสตูล  (ก.จ.จ. จังหวัดสตูล) จ านวน  1  คน    

ประธานสภาฯจะแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากนายจํารูญ  ดีเสาวภาคย์  

ได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อ

วันที่  6  กันยายน  2560  ตามที่ได้แจ้งให้ท่านไปแล้วนั้น ซึ่งนาย

จํารูญ  ดีเสาวภาคย์  ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้แทนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด คือ ก.จ.จ. จังหวัดสตูล ได้สิ้นสุดลงขอให้สภาแห่งนี้

คัดเลือกสมาชิกสภา  จํานวน  1  คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง  ต่อไป

ขอเชิญสมาชิกฯเสนอ   เชิญคุณเอียด  ชูช่วย เสนอชื่อ 

นายเอียด  ชูช่วย - ผมขอเสนอคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  เป็นกรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขอผูร้ับรองด้วย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม  ถ้าไม่มีก็

ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 8   
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ระเบียบวาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ประธานสภาฯ นําเสนอเรื่องอื่นๆ  เชิญคุณเอียด  ชูช่วย 

นายเอียด  ชูช่วย - วันนีผ้มมีเรื่องมานําเสนอสองเรื่อง  วันนี้น้ําท่วมเยอะมากใน

ตําบลเขาขาว ฝากคณะผู้บริหารด้วยให้ช่วยเข้าไปดูแลจะมีของไป

แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนด้วย และตอนเช้าผมมาก็ถนนหลาย

สายเกิดน้ําท่วมเส้นทางสัญจรผ่านไม่ได้ และอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง

ของถนนสายหัวควน – บ้านหาญ  ตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก 

ก็ขอฝากไปที่กองช่างด้วยให้ช่วยเข้าไปดูแลหน่อย ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย์  สุวรรณโณ 

นายอาทติย์  สุวรรณโณ - ผมจะมาพูดเรื่องของน้ําท่วมที่อําเภอมะนัง ตั้งแต่เมื่อวาน

แล้วน้ําท่วมหนักมาก ซึ่งหลายหมู่บ้านและก็มีดินถล่มปิดถนน

สัญจรไปมาไม่ได้ เดี๋ยวผมจะแจ้งกองช่างไปอีกที ตอนนี้ผมให้

องค์การบริหารส่วนตําบลสํารวจอยู่  และตอนนี้ที่น้ําท่วมหนักมาก

ก็คือ วังประเคียน ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมาก ถ้าทางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีอะไรไปช่วยชาวบ้านก็ขอเชิญด้วย ผมขอฝาก

ไว้ด้วยสําหรับเขตอําเภอมะนัง  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดอีกไหม  ถ้าไม่มีขอเชิญนายกฯช่วยชี้แจง

เรื่องที่สมาชิกฯเสนอมา 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ขออนุญาตชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ในรอบนี้ ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นรอบที่สามที่น้ําท่วมจังหวัดสตูล 

แต่การท่วมครั้งนีห้นักมาก หนักกว่า 2 รอบที่ผ่านมา เพราะว่าเมื่อ

สองวันก่อนฝนตกหนักทั้งวันและก็ครอบคลุมพื้นที่  เป็นพื้นที่กว้าง

มากทําให้ให้ปริมาณน้ําในรอบนี้ค่อนข้างจะเยอะ และก็ตั้งแต่เมื่อ

วานตอนบ่ายน้ําก็เริ่มล้นออกมาบนถนน การสัญจรไปมาก็เกิด

ความไม่สะดวก ผมอยากจะเรียนว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล นั้น เราได้ตั้งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 

และก็จะจัดเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เพื่อรับเรื่องต่างๆ และก็จะได้ไป

ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องเรียน เมื่อวานก็มี 1 ราย ที่ได้มา

ร้องเรียนที่วังพะเนียด ปรากฏว่าคลองชลประทาน ประตูน้ําเปิด

ไม่ได้ทําให้น้ําจะท่วมคอกไก่ของชาวบ้าน เขาก็มาแจ้งทางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล และก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างไปดูแล และ
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ก็ช่วยกันดําเนินการจนเปิดประตูน้ําคลองชลประทานนั้นสําเร็จ ก็

ได้รับคําขอบคุณมา ในเช้านี้กองช่างเราเตรียมพร้อมทั้งเครื่องจักร 

และก็พนักงาน ที่จะรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพราะฉะนั้นท่าน

สมาชิกฯท่านใด หรอืผูบ้ริหารท่านใด ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น  เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบล ที่ขาดเครื่องมือ ขาดเครื่องจักรกล ก็

ขอให้แจ้งมา เราก็จะออกไปดําเนินการให้ ส่วนถุงยังชีพผม

อยากจะเรียนว่าขณะนี้ผมได้สั่งเตรียมถุงยังชีพ ไปประมาณ 

2,000 ชุดแล้ว ซึ่งด้วยความเร่งด่วนฉุกเฉินน่าจะรอบบ่ายนี้เรา

น่าจะเริ่มมาบรรจุได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าใจว่าน่าจะ

ออกแจก  ผมไม่แน่ใจว่าเย็นวันนี้จะออกแจกทันไหม ถ้าทันก็จะ

แจกเย็นนี้บางส่วน ถ้าไม่ทันก็แจกพรุ่งนี้เช้า ก็ขอให้สมาชิกฯได้

ประสานกับเจ้าของพื้นที่หรือองค์การบริหารส่วนตําบล ตรวจสอบ

สํารวจ ครอบครัว จํานวนที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อน

เพราะว่าเรามีข้อตกลงกับท้องถิ่นต่างๆ ว่าเราจะแบ่งกันคนละครึ่ง  

องค์การบริหารส่วนตําบลใดถ้าหากว่ามีห้าร้อยครัวเรือน องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก็จะรับมาสองร้อยห้าสิบครัวเรือน ก็ช่วยแบ่งๆ

กัน แต่ทั้งนี้ผมอยากจะเรียนว่าขอให้ช่วยพิจารณานิดนึงว่า  น้ํามัน

ท่วมเป็นระยะเวลามากน้อยแค่ไหน ถ้าหากว่าจมสักสองถึงสามวัน 

เราก็ควรแจก แต่ถ้าหากว่าเป็นเพียงแค่น้ําไหลผ่านจมอยู่สักครึ่ง

วันหรือประมาณสามถึงสี่ช่ัวโมง และก็น้ําแห้ง ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็

ขอความกรุณาว่าเอาไปแจกคนที่เดือดร้อนมากกว่านั้นดีกว่า

เพราะฉะนั้นแถวอําเภอมะนังนี้ช่วยพิจารณาด้วยเพราะว่า  ผมไม่

แน่ใจว่าแค่ฝนตกหนักและก็น้ําไหลผ่าน ไม่ได้จมหรือแช่อยู่

ประมาณสักสองวันหรืออะไรแบบนี้ ก็การแจกของบางทีเราเอาไป

แจกเขาในช่วงน้ําลดแล้วนั้น เดี๋ยวสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะมี

ปัญหากับเราอีก ก็ขอให้ช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย แต่ถ้าหากว่าจม

อยู่หลายวันก็ไม่มีปัญหาสามารถแจกของได้เลย ก็ขอเรียนให้

สมาชิกฯได้ทราบ และก็ประสานด้วย  

ประธานสภาฯ - ช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว คือองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูลเรายังมีข้อราชการหลายอย่างที่จะต้องประชุมสภากัน

อีกรอบ เพราะฉะนั้นผมขอนัดประชุมสภาอีกรอบ เพื่อขออนุมัติ
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ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560  ขอเป็น

วันที่ 28  กันยายน 2560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังท่าน

สมาชิกฯอีกครั้ ง  มีสมาชิกฯที่จะอภิปรายอีกไหม  เชิญคุณ

สมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ไม่รู้วา่วันนีผู้ว้่าราชการจังหวัดสตูล ได้ประกาศภัยพิบัติหรือ

ยัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลของเราก็แจกของได้เลย แต่ว่า

บางที่น้ําท่วม ขนาดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

มาประชุมสภาฯไม่ได้ ให้คิดดูว่าน้ําท่วมขนาดไหนในส่วนของ

จังหวัดสตูล มีผู้กรีดยางประมาณ 70- 80 %  ถ้าฝนตกหลายๆ

วัน ก็ขาดแคลนอาหารการกินผมว่าคนกรีดยาง ถ้านายกฯกรุณา

ทําเป็นถุงเล็กๆไปแจกพี่น้องประชาชน  ผมว่าสํานักงานตรวจเงิน

แผน่ดินคงจะไม่ว่าอะไร เพราะจังหวะนีท้ี่จะแจกได้  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม เชิญนายกฯ ชีแ้จง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - จะทําถุงยังชีพไปแจกชาวสวนยางที่น้ําไม่ท่วมนั้น แจกไม่ได้

ขอเรียนอีกครั้งว่าแจกใหไ้ม่ได้ อย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าจะแจกได้ทั่วไป 

ถุงเล็กหรือถุงใหญ่ก็ไม่ได้ ต้องเป็นผู้ประสบภัยพิบัติเท่านั้น ขอ

เรียนใหท้ราบเพียงแค่นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหม  ถ้าไม่มีผมขอเลิก

การประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.45 น. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


