
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี 1  ประจําป$  ๒๕62 

วันท่ี   13  กุมภาพันธ�   ๒๕62 
เวลา    09.30  น. 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล     
2. นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                  เขต  ๑ 
3. นายอรุณ   โต1ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                       เขต  3  
4. นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  5  
5. นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8  
6.นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                       เขต  9 
7. นายหรนอุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู                        เขต  1 
8. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
9. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
10. นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
11. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า       เขต  1 
๑2. นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
13. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง  เขต  3 
14. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนังเขต  1 

 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1. นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

 
 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด"วยใจเป'นธรรม” 



~	๒	~	

 

รายชื่อผู1เข1าร�วมประชุม 

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายทวีศักดิ์  แก�วสลํา รองนายองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 1  
3. นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท� เลขานุการนายกองคืการบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4. นายวรรโณ   เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นายกอหรี  ปDญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7. นายวิบูลย�  โต1ะขุนนุ�ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
9. นายประพันธ�  สารานพกุล หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
10. นางสาวเสาวณีย�  แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ  
11. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
๑3. นายอับดุลกอเด็ซโกบยาหยัง แทนผู�อํานวยการกองการศึกษา ฯ 
๑4. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
15. นางอรรถยา  อารีกุล ผู�อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
16. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
17. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
18. นางอภิญญา  ถีระวงค� นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
19. นางสาวบุษยรัตน�  บัวดวง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
20. นายปรีชา  อ อนประชู ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
22. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายสมศักดิ์  กาเส็มส1ะ ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายสุกิจ  สามี ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

 
 
 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด"วยใจเป'นธรรม” 
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รายชื่อผู1เข1าฟ8งประชุม 

1. นางสาวนิรัตน�  เล็กสมสันต�  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2. นายชมลเดช ช่ืนกิจรุ งเรือง  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
3. นางสาวสร�อยสุดา หมาดหยัน  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
4. นางสาวพิริยานันท� ช อคง  นักสังคมสงเคราะห�ปฏิบัติการ 
5. นางสาวกนกวรรณ พันอยู   ผู�ช วยนักพัฒนาชุมชน 
6. นายชัยวุฒิ เสนีวงษ�  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
7. นางสาวนุชจริยา  มรรคาเขต  ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
8. นางสาวฟาตีม1ะแก�วสลํา  ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
9. นางสาวฐิตาญาดา ชุมจีน  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
10. นางศิรพรซุ�นอื้อ  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
11. นายชินวัตร  ดาแลหมัน  พนักงานขับรถยนต� 
12. นางสาววิภา แคล�วอาวุธ  ประชาชน 
13. นางสาวมรกต  ลัคนาศิริรัตน�  ประชาชน 
14. นางสาวนดา หลังจิ  ประชาชน 
15. นายตอเฝกสนูวงค�  คนงาน 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น. 
 
 

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด"วยใจเป'นธรรม” 
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ข1อประชุม 

รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล�ว  ขอเชิญประธานสภา 

นางบุญยืน  รัตนชาตรี องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลขึ้นทําหน�าที่ ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก1ว รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติทุกท าน ท านปลัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองปลัดฯ หัวหน�าส วน
ราชการองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลทุกท าน วันนี้เปPนการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปQพุทธศักราช 
2562 วันนี้มีเรื่องที่จะต�องพิจารณาเปPนเรื่องสําคัญตาม
ระเบียบวาระที่ได�แจกให�กับทุกท านแล�ว 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ1งต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  วันนี้ท านสมาชิกฯได�ขอลากิจ 1 ท าน คือนายธรรมศักดิ์  

แดงน�อย  ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท านครับ ตามหนังสือ
จังหวัดสตูล ที่ สต.0023.4/1019 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2562 เรื่อง ขอลาออกจากตําแหน งของสมาชิกฯ เขตเลือกตั้งที่ 
7 อําเภอเมือง จังหวัดสตูล คือ นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา  ได�ยื่น
หนังสือลาออกต อผู�ว าราชการจังหวัดสตูล โดยมีผลบังคับตั้งแต  
1 กุมภาพันธ� 2562 เปPนต�นไป และหนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต.
0023.4/1021 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องขอลาออก
จากตําแหน งของสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอท าแพ  จังหวัดสตูล คือ นายสมหมาย  
ตุกังหัน  ได�ยื่นหนังสือลาออกต อผู�ว าราชการจังหวัดสตูล มีผล
บังคับตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562 เปPนต�นไป ซึ่งนางศิริเพ็ญ 
ฮะอุรา ดํารงตําแหน งเลขานุการสภาฯองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เพื่อให�มีผู�ปฏิบัติหน�าที่เลขานุการสภาฯตามข�อ 19  
วรรคสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภา วรรคสอง กําหนดว าในการประชุมสภาท�องถิ่นครั้ง
ใดถ�าไม มีเลขานุการสภาท�องถิ่น หรือมีแต ไม อยู  หรืออยู แต ไม 
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� หรือไม ยอมปฏิบัติหน�าที่ให�สภาท�องถิ่น
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เลือกสมาชิกสภาท�องถิ่น หรือข�าราชการ หรือพนักงาน ของ
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่นหนึ่งคน ขึ้นมาปฏิบัติหน�าที่แทน
เลขานุการสภาท�องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให�นํา
ความในข�อ 13 และข�อ 26วรรคสองมาใช�บังคับโดยอนุโลมเว�น
แต การลงคะแนนเลือกตั้ง คือตอนนี้เราก็ได�เลือกท านรองปลัดฯ
มาทําหน�าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว ต อไปผมจะเข�าสู การเลือก
เลขาฯแทนท านที่ลาออกไป คือคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ขอให�ท าน
สมาชิกสภาฯเสนอคนที่จะมาทําหน�าที่เลขานุการสภาฯ เชิญ
เสนอช่ือเลย เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เสนอช่ือ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เพื่อให�งานของสภาดําเนินการไปได� ผมขอเสนอช่ือ คุณ
ประมวล  ธรรมรักษา ขึ้นทําหน�าที่ เลขานุการสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีสมาชิกฯท านอื่นเสนอเปPนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีก็ถือว าที่ประชุมมีมติเอกฉันท�ให�นายประมวล ธรรมรักษา 
ขึ้นทําหน�าที่เลขานุการสภาฯ ต อไปเชิญคุณประมวล ธรรมรักษา 
ขึ้นทําหน�าที่เลยครับ และขอขอบคุณเลขานุการสภาฯช่ัวคราว
ด�วย และก็ยินดีต�อนรับท านเลขานุการฯคนใหม ด�วยต�องขออภัย
สภาด�วยนะครับ วันนี้เอกสารเยอะมากเพราะว ามีการเลือก
คณะกรรมการเยอะมาก ผมจะนํากลับไปวาระที่ 1 อีกรอบ   

  กองแผนและงบประมาณแจ�งรายงานการดําเนินการ
โครงการตามข�อบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจําปQ 
พุทธศักราช 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต เดือนตุลาคม – เดือน
ธันวาคม 2561 เอกสารได�แจกจ ายให�ทุกท านทราบแล�ว  

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู1ถาม 
ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
  
 



~	๖	~	

 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท1องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล1ว  (ไม�มี) 
  ก อนที่ผมจะนําเข�าระเบียบวาระที่ 5 นั้น พอดีในการ

ประชุมครั้งที่แล�วเราได�ปลัดฯคนใหม  แต ในการประชุมครั้งนี้เรา
ได�ท านรองนายกฯคนใหม  และอีกอย างท านมีภารกิจที่จะต�องไป
ประชุมแทนท านนายกฯเพื่อกระชับเวลาตรงนี้ ผมอยากจะขอ
เรียนเชิญท านรองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนใหม  
พูดคุยในสภาฯสักนิด เพื่อจะได�ทําความคุ�นเคยกันและท านจะได�
ไปปฏิบัติหน�าที่แทนท านนายกฯต อไป เชิญครับ 

รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาฯ ท านสมาชิกสภาฯ ท านนายก 

นายทวีศักดิ์ แก1วสลํา องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านที่ปรึกษาฯ ผู�อํานวยการ
กอง และแขกผู�มีเกียรติทุกท าน กระผมนายทวีศักดิ์ แก�วสลํา 
แต งตั้งทําหน�าที่เปPนรองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562 และก็ปฏิบัติหน�าที่มาตั้งแต 
วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562 จนถึงบัดนี้ก็ได�รับการต�อนรับจาก
สมาชิกฯจากบุคลากร ในองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเปPน
อย างดีและเมื่ออาทิตย�ที่แล�วท านประธานสภาฯได�นําคณะ
สมาชิกฯมาต�อนรับผมก็ต�องขอขอบคุณ ก อนที่ผมจะต�องขอ
อนุญาตตรงนี้อยากจะบอกประวัติสักนิดเพื่อให�ท านได�รับทราบ 
ผมเองก็เปPนคนสตูล เกิดที่ตําบลเกตรีและปDจจุบันก็อาศัยที่
ตําบลเกตรี อาชีพเดิมก็เปPนข�าราชการครู และก็มาเกษียณอายุ
ราชการที่โรงเรียนสตูลวิทยา ในตําแหน งรองผู�อํานวยการ
โรงเรียน และก็ว างอยู พักใหญ  ได�ทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบมา
ระยะหนึ่งและก็ได�รับทาบทามจากท านนายกฯให�มาร วมงาน ณ 
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และผมหวังเปPนอย างยิ่งว าผม
ได�รับการต�อนรับและความร วมมือจากท านสมาชิกสภาฯทุกท าน 
และขอภาวนาตัวเพื่อจะรับใช�พ อแม พี่น�องในจังหวัดสตูล ด�วย
ความเต็มใจและในโอกาสนี้ก็ต�องขออนุญาตในที่ประชุมไปทํา
หน�าที่แทนท านนายกฯเพื่อจะไปประชุมที่ศาลากลาง ขอฝากไว�
แค นี้ ขอบคุณครับ  



~	๗	~	

 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เลือกรองประธานสภาฯองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ประธานสภาฯ สตูล คนท่ี 1  เชิญเลขานุการสภาฯ อ านระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ - ข�อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท�องถิ่นให�นําความข�อ 8 

มาบังคับใช�โดยอนุโลม  
  ข�อ 8 วิธีเลือกประธานสภา ให�สมาชิกสภาท�องถิ่น และ

คนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท�องถิ่นคนหนึ่งที่เห็นว าสมควรให�
ดํารงตําแหน งประธานสภาท�องถิ่น การเสนอนั้นต�องมีสมาชิก
สภาท�องถิ่น รับรองไม น�อยกว าสองคน โดยให�สมาชิกสภา
ท�องถิ่นแต ละคนมีสิทธิ์รับรองได�เพียงครั้งเดียว ช่ือ เสนอไม 
จํากัดจํานวนและให�สมาชิกสภาท�องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก
เท านั้น เขียนช่ือตัว และช่ือสกุล ของผู�ที่ถูกเสนอช่ือ คนละ 1 ช่ือ 
เมื่อตรวจนับแล�วให�ประธานสภาที่ประชุมประกาศคะแนนต อที่
ประชุมท�องถิ่นผู�ใดได�คะแนนสูงสุด ผู�ได�รับเลือกถ�ามีผู�ใดได�
คะแนนสูงสุดเท ากันหลายคนให�เลือกใหม เฉพาะผู�ที่ได�คะแนน
สูงสุดโดยใช�วิธีเดิม ถ�าผลการเลือกใหม ปรากฏว ายังมีผู�ได�
คะแนนสูงสุดเท านั้น ให�ใช�วิธีการจับฉลากเฉพาะผู�ได�รับคะแนน
สูงสุดเท านั้น วิธีการเสนอช่ือและการรับรองการตามวรรคหนึ่ง
ให�นําความในข�อ 39 มาใช�บังคับโดยอนุโลมให�ประธานที่ประชุม
เชิญสมาชิกสภาท�องถิ่นไม น�อยกว าสองคน ช วยตรวจนับคะแนน
วิธีการจับฉลากตามวรรคหนึ่งให�ประธานที่ประชุมดําเนินการให�
ผู�ได�รับได�คะแนนสูงสุดเท ากัน ตกลงกันเสียก อนว าจะให�ผู�ใดเปPน
ผู�จับสลากก อนหลัง หากตกลงกันไม ได�ให�ประธานที่ประชุมจับ
ฉลากว าผู�ใดจะเปPนผู�จับฉลากก อนหลังแล�วให�จัดทําบัตรสลาก
ชนิดสี และขนาดอย างเดียวกันตามจํานวนเท ากับจํานวนผู�ได�รับ
คะแนนสูงสุดเท ากัน โดยเขียนข�อความว า ได�รับเลือกเปPน
ประธานสภาท�องถิ่น เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข�อความว า 
ไม ได�รับเลือกเปPนประธานสภาท�องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ต อไปขอให�ท านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือรองประธานสภาฯ 
คนที่1 เชิญคุณอะหมาด หลงจิ เสนอช่ือ 
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นายอะหมาด  หลงจิ - ผมขอเสนอช่ือนายหรนอุศมา เปPนรองประธานสภาฯคนที่ 

1 ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปPนอย างอื่นไหม ถ�าไม มี
ผมจะขอมติเลย สมาชิกฯท านใดเห็นชอบให�ท านหรนอุศมา ทํา
หน�าที่รองประธานสภาฯคนที่ 1 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 14 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเปPนเอกฉันท�โดยให�ท านหรนอุศมา ทํา
หน�าที่รองประธานสภาฯคนที่ 1 ก็ขอแสดงความดีใจกับท าน
ด�วย และเชิญท านรองประธานสภาฯคนที่ 1 กล าวอะไรกับ
สมาชิกฯสักนิด เชิญครับ  

รองประธานสภาฯคนท่ี 1 - ก็ต�องขอขอบคุณ ท านอะหมาด หลงจิ ที่ได�เสนอผมมา 

นายหรนอุศมา เปPนรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และก็ต�องขอบคุณท านสมาชิกฯ
ทุกท าน ที่ ได�ให�ความไว�วางใจกับผม ผมก็จะปฏิบัติหน�าที่
ตรงไปตรงมา และก็ผมจะดูแลท านสมาชิกฯตามที่ผมมี
ความสามารถ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอช่ืนชมและก็ยินดีกับท านด�วย ท านสมาชิกฯผู�ทรง
เกียรติทุกท าน เนื่องจากคณะกรรมการแต ละ คณะของสภาฯ
นั้นได�ขาดลงไปหลายท าน และเปPนสิ่งจําเปPนที่จะต�องบรรจุคน
เข�าไปเปPนคณะกรรมการตรงนั้น ตามกฎระเบียบของกระทรวง
และก็ของข�อบัญญัติอะไรทุกๆอย างของสภาด�วย และมี
คณะกรรมการที่จะต�องเลือก คือ  

 1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 4  คน 
 2. คณะกรรมการสามัญประจําสภา อบจ.สตูล จํานวน 3 คน 
 3. คณะกรรมการข�อบัญญัติ  จํานวน  4  ท าน  
 4. คณะกรรมการติดตามผลปฏิบัติตามมติของสภา จํานวน 3 คน 

 5. คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ ายประจําปQ จํานวน3 คน 

  ต�อไปจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม จํานวน 4 คน เชิญท านเลขานุการสภาฯ อ านระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ - ข� อ  107 ภาย ใต� ก า รบั งคั บ  ข� อ  103 วิ ธี เ ลื อก
คณะกรรมการสภาท�องถิ่น ให�สมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหาร
ท�องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือบุคคลที่ไม ได�เปPนสมาชิก
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สภาท�องถิ่นแล�วแต กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท�องถิ่นเปPนผู�
เสนอต�องมีสมาชิกสภาท�องถิ่นรับรองไม น�อยกว า 2 คน ส วน
กรณีที่ผู�บริหารท�องถิ่นเปPนผู�เสนอ ไม ต�องมีผู�รับรอง การเสนอ
ช่ือให�เสนอได�โดยไม จํากัดจํานวน เว�นแต ที่ประชุมมีมติอย างอื่น
และให�นําวิธีการเลือกตามข�อ 12 มาใช�บังคับโดยอนุโลม  

  ข�อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท�องถิ่นให�นําความในข�อ 
8 มาใช�บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว าด�วยองค�การ
บริหารส วนท�องถิ่นกําหนดให� สภาท�องถิ่นไดมีรองประธานสภา
ท�องถิ่นได�มากกว าหนึ่งคน ให�เลือกรองประธานสภาท�องถิ่นคนที่
หนึ่งก อน แล�วจึงเลือกรองประธานสภาท�องถิ่น ในลําดับถัดไปที
ละคนจนกว าจะครบจํานวนที่พึงมี 

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอช่ือเลย เชิญคุณเอียด  ชูช วย 

นายเอียด  ชูช�วย - ผมขอเสนอช่ือนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผู�รับรอง
ด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาเสนอคนที่ 2 เชิญคุณ
ศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอช่ือ นายประมวล  ธรรมรักษา ขอผู�รับรอง

ด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาเสนอคนที่ 3 เชิญคุณ
ยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - ดิฉันขอเสนอช่ือ นายเอียด  ชูช วย ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาเสนอคนที่ 4 เชิญคุณ

อะหมาด  หลงจิ  

นายอะหมาด  หลงจิ - ผมขอเสนอช่ือ นางสาวยาสนี  หลังจิ  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ที่เลือกเข�ามาใหม  4 คน คือครบแล�วนะครับเพราะมีอยู ก อนแล�ว 
3 คน  มีสมาชิกฯท านใดที่จะเสนอเปPนอย างอื่นอีกไหม ไม มี 

  2. คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล จํานวน 3 คนเชิญสมาชิกเสนอช่ือคนที่ 1  

เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอช่ือนายอะหมาด  หลงจิ  ขอผู�รับรองด�วย 
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ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกเสนอช่ือคนที่ 2 เชิญคุณ

อาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - ผมขอเสนอช่ือ ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกเสนอช่ือคนที่ 3 เชิญคุณ
เอียด  ชูช วย  

นายเอียด  ชูช�วย - ผมขอเสนอช่ือ นายยํามาฮาร โอสถาน ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง   

  3. คณะกรรมการข1อบัญญัติ  จํานวน 4 คนเชิญ
สมาชิกฯเสนอช่ือคนที่ 1  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอช่ือ นายยํามาฮาร  โอสถาน ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญสมาชิกฯเสนอช่ือคนที่ 2 เชิญคุณ

อาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - ผมขอเสนอช่ือ นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผู�รับรอง
ด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญสมาชิกฯเสนอช่ือคนที่ 3 เชิญคุณ
สมพล  อาดํา 

นายสมพล  อาดํา - ผมขอเสนอช่ือนายอะหมาด  หลงจิ  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญสมาชิกฯเสนอช่ือคนที่ 4 เชิญคุณ
ยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสนี หลังจิ - ดิฉันขอเสนอช่ือ ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  

  4. คณะกรรมการติดตามผลปฏิบัติตามมติของสภา 
จํานวน  3  คนเชิญสมาชิกสภา เสนอช่ือ คนที่ 1 เชิญคุณศิริ
ศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอช่ือ นายเอียด  ชูช วย ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือ คนที่ 2 เชิญ

คุณอาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - ผมขอเสนอช่ือด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือ คนที่ 3 เชิญ
คุณอะหมาด  หลงจิ 
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นายอะหมาด  หลงจิ - ผมขอเสนอช่ือนายยํามาฮาร  โอสถาน ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  

  5. คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ�าย
ประจําป$ จํานวน 3 คน เชิญสมาชิกฯเสนอช่ือคนที่ 1 เชิญคุณ

เอียด  ชูช วย  

นายเอียด  ชูช�วย - ผมขอเสนอช่ือนายประมวล ธรรมรักษา ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญสมาชิกฯเสนอช่ือคนที่ 2 เชิญคุณศิริ
ศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอช่ือนายเอียด  ชูช วย ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญสมาชิกฯเสนอช่ือคนที่ 3 เชิญคุณ

อะหมาด หลงจิ  

นายอะหมาด  หลงจิ - ผมขอเสนอช่ือนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผู�รับรอง
ด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง การเลือกคณะกรรมการก็สิ้นสุดวันนี้
สมาชิกฯมีตําแหน งกันเต็มรูปแบบ ทุกๆคณะกรรมการมีครบ
หมดแล�ว  

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 6  
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องท่ีเสนอใหม�  
ประธานสภาฯ  6.1 ญัตติ ก�อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ�ายเงินเกิน

กว�าหน่ึงป$งบประมาณในรายการค�าเช�ารถโดยสาร(รถตู1) 
เพื่อใช1ในภารกิจขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ขนาด
ไม�น1อยกว�า 12 ท่ีน่ัง จํานวน 2 คัน ๆละ 24,750 บาท 
สัญญาเช�า 5 ป$ (ตั้งแต�วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 – วันท่ี 
14 พฤษภาคม 2567 ) ค�าใช1จ�ายป$ละ 594,000.-บาท 
เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลง เรื่องการก อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ ายเกินกว าหนึ่งปQงบประมาณ ด�วยองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล มีความประสงค�จะเช ารถตู�เพื่อใช�ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขนาดไม น�อยกว า 
12 ที่น่ัง จํานวน 2 คัน ๆละ 24,750 บาท /เดือน สัญญาเช า 
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5 ปQ ตั้งแต  15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2567 ซึ่งจะมีค าใช�จ ายปQละ 594,000.-บาท รวม 5 ปQ เปPน
เงินทั้งสิ้น 2,970,000.-บาท อันนี้เปPนการเช าเพื่อทดแทนรถ
ตู� 2 คัน ที่ครบอายุสัญญา ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย 
กําหนดให�องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เช ารถตามหลักเกณฑ�ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม ซึ่ง
กระทรวงการคลังได�กําหนดเงื่อนไขในการเช ารถยนต�มาใช�ใน
ราชการไว� ดังนี้  

  1. การเช ารถในแต ละครั้งให�ทําสัญญาเช าเปPนระยะเวลา 
5 ปQ หรือทําสัญญากับบริษัทหรือผู�ประกอบการ ซึ่งจดทะเบียน
ให�บริการเช ารถโดยตรง และต�องเปPนรถใหม ไม เคยใช�งานมา
ก อน 

  2. กรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัทผู�ให�เช าต�องจัดหา
รถในสภาพตามสัญญาเช ามาทดแทนให�ทันที  

  3. สัญญาเช ารถให�ทําตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด วนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2546 และที่แก�ไข
เพิ่มเติม ข�อ 38 บอกว าภายใต�บังคับข�อ 9 ข�อ 17 ข�อ 21 
และข�อ 34 การก อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ ายเกินกว าหนึ่ง
ปQงบประมาณ ให�กระทําได�โดยความเห็นชอบของสภาท�องถิ่น
และจัดทําเปPนงบประมาณรายจ ายตามขั้นตอนของกฎหมาย 
เพื่อให�เปPนไปตามระเบียบที่อ�างถึงจึงขอเสนอสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาเห็นชอบการก อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ ายเกินกว าหนึ่งปQงบประมาณในรายการเช า
รถยนต�ตู� ดังกล าวต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายตามที่นายกฯ แถลง  มีไหม 
ถ�าไม มีผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ 
แถลง โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  14  เสียง 



~	๑๓	~	

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปOนเอกฉันท� 14 เสียง 
  6.2 ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสตูล เพื่อแต�งตั้งเปOนคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล (แทนนางศิริเพ็ญ ฮะอุรา 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวีดสตูล เขต 7 อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ) เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอเสนอคําแถลงญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การ

บริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อแต งตั้งเปPนคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
พุทธศักราช 2548 และแก�ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 
2561 แทนตําแหน งที่ว าง ตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลได�มีคําส่ังที่ 568/2561 เรื่องแต งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค� ก ารบริ ห ารส ว น จั งหวั ดส ตูล  ล งวั นที่  28 
พฤศจิกายน 2561 โดยได�แต งตั้งสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ที่ได�รับการคัดเลือกจากสภา จํานวน 3 คน 
เปPนกรรมการ ตั้งแต วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นั้น ด�วยนาง
ศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ตําแหน ง สมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ซึ่งเปPนผู�ได�รับการคัดเลือกและแต งตั้งเปPนกรรมการ
พัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลตามคําส่ังดังกล าว 
ขณะนี้ได�ลาออกจากตําแหน งสมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต 
วันที่  1 กุมภาพันธ� 2562 จึงมีผลให�กรรมการว างลง 1 
ตําแหน ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2548 
และแก�ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2561 หมวด 1 ข�อ8 
กําหนดให�คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น ประกอบด�วยสมาชิก
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สภาท�องถิ่น ที่สภาท�องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน เปPนกรรมการ
โดยให�มีวาระอยู ในตําแหน งคราวละ 4 ปQ และอาจได�รับการ
คัดเลือกอีกก็ได� และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด วนที่สุด ที่ 
มท.0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ได�กําหนด
แนวทางการคัดเลือกและแต งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2548 ข�อ 3.1.1(9)
ในกรณีผู�ที่ได�รับการคัดเลือกลาออกจากตําแหน ง ให�จัดให�มีการ
คัดเลือกแทนผู�ที่พ�นไปภายใน 45 วัน นับตั้งแต วันที่ตําแหน งนั้น
ว างลงและให�ผู�ซึ่งได�รับการคัดเลือกแทนนั้น อยู ในตําแหน งเพียง
เท าวาระที่เหลืออยู ของที่ตนแทน ดังนั้นเพื่อให�การดําเนินการ
คัดเลือกและแต งตั้งคณะกรรมการเปPนไปตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงเสนอให�สภาแห ง
นี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเปPนกรรมการ
พัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แทนตําแหน งที่ว าง 
จํานวน 1 คน เพื่อออกคําส่ังแต งตั้งเปPนคณะกรรมการพัฒนา
แทนตําแหน งที่ว างตามระเบียบต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์ 
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - คําแถลงของท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 

ผมขออนุญาตเสนอช่ือคุณวิเชียร บัวงาม เพื่อแทนตําแหน งที่ว าง
ลง ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านอื่นจะเสนอเปPนอย างอื่นไหมถ�าไม มี
ก็สรุปว าคุณวิเชียร  บัวงาม มาเปPนคณะกรรมการชุดนี้ แทนคุณ
ศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ที่ลาออกไป  

  6.3 ญัตติ ขออนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�ายประจําป$ พ.ศ.2561 ของกองช�าง 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง ประเภทค�าก�อสร1างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการค�าซ�อมสร1างถนนลาดยางสาย 
สต.ถ.1-XXX บ1านทุ�งวิมาน – บ1านควนขัน อ.เมือง 
งบประมาณ 4,997,000.-บาท จากเดิม “ระยะทาง
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1.300 กิโลเมตร หรือพื้นท่ีไม�น1อยกว�า 10,400 ตาราง
เมตร” เปOนระยะทาง 1.253 กิโลเมตร หรือพื้นท่ีไม�น1อย
กว�า 10,024 ตารางเมตร  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอเสนอคําแถลงญัตติขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ช้ีแจงงบประมาณรายจ ายประจําปQ พุทธศักราช 2561ตามที่
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�มีมติกันเงินงบประมาณ
รายจ ายประจําปQ พุทธศักราช 2561 เมื่อคราวประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปQ พุทธศักราช 2561 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ของกองช าง งบลงทุนประเภท
ค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค าซ อมสร�างถนนลาดยาง
แอสฟDลล�ติกคอนกรีต สายบ�านทุ งวิมาน – บ�านควนขัน อําเภอ
เมือง งบประมาณ 4,997,000.-บาท  เพื่อจ ายเปPนค าซ อม
สร�างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟDลท�คอนกรีต ขนาดผิว
จราจร 1.300 กโิลเมตร ไหล ทางข�างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม น�อยกว า 10,400 ตารางเมตร นั้น เนื่องจากกองช างได�
ออกแบบเขียนแบบโครงการดังกล าวแล�วเสร็จ และได�จัดทํา
ราคากลางแล�ว  ปรากฏว าราคากลางสูงเกินกว าราคา
งบประมาณที่ตั้งไว�ด�วยเหตุของราคาวัสดุที่ใช�และราคาน้ํามันที่มี
ผลต อค าขนส งวัสดุจึงได�ขอลดระยะทางลงเหลือ 1.253 
กิโลเมตร เพื่อให�สามารถดําเนินการซ อมสร�างถนนตาม
งบประมาณที่ตั้งไว� ดังนั้น จึงขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ ายประจําปQ พุทธศักราช 2561 ของกอง
ช างในรายการดังกล าวจากเดิม “เปPนว า” เพื่อจ ายค าซ อมสร�าง
ถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอลฟDลท�คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.253 กิโลเมตร ไหล ทางข�างละ 
1.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม น�อยกว า 10,024 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามบัญชีแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณที่
ได�แจกให�กับทุกท านแล�ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว า
ด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 31 บอกว าการ
โอนการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได�เบิก
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ตัดปQหรือขยายเวลาให�เบิกตัดปQไว� จะกระทําได�ก็ต อเมื่อรับอนุมัติ
จากผู�มีอํานาจให�เบิกตัดปQ หรือขยายเวลาเบิกตัดปQ เพื่อให�
เปPนไปตามระเบียบที่อ�างถึงจึงเสนอสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
สมาชิกฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  14  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  - ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท� 14 เสียง  

  6.4 ญัตติ ขอความเห็นชอบการใช1ประโยชน�ใน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ให1แก�สมาคม
กีฬาแห�งจังหวัดสตูล  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตท านประธานสภาฯเสนอญัตติเพิ่มเติม ใน
ญัตติที่ 6.4 โดยการขอเสนอญัตติด�วยวาจา ในเรื่องขอความ
เห็นชอบการให�บุคคลใช�ประโยชน�ในทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ก็ขออนุญาตเสนอญัตติด�วยวาจา 
เอกสารก็ได�แจกให�กับสมาชิกฯทุกท านแล�ว เปPนญัตติขอความ
เห็นชอบการให�บุคคลใช�ประโยชน�ในทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เนื่องจากว าพอดีจังหวัดเพิ่งมอบอัฒ
จรรย�สนามกีฬากลางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่เพิ่ง
ก อสร�างเสร็จมาให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เปPนผู�ใช�และ
เปPนผู�ดูแลและก็ทางสมาคมกีฬานั้น ได�ขอใช�มานานแล�วแต ว าใน
เมื่อจังหวัดยังไม ได�มอบให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็ไม 
สามารถที่จะเสนอสภาฯได� เมื่อจังหวัดมอบแล�วผมก็เลยขอ
อนุญาตเสนอให�สภาโปรดได�พิจารณา ตามบันทึกข�อความที่ 
สต.51006/095 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ�  2562 เรื่องขอ
ความอนุเคราะห�ใช�สถานที่ใต�อัฒจรรย�ติดกับสํานักงานของ
สโมสรสตูล ยูไนเต็ด ที่ต อเติมใหม  กองการศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีหน�าที่ดูแล
รักษาบริหารจัดการสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
แจ�งความประสงค�ตามที่สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล มีหนังสือขอ
อนุญาตใช�สถานที่ตั้งใต�อัฒจรรย� ติดกับสํานักงานของสโมสร 
สตูล ยูไนเต็ด ที่ต อเติมใหม  เพื่อเปPนสํานักงานของสมาคม
รายละเอียดตามบันทึกข�างต�น ที่มอบมาพร�อมคําแถลงนี้ สนาม
กีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล รับโอนจากการกีฬาแห ง
ประเทศไทยเปPนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 สถานที่ใต�อัฒจรรย�ที่ติดกับ
สํานักงานของสโมสรสตูล ยูไนเต็ด องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ได�รับการส งมอบจากสํานักงานการโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ตามหนังสือที่ สต.
0022/77 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการพัสดุของ
หน วยการบริหารราชการส วนท�องถิ่นพุทธศักราช 2535 และ
แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 155 การให�บุคคลใดใช�ประโยชน�หรือได�รับ
สิทธใิดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�างของหน วย
การบริหารราชการส วนท�องถิ่น ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
สภาหน วยการบริหารส วนราชการท�องถิ่นนั้น เพื่อให�ทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เกิดประโยชน�สูงสุด จึงขอ
เสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาให�
ความเห็นชอบการใช�ประโยชน�ในทรัพย�สินขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล แก สมาคมกีฬาแห งจังหวัดสตูล ต อไป จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ท านประธานฯครับ วาระที่ 6.4 ที่ได�เสนอญัตติด�วยวาจา
นั้น ด�วยความเปPนจริงแล�วสมาคมกีฬาจังหวัดนั้น เปPนองค�กรที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการกุศลและพัฒนากีฬาให�จังหวัด หรือ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน�ที่ไม ใช มุ งแสวงหาผลกําไรสิ่งเหล านี้
เปPนสิ่งที่ดี ที่ได�เขามาขอใช� แต ว าผมขออนุญาตสักนิด หนังสือที่
ได�ขอมานั้น จากนายกสมาคมกีฬาจังหวัด คือไม ได�ระบุเวลาของ
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การใช�เพราะเราต�องไม ลืมว าเราเปPนผู�จ ายค าน้ํา ค าไฟ เพราะใน
หนังสือฉบับนี้ไม ระบุเอาไว�ว าขออนุญาตใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ 
ในเวลาเท าไหร ถึงเวลาเท าไหร  และระยะเวลาในการที่จะใช�
ต อไปตลอดหรือไม  ก็ขออนุญาตถามในที่แห งนี้แต ด�วยความรู�สึก
ของผมถามว ายินดีไหม ผมตอบด�วยความยินดี เพราะเปPน
องค�กรที่ เปPนประโยชน� แต มาติดอยู เรื่องว าค าน้ําค าไฟ ค า
สาธารณูปโภคต างๆ เขาไม ระบุว าใช�เวลาเท าไหร  ผมเกรงว าจะ
มีปDญหาในภายภาคหน�า ผมก็เลยสอบถาม ณ ที่แห งนี้ ขอฝาก
ไว�แค นี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญท านนายกฯ
ช้ีแจง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็จะขอเรียนช้ีแจงท านสมาชิกฯที่สอบถาม จะเรียนว า
อย างนี้ จริงๆแล�วเขาไม ได�ระบุเงื่อนไขเวลามา ก็เท ากับว าขอใช�
ไปเรื่อยๆขอใช�ไปตลอด ซึ่งจากเดิมผมอยากจะเรียนว าสมาคม
กีฬาแห งจังหวัดสตูล จริงๆแล�วใช�อาคารใต�อัฒจรรย�เดิมร วมกับ 
กกท.อยู  พอ กกท.ได�ก อสร�างสํานักงานใหม  จริงๆแล�วตอนแรก
ทางสมาคมก็ขอใช�ที่เดิม แต เนื่องจากที่เดิมนั้นเปPนสํานักงาน 
กกท.เดิมนั้น ทางฝ\ายกองการศึกษาฯขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลเองนั้น ต�องการจะใช�พื้นที่ส วนนั้นให�เปPนสํานักงาน
ของสนามกีฬาก็เลยหารือกันว าน าจะให�สมาคมนั้นไปใช�ที่ใต�  
อัฒจรรย� ห ลั ง ใหม ตอนนี้ ผมอยากจะ เ รี ยนว า ในส วนนี้ 
เนื่ องจากว าค าน้ํ า นั้ น ใต�อาคารหลังใหม นั้ น ไม มีห�องน้ํ า 
เพราะฉะนั้นค าน้ําน าจะไม มี ส วนค าไฟนั้นตามระเบียบแล�วนั้น ผู�
ขอใช�จะต�องติดมิเตอร�ต างหาก แยกเปPนส วนๆไป ซึ่งตรงนี้ก็
น าจะไม มีปDญหาเกี่ยวกับองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็เรียน
ช้ีแจงเพื่อทราบ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอ

มติ สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯแถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท�  13  เสียง 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี 7 - เรื่องอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ  กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป$ 
2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป$สมัยแรกของ
ป$ถัดไป เชิญสมาชิกฯเสนอ เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมเสนอท านประธานอย างนี้ครับ สมัยสามัญ สมัยที่  2 
ประ จําปQ  2562 มีกํ าหนด 45 วัน  นับ ตั้ งแต วันที่  15  
กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 28  สิงหาคม  2562 สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจําปQ 2563 มีกําหนด 45 วัน นับตั้งแต 
วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2563  ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563  ไม 
ทราบว ามีสมาชิกฯท านอื่นจะเห็นเปPนอย างอื่นหรือไม  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านสมาชิกฯท านใดจะเสนอเปPนอย างอื่นไหม คือสภา
จะต�องกําหนดระเบียบวาระการประชุมไว�กําหนดไปถึงปQ 2563
แล�ว ยังไงก็ต�องอยู กันให�ครบปQ 2563 นะครับ สรุปว าเอาตามที่
คุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เสนอมา ผมจะไม ขอมติเพราะว า
เสนอเปPนวาระของการประชุม มีใครจะอภิปรายในระเบียบวาระ
อื่นๆ อีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ในวาระอื่นๆนั้น ผมขออนุญาตหารือท านประธานสภาฯ
ผ านไปถึงคณะผู�บริหารคือ 

  1. การรับเจ�าหน�าที่เข�าทํางานในสนามกีฬามาตรฐานแห ง
ที่  2 ที่ อําเภอละงู เพราะวันนี้ผมไม เห็นผู� อํานวยการกอง
การศึกษาเข�าประชุมมีแต คนเข�าแทน ไม ทราบว าไปไหน ในการ
รับเจ�าหน�าที่ทํางานนั้น ผมขออนุญาตฝากไปถึงฝ\ายบริหารว าให�
พิจารณาคนในพื้นที่ให�พิจารณาไปถึงคนที่พวกผมส่ังการได� 
เพราะเขาจะเปPนผู�ที่ดูแลตรงนั้นได�ดีที่สุดเปPนคนที่รู�จัก เพราะ
ปDจจุบันนี้สนามกีฬายังไม ได�เป]ดเปPนทางการ ปDจจุบันนี้เริ่มจะมี
ปDญหาแล�วในการเข�าไปใช�บริการ เพราะฉะนั้นถ�าเราเอาคนนอก
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ไม รู�ว าเปPนใครต อใครเข�าไปทํางานตรงนี้ หรือจะเปPนเด็กเส�นเข�า
ไปทํางานผมเกรงว าปDญหาอาจจะเกิดขึ้นกับองค�กรของเรา
ภายในภาคหน�าเอานั้นฝากไว� 

  2. ฝากท านประธานฯผ านไปถึงกองการศึกษาฯว าให�ช วย
เร งรัดในเรื่องการขออนุญาตใช�พื้นที่ในการก อสร�างถนนที่จะเข�า
ไปสนามกีฬาแห งนี้ ซึ่งเท าทีผมได�รับทราบข าวมา ซึ่งผมได�
สอบถามไปทางกองการศึกษาฯซึ่งไม ตรงกับที่ผมได�รับข าวมา
เพราะตรงนี้ผมไม รู�ว าอะไรจริงหรือไม จริง เพราะฉะนั้นก็ต�องรีบ
ทํา เมื่อก อนครั้งแรกในการขอใช�พื้นที่ผมเองเปPนคนดําเนินการ 
ในการขอใช�พื้นที่มันก็ไม ได�เกิดปDญหาอะไร แต ปDจจุบันนี้เราก็
ไม ได�เข�ามายุ งมากมายก็เปPนหน�าที่ของทางฝ\ายข�าราชการ
ประจํา มันก็เดินทางค อนข�างจะลําบากสักนิดเพราะถ�าเราทําช�า
เมื่อไหร ปDญหาที่เกิดตามกันมาก็มีมากมาย ก็ต�องขอฝากในส วน
ตรงนี้และก็ขอเชิญชวนสมาชิกฯทั้งหมดร วมงานโครงการ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลพบประชาชน ในวันพรุ งนี้ในเขต
รับผิดชอบของผม ในหมู ที่  12 ตําบลกําแพง อําเภอละงู  
จังหวัดสตูล ขอเชิญทุกท านด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม เชิญนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดช วยช้ีแจงสักนิด  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอเรียนช้ีแจงท านสมาชิกฯในเรื่องของการขอใช�พื้นที่

เพิ่มเติมที่ราชพัสดุในส วนที่จะเพิ่มเติมของสนามกีฬาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลแห งที่ 2 ที่บ�านควนฟ^าแลบ อําเภอละงู 
เท าที่ ได�ประสานกับส วนราชการที่ เกี่ยวข�องก็มีอยู  2 ส วน
ราชการในส วนของโรงพยาบาลละงูเท าที่ ได�พบกับท าน
ผู�อํานวยการนั้น ท านบอกว าได�เซ็นอนุญาตยินยอมให�เรียบร�อย
แล�วแต มีเงื่อนไขอยู ว าขอให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลได�
ก อสร�างรั้วที่ เปPนกําแพงระหว างสนามองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลกับโรงพยาบาลให�ด�วย ซึ่งในส วนนี้ผมก็ได�เรียนท าน
ว าในอนาคตต อไปนั้นก็ไม ต�องสร�างอีกแล�วเพราะฉะนั้นในส วนนี้
ไม มีปDญหา ในส วนของโรงเรียนนั้นเท าที่ผมได�ติดตามจากท าน
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯนั้น ทราบว าอย างนี้ อํานาจของ
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ท านผู�อํานวยการโรงเรียนนั้นจะอนุญาตให�ใช�พื้นที่ได�ไม เกิน 2 
ไร  แต พื้นที่ ที่เราขอใช�ในครั้งนี้ปริมาณเกิน 2 ไร  เพราะฉะนั้น
เมื่อเกิน 2 ไร  อํานาจอนุมัติจะอยู ที่ส วนกลางแต ทราบว า
ส วนกลางได�มอบให�ท านผู�อํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัด เปPนผู�ดําเนินการแทนได�ซึ่งขณะนี้ทาง
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯของเราก็ได�ประสานงานเร งรัดใน
เรื่องของเอกสารให�ทางเขตพื้นที่ได�เซ็นยินยอมเพื่อจะได�ส ง
ให�กับธนารักษ�ดําเนินการต อไป ก็เรียนช้ีแจงเพื่อทราบ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม ในเมื่อไม มีการอภิปรายแล�ว 
และก็ใช�เวลามาพอสมควร ก็เรียนเชิญท านสมาชิกฯอีกครั้งว า
พรุ งนี้  มีงานโครงการองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลพบ
ประชาชน ถ�าท านมีเวลาหรือจะไปร วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ�าน
ตูแตหรํา อําเภอละงู และผมก็ต�องขอขอบคุณสมาชิกฯทุกท าน 
ที่ ไ ด� ม า ร ว ม กั น ป ร ะ ชุ ม แ ล ะก็ ร ว ม กั น รั บ ตํ า แ ห น ง ข อ ง
คณะกรรมการทุกคณะในวันนี้ ถ�าไม มีอะไรแล�วผมขอเลิก
ประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.10 น.   
 

  
 
 


