
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2564 

วันท่ี  23  สิงหาคม  ๒๕64 
เวลา    13.30  น. 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
๒. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
๓.นายอะหมาด   หลงจิ รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
4. นายอาหมาด   หลังยาหน าย เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.นายวิษกร   ตันติอาภรณ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
6.ร.ต.อ.เทพชัย    มิตรเปรียญ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
7. นายสอาด    หนูชูสุข สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
8. นายอําพล   อานับ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5 
9.ร.ต.อ.ยา   ยีวา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
10. นายมะหะหมาด   ตะฮะวัน            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  7 
๑1. นายอาบีดีน    แลหมัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  9 
12. นายนิธิ   หวันสู สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  2 
๑3. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
14. นายโกเมศ   จิตพิทักษ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑5. พ.ต.ท.ประพันธ�   แก�วรุ งฟ@า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
๑6. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  1 
๑7. นายพลากร    เกาะกลาง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
๑8. นายธงไทย   เวชศาสตร�            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
19. พลฯสอหมาด   มาลินี สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  2 
20. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3 
21. นายบุรินทร�   ตาเดอิน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน           เขต  1 
๒2. นายสากีหรีม   เหมซHะ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ      เขต  ๑ 
๒3. นายดาโหด   สังขาว สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ       เขต  2 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 

 -  ไม�มี - 



~	๒	~	

 

รายชื่อผู0เข0าร�วมประชุม  
1. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์   นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายอดินันท�  ปากบารา   รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3. นายวิชา  นาคบรรพต   เลขานุการนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4. นายวรรโณ  เวชศาสตร�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นายกอหรี  ปIญญายาว   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นางบุญยืน  รัตนชาตรี   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 1 
7. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร�   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 2 
8. นายประพันธ�  สารานพกุล   หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด 
9. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว   เลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัด 
10. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด   ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
๑1. นางเกษร    เกตุแก น   ผู�อํานวยการกองคลัง 
12. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง   ผู�อํานวยการกองช าง 
๑3. นางนุตเราะห�  ชัยยะวิริยะ   ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. นางสาวนารียา  หนุนอนันต�   ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
15. นางจรูญ  ชุมภูทอง    ผู�อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
16.นายมนะ  โสสนุย    ผู�อํานวยการกองการสาธารณสุข 
17. นางสาวปIททภร  เจียรติ้ว   รก.ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ 
18. นายสุพจน�  นเรนทราช   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
19. นางอภิญญา  ถีระวงศ�   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
20. นางสาวบุญรัตน�  แดงตระกูล  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
21. นางจิญมน  แสงจันทร�   เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
22. นายมารุต   โขขัด    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายเจษฎา   กาสาเอก   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร�  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายสุเรน  ตาเดอิน    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายสุกิจ  สามี    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



~	๓	~	

 

รายชื่อผู0เข0าฟ7งประชุม 
1. นางชารีดHะ  โสภีชํานาญการ   เจ�าพนักงานประชาสัมพันธ�ชํานาญงาน 
2. นางสาวกอบกุล  ณ รัชชกาล   เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
3. นางสาวอารียาเพ็ชรเนียม   นักศึกษาฝQกงาน 
4. นางสาวอิสริยา  ดําพิลา   นักศึกษาฝQกงาน 
5. นางสาวเนตานภา  สุขแก�ว   นักศึกษาฝQกงาน 
6. นายนําโชค  บินโซะ    นักศึกษาฝQกงาน 
7. นางสาวสุกัญญา  อาดํา   ผู�ช วยนักประชาสัมพันธ� 
8. นางสาวสุวัจนีย�  ขยันดี   นักศึกษาฝQกงาน 
9. นางสาวกุสุไวดา  ลHะกูหมาด   นักศึกษาฝQกงาน 
10. นายชลธาร  เหมตะสิทธิ์   นักศึกษาฝQกงาน 
11. นายอดิศร  ภักดี    พนักงานขับรถ อบจ. 

 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา     13.3๐ น 
 
 
 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซื่อสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด0วยใจเปAนธรรม” 



~	๔	~	

 

ข0อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อที่ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พร�อม  

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย แล�ว ขอเชิญประธานสภาฯ ขึ้นทําหน�าที่ ขอให�ทุกท านยืนขึ้น  

ประธานสภาฯ - เชิญน่ังครับ  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก0ว ท านรองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านสมาชิก

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ท านปลัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และผู�อํานวยการกองสังกัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกท าน วันนี้เปTนการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจําปUพุทธศักราช 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตาม
ระเบียบวาระที่ได�แจกให�กับทุกท านแล�ว 


