
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
คร้ังแรก 

วันท่ี   8  กุมภาพันธ�   ๒๕64 
เวลา    09.00  น. 

ณ  ห-องประชุมสภาองค�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 
๔.  นายนายวิษกรตันติอาภรณ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
๕.  ร.ต.อ.เทพชัย มิตรเปรียญ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
๖.  นายสอาด หนูชูสุข สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
๗. นายอําพล อานับ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5 
๘.  ร.ต.อ.ยายีวา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
๙.  นายมะหะหมาด ตะฮะวัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  7 
๑0. นายอาบีดีน  แลหมัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  9 
๑1. นายบ าว  ปดูกา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
12. นายนิธิ   หวันสู สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  2 
๑3. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
๑4. นายโกเมศ จิตพิทักษ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑5. นายประพันแก�วรุ งฟEา 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. นายธงไชย 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 
๒1. นายอาหมาด หลังยาหน าย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  2 
๒2. นายสากีหรีมเหมซMะ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ      เขต  ๑ 
๒3. นายดาโหด สังขาว สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ      เขต  ๒ 
  

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.  นายบุรินทร�ตาเดอิน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
  (ลาปOวย) 

  



~	๒	~	

 

รายชื่อผู-เข-าร�วมประชุม  
๑.  นายเอกรัฐ หลีเส็น   ผู�ว าราชการจังหวัดสตูล  
2.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์   นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3.  นายอดินันท�  ปากบารา   รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 1 
4.  นายทวีศักดิ์  แก�วสลํา   รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 2 
5.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6.  นายวิชา  นาคบรรพต   เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7.  นายวรรโณ  เวชศาสตร�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8.  นายกอหรี  ปSญญายาว   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
9.   นางลัญจนา  ภัทราภินันท�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
10. พันจ าเอก สาคร  สิทธิ์ศักดิ์   ท�องถิ่นจังหวัดสตูล 
11. นางบุญยืน  รัตนชาตรี   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 1 
13. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร�   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 2 
14. นายธารา ปะดุกา    แทนหัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด 
15. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว   ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
16. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด   ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑7. นางเกษร    เกตุแก น   ผู�อํานวยการกองคลัง 
18. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง   ผู�อํานวยการกองช าง 
๑9. นางนุตเราะห�ชัยยะวิริยะ   ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
20. นางสาวนารียา  หนุนอนันต�   ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
21. นางจรูญ  ชุมภูทอง    อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
22. นายสุพจน�  นเรนทราช   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
23. นางอภิญญา  ถีระวงศ�   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
24. นางสาวบุญรัตน�  แดงตระกูล  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
25. นางจิญมน  แสงจันทร�   เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
26. นายมารุต   โขขัด    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
27. นายเจษฎา   กาสาเอก   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
28. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร�  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
29. นายสมศักดิ์  กาเส็มสMะ   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
30. นายสุเรน  ตาเดอิน    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
31. นายสุกิจ  สามี    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 



~	๓	~	

 

รายชื่อผู-เข-าฟ5งประชุม 
1.   นางรอดียะฮ�  ละใบเด็นยีส�า   นักจัดการงานทั่วไป 
2.   นางบุญเรียม  มากนวล   นักบริหารงานทั่วไป 
3.   นางสาวมัลลิกา  พันธภาค   นักบริหารงานทั่วไป 
4.   นางสาวสุธิษาตันซ ง   เจ�าพนักงานธุรการ 
5.   นางสาวจิณัฐนชา  พัณณ�ธพสฐิ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
6.   นางจิราพร  สมาธิ    เจ�าพนักงานชํานาญงาน 
7.   นางสาวอริสรา   บินหา   นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
8.   นางปุณิกา  สุวรรณโณ   นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
9.   นางนุชลักขณ�  สุขประเสรฐิ   หัวหน�าฝOายติดตามและประเมินผล 
10. นางสาวศุภาพัชญ�  ดวงใจ   นักประชาสัมพันธ� 
11. นางสาวนิภาพร  ช วยวงศ�   นิติกรชํานาญการ 
12. นางชารีดMะ  โสภีชํานาญการ  เจ�าพนักงานประชาสัมพันธ� ชํานาญงาน 
13. นายรอหมาน  หลีเส็น   ประชาชน 
14. นายพิสุทธ�  จําปาพิช   อปพร. 
 
 

เริ่มประชุมเวลา     09.0๐ น 
 
 
 
 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซื่อสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด-วยใจเป>นธรรม” 
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ข-อประชุม 
ท-องถ่ินจังหวัดสตูล - เรียนท านผู�ว าราชการจังหวัดสตูล  ท านนายกองค�การ 

พันจ�าเอก สาคร  สิทธิ์ศักดิ์ บริหารส วนจังหวัดสตูล คณะผู�บริหาร  สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ตลอดจนหัวหน�าส วนราชการองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ที่เคารพทุกท าน วันนี้เป[นการประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ครั้งแรก หลังจากที่ผ านการ
เลือกตั้งและคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ได�ประกาศรับรองสมาชิก
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ครบทุกเขตเลือกตั้ง ก็ขอ
อนุญาตที่จะเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ ก อนระเบียบวาระการประชุมก็จะมีประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง 
เรียกประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ครั้งแรก ด�วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดให�มีการเลือกตั้งนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ านมา และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได�ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 และวันที่ 3 
กุมภาพันธ� 2564 ครบตามจํานวนที่สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล จํานวน 24 คน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
22 และมาตรา 24 แห งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส วน
จังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 
ประกอบข�อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยข�อบังคับ
การประชุมสภาท�องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2554 ผู�ว าราชการจังหวัดสตูล จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ครั้งแรก ในวันที่ 8 
กุมภาพันธ� 2564 ตั้งแต เวลา 09.00 น. เป[นต�นไป ณ ห�อง
ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ช้ัน 5 องค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 
4 กุมภาพันธ�  2564 ลงช่ือ นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู�ว าราชการ
จังหวัดสตูล  ในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท านผู�ว าราชการ
จังหวัดสตูล ได�กล าวเป\ดประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ครั้งแรก ขอเรียนเชิญ 
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ผู-ว�าราชการจังหวัดสตูล - เรียนท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และคณะ 

นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู�บริหาร ท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท าน

ท�องถิ่นจังหวัดสตูล ท านปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ท านหัวหน�าส วนราชการ และผู�มีเกียรติทุกท าน ผมขอแสดงความ
ยินดีกับท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คณะผู�บริหาร 
และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกท าน ที่ได�รับ
ความไว�วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดสตูล จนได�รับเลือกตั้งให�
เข�ามาเป[นตัวแทนประชาชน ในการปฏิบัติหน�าที่ในองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ทั้งฝOายบริหาร และฝOายนิติบัญญัติ ตั้งแต วันที่ 
20 ธันวาคม 2563 ที่ผ านมาและได�ผ านการรับรองจาก
คณะกรรมการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  และวันที่ 3 
กุมภาพันธ� 2564 ตามลําดับ ปSจจุบันการปกครองท�องถิ่นใน
รูปแบบขององค�การบริหารส วนจังหวัด นั้น ฝOายนิติบัญญัติ และ
ฝOายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีบทบาท
อํานาจหน�าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักร
ไทย กฎหมาย และระเบียบต างๆ ที่เกี่ยวข�องมากมาย ได�มีการ
กระจายอํานาจให�แก องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ให�มีอํานาจ
หน�าที่ต างๆ เพิ่มมากขึ้น ในการเลือกตั้ง ผู�สมัครเข�ารับเลือกตั้ง
ล�วนมีเจตนาอันดี ที่จะเข�ามาบริหารกิจการองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เพื่อแก�ไขปSญหาให�กับพี่น�องประชาชนด�วยกันทุกคน 
ส วนผู�ใดที่ได�รับการไว�วางใจจากประชาชนให�เข�ามาเป[นสมาชิกฯ 
นั้น อยู ที่ประชาชนในเขตจังหวัดสตูล เป[นผู�ตัดสินใจ ดังนั้น เมื่อทุก
ท านที่อยู  ณ ที่ประชุมแห งนี้ได�รับความไว�วางใจจากประชาชนแล�ว 
ก็ขอให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คณะผู�บริหาร 
ที่ได�รับเลือกในครั้งนี้ได�ศึกษาหาความรู� ความเข�าใจ ในกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข�องต างๆ เพื่อให�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�ตาม
ภารกิจและลุล วง เป[นตัวแทนพี่น�องประชาชนอย างแท�จริง ตาม
เจตนารมณ�ที่ได�รับมอบหมายกับประชาชน ผมหวังเป[นอย างยิ่งว า
ท านสมาชิกฯทั้งหลายจะได�ใช�โอกาสนี้สร�างความร วมมือ ร วมใจ 
สร�างสรรค�และพัฒนาบ�านเมืองให�เจริญรุ งเรืองแก�ไขปSญหาของพี่
น�องประชาชนในจังหวัดสตูล รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
บริการสาธารณะต างๆ ให�เป[นไปตามความต�องการของพี่น�อง
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ประชาชน บัดนี้ ได�เวลาอันสมควรแล�วผมขอเป\ดการประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ครั้งแรก ณ บัดนี้  

ท-องถ่ินจังหวัดสตูล - ในลําดับต อไป ขอเรียนท านรักษาการปลัดองค�การบริหาร
ส วนจังหวัด เชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดที่มีอาวุโส
สูงสุด ซึ่งอยู ในที่ประชุมแห งนี้ทําหน�าที่เป[นประธานสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลช่ัวคราว ขอเรียนเชิญ 

รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยข�อบังคับการประชุม 

รักษาราชการปลัด อบจสตูล สภาท�องถิ่น พ.ศ.2547 แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  

นางบุญยืน  รัตนชาตรี ข�อ 7 กําหนดว า ในการประชุมสภาท�องถิ่นครั้งแรกเมื่อผู�ว า
ราชการจังหวัดเป\ดประชุมสภาท�องถิ่นแล�ว ให�ปลัดองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดเป[นเลขานุการสภาช่ัวคราว โดยให�เชิญสมาชิกสภา
ท�องถิ่นผู�ที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู ในที่ประชุมเป[นประธานสภา
ช่ัวคราวเพื่อทําหน�าที่เป[นประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดปฏิญาณตน ซึ่งในที่ประชุมที่นี้ผู�ที่มีอายุมาก
ที่สุดก็คือคุณอะหมาด  หลงจิ สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 8 อําเภอ
เมือง จั งหวัดสตูล เชิญคุณอะหมาด หลงจิ  ขึ้นทํ าหน�าที่
ประธานสภาฯช่ัวคราว  

ประธานสภาช่ัวคราว - ท านผู�ว าราชการจังหวัดสตูล ท านนายกองค�การบริหารส วน 

นายอะหมาด  หลงจิ จังหวัดสตูล ท านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท าน หัวหน�าส วนราชการ
ทุกท าน จากการที่สมาชิกอันทรงเกียรติ ของเราทุกท าน เราได�
เหนื่อยกันมาประมาณ 3 เดือนกว าๆ วันนี้รู�สึกว าเราคงจะหาย
เหนื่อย 

  ต�อไปผมจะนําเข-าระเบียบวาระท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี 1 - ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ช่ัวคราว  

ประธานสภาฯช่ัวคราว กล าวนําสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล กล าวคํา
ปฏิญาณตน ขอให�สมาชิกฯทุกท านยืนขึ้น “ข�าพเจ�านายอะหมาด 
หลงจิ ขอปฏิญาณว า “จะรักษาไว�และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย� สุจริต และปฏิบัติหน�าที่ เพื่อ
ประโยชน�ของประชาชน”เชิญน่ังครับ 

 ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 2  
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ระเบียบวาระท่ี 2 - การเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯช่ัวคราว ขอเชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราวอ านข�อ 8 วิธีเลือกประธานสภา

ท�องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ.2547 และแก�ไขเพิ่มเติมถึงปSจจุบัน ขอ
เรียนเชิญ 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - ข�อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท�องถิ่น ให�สมาชิกสภาท�องถิ่น 

นางบุญยืน  รัตนชาตรี แต ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท�องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว า
สมควรให�เป[นผู�ดํารงตําแหน งประธานสภาท�องถิ่นการเสนอนั้น
ต�องมีสมาชิกสภาท�องถิ่นรับรองไม น�อยกว า 2 คน โดยให�สมาชิก
สภาท�องถิ่นแต ละคนมีสิทธิรับรองได�เพียงครั้งเดียวช่ือที่เสนอไม 
จํากัดจํานวนและให�สมาชิกสภาท�องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือ
เหล านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู�ที่ถูกเสนอช่ือคนละ 1 
ช่ือ เมื่อตรวจนับแล�วให�ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต อที่
ประชุมสภาท�องถิ่นผู�ได�คะแนนสูงสุดเป[นผู�ได�รับเลือกถ�ามีผู�ได�
คะแนนสูงสุดเท ากันหลายคนให�เลือกใหม เฉพาะผู�ที่ได�คะแนน
สูงสุดโดยใช�วิธีเดิมถ�าผลการเลือกใหม ปรากฏว ายังมีผู�ได�คะแนน
สูงสุดเท ากันอีกให�ใช�วิธีจับฉลากเฉพาะผู�ได�คะแนนสูงสุดเท ากัน
วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให�กระทําโดยวิธียก
มือขึ้นพ�นศีรษะให�ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท�องถิ่นไม น�อย
กว า 2 คน ช วยตรวจนับคะแนน วิธีการจับฉลากตามวรรคหนึ่ง ให�
ประธานที่ประชุมดําเนินการให�ผู�ที่ได�คะแนนสูงสุดเท ากันตกลงกัน
เสียก อนว าจะให�ผู�ใดเป[นผู�จับฉลากก อนหลังหากตกลงกันไม ได�ให�
ประธานที่ประชุมจับฉลากว าผู�ใดจะเป[นผู�จับฉลากก อนหลังแล�วให�
จัดทําบัตรฉลาก ชนิด สี และขนาดอย างเดียวกันตามจํานวน
เท ากับจํานวนผู�ได�รับคะแนนสูงสุดเท ากันโดยเขียนข�อความว า 
ได�รับเลือกเป[นประธานสภาท�องถิ่นเพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ข�อความว าไม ได�รับเลือกเป[นประธานสภาท�องถิ่น 

ประธานสภาฯช่ัวคราว - ท านเลขานุการสภาฯช่ัวคราว นับองค�ประชุม  

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - องค�ประชุมครบ 23 คน 

ประธานสภาฯช่ัวคราว - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ที่ท านเห็นว าสมควรได�ดํารงตําแหน งประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อขอผู�รับรองถูกต�อง ผู�รับรอง
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ไม น�อยกว า 2 คน ได�รับรองเพียงครั้งเดียว เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล เสนอครับ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอดาบตํารวจ สุกฤษฎิ์  มอญแก�ว ขอผู�รับรอง
ด�วย 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - ผู�รับรองถูกต�อง  

ประธานสภาฯช่ัวคราว - มีสมาชิกสภาฯท านใดเห็นเป[นอย างอื่นไหม เชิญสมาชิกฯ

เสนอ ถ�าไม มี เชิญดาบตํารวจสุกฤษฎิ์  มอญแก�ว เป[นประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ต อไปเชิญท านประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขึ้นทําหน�าที่  

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - ขอให�ทุกท านยืนขึ้น   

ประธานสภาฯ - เชิญน่ังครับ  

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก-ว 
ท-องถ่ินจังหวัดสตูล - ขออนุญาตท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูล ท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกท าน 
ตอนนี้ที่ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีมติเลือก
ดาบตํารวจสุกฤษฎิ์  มอญแก�ว เป[นประธานสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ก อนที่จะเข�าสู ระเบียบวาระต อไป ก็จะเป[นการพัก
การประชุมและก็ท านผู�ว าราชการจังหวัดสตูล ท านก็จะมอบ
กระเช�าดอกไม�เพื่อแสดงความยินดีกับท านนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล และก็ท านประธานสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท านผู�ว าราชการจังหวัด
สตูล ขออนุญาตพักการประชุม 10 นาที  

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็ขอขอบคุณทุกท านที่ 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก-ว ไว�วางใจให�ผมมาน่ังเป[นประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล การทําหน�าที่ตรงนี้ต�องเอื้อซึ่งกันและกัน ผมในฐานะที่เป[น
ประธานสภาฯพร�อมที่จะรับคําติติงและเสนอแนะของเพื่อนสมาชิก
ทุกท าน และต�องขอขอบคุณท านท�องถิ่นจังหวัด ที่ได�มาร วมเป\ด
ประชุมกับองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
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 ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - การเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1  

ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราวอ านระเบียบการเลือกรอง
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - การเลือกรองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
คนที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยข�อบังคับของการ
ประชุมสภาท�องถิ่น ข�อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท�องถิ่นให�นํา
ความในข�อ 8 มาบังคับใช�โดยอนุโลม ซึ่งได�อ านไปแล�วเมื่อตอนที่
เลือกประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล กรณีที่
กฎหมายว าด�วยองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น กําหนดให�สภา
ท�องถิ่นใดมีรองประธานสภาได�มากกว า 1 คน ให� เลือกรอง
ประธานสภาฯคนที่ 1 ก อน แล�วจึงเลือกรองประธานสภาฯ ใน
ลําดับถัดไปทีละคน จนกว าจะครบตามจํานวนที่พึงมี  

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาฯเสนอช่ือรองประธานสภาฯ คนที่ 1 เชิญ
คุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล เสนอช่ือ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายอาทิตย�  สุวรรณโณ เป[นรองประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 1 ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  ผู�ที่ถูกเสนอช่ืออยู ในห�องประชุมสภาอย าง

ถูกต�อง มีสมาชิกสภาฯท านใดจะเสนอเป[นอย างอื่นไหม ถ�าไม มีก็
ถือว าที่ประชุมมีมติเป[นเอกฉันท�ว าให�นายอาทิตย� สุวรรณโณดํารง
ตําแหน งรองประธานสภาฯคนที่ 1  

  ต อไปเป[นระเบียบวาระการเลือกรองประธานสภาฯคนที่ 2 
เชิญท านเลขานุการสภาฯช่ัวคราวนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - องค�ประชุมครบ  23 คน 

ประธานสภาฯ - ต อไปเป[นการเลือกรองประธานสภาฯคนที่ 2 เชิญสมาชิกฯ
เสนอช่ือ เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายอะหมาด  หลงจิ เป[นรองประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 2 ขอผู�รับรองด�วย 
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ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีสมาชิกสภาฯท านใดจะเสนอเป[นอย างอื่น
ไหม ถ�าไม มีก็ ถือว าที่ประชุมมีมติเป[นเอกฉันท�ว าให�นายอะหมาด  
หลงจิ ดํารงตําแหน งรองประธานสภาฯคนที่ 2  

 ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 4  
ระเบียบวาระท่ี 4 - การเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราว อ านระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ - ข�อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท�องถิ่น ให�นําความในข�อ 8 

มาบังคับใช�โดยอนุโลม ซึ่งก็ได�อ านระเบียบไปแล�ว เมื่อสภาท�องถิ่น
มีมติเลือกเลขานุการสภาท�องถิ่นแล�ว ให�เลขานุการสภาท�องถิ่น
ช่ัวคราวพ�นจากตําแหน ง  

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือเลขานุการสภาฯ เชิญคุณนิธิ 

หวันสู  

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอคุณอาหมาด  หลังยาหน าย ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีสมาชิกสภาฯท านใดจะเสนอเป[นอย างอื่น
ไหม ถ�าไม มีก็ ถือว าที่ประชุมมีมติเป[นเอกฉันท�ว าให�นายอาหมาด  
หลังยาหน าย ดํารงตําแหน งเลขานุการสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เชิญคุณอาหมาด  หลังยาหน าย ขึ้นทําหน�าที่  

 ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป` พ.ศ.2564ของ 

ประธานสภาฯ แต ละสมัย และวันเริ่มประชุมสามัญประจําป`สมัยแรก พ.ศ.2565 
เชิญเลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ 

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย 
ประธานสภาฯ - ในป`หนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย เดิมสภาองค�การ

บริหารส วนจังหวัดสตูล ได�กําหนดสมัยสามัญ ประจําป` พ.ศ.
2564 สมัยที่ 1 ไว�เป[นวันที่ 1 กุมภาพันธ� 2564 ถึง วันที่ 17 
มีนาคม 2564 ซึ่งยังมิได�เรียกและการนัดประชุมสภา การเรียก
คือการแจ�งสมัยสามัญให�ท านสมาชิกทราบในระหว าง สมัยสามัญ 
ตอนนี้ก็ล วงเวลามาแล�วเพื่อให�เป[นไปตามกฎหมายในป`หนึ่ง ให�มี
สมัยประชุมสามัญ 2 สมัย จึงปรึกษาท านสมาชิกสภาฯกําหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1 ประจําป` พ.ศ.2564 สมัยที่  2 
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ประจําป` พ.ศ.2564 และสมัยที่ 1 ของป`ถัดไป ประจําป` พ.ศ.
2565  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอเชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยที่ 2 และ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของป` พ.ศ.2565 ดังนี้  สมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ประจําป` พ.ศ.2564 เป[นวันที่  16  กุมภาพันธ�  พ.ศ.2564 
ถึง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป` 
พ.ศ.2564 เป[นวันที่ 14  กรกฎาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 27 
สิงหาคม พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป` พ.ศ.
2565  เป[นวันที่ 1 กุมภาพันธ� 2565  จนถึง วันที่  17 มีนาคม 
พ.ศ.2565 ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียติทุกท าน คือการ
ประชุมสภามี 3 อย าง ก็คือ ประชุมครั้งแรก  ประชุมสามัญ  และ
ประชุมวิสามัญ มีสมาชิกฯท านใดที่จะเสนอเป[นอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีก็ถือว าที่ประชุมรับทราบตามที่ ท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
เสนอมา  

 ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 6  
ระเบียบวาระท่ี 6 - 6.1 คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส�วนจังหวัด จํานวน 7 คน เ ชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ

คณะกรรมการคนที่ 1 เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ  

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายธงไชย  เวชศาสตร� ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 2 เชิญคุณ
สอาด  หนูชูสุข เสนอ 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอนายดาโหด  สังขาว ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 3 เชิญคุณ
ศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เสนอ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายวิษกร  ตันติอาภรณ� ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 4 เชิญคุณ
อาทิตย�  สุวรรณโณ เสนอ 
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นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายประเสรฐิ  แซ อึ้ง ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 5 เชิญคุณ

ศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เสนอ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายวิเชียร  บัวงาม ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 6 เชิญพลฯ
สอหมาด  มาลินี เสนอ 

พลฯสอหมาด  มาลินี - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายสอาด  หนูชูสุข ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 7 เชิญคุณ

อาทิตย�  สุวรรณโณ เสนอ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายสากีหรีม  เหมซMะ ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง ตอนนี้ก็ครบตามจํานวน 7 คน ตามที่
สมาชิกฯเสนอ ประกอบด�วย  

  1.นายธงไชย  เวชศาสตร�  
  2.นายดาโหด  สังขาว  
  3.นายวิษกร  ตันติอาภรณ�  
  4.นายประเสริฐ  แซ�อึ้ง  
  5.นายสากีหรีม  เหมซNะ 

  6.นายสอาด  หนูชูสุข  
  7.นายวิเชียร  บัวงาม  

ประธานสภาฯ 6.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 7 
คน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ  เชิญคุณสอาด  หนูชูสุข เสนอ 

นายสอาด  หนูชูสุข - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอร.ต.อ.เทพชัย  มิตรเปรียญ ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 2  เชิญคุณ

ศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  เสนอ  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายโกเมศ  จิตพิทักษ� ขอผู�รับรอง 
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ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 3  เชิญคุณ
ประพันธ�  แก�วรุ งฟEา เสนอ 

นายประพันธ�  แก-วรุ�งฟOา - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอนายบ าว  ปดูกา ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 4  เชิญคุณ
ยา ยีวา เสนอ 

ร.ต.อ.ยา  ยีวา - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายอําพล  อานับ  ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 5  เชิญคุณ
อะหมาด  หลงจิ เสนอ 

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 6  เชิญคุณ
ดาโหด  สังขาว เสนอ 

นายดาโหด  สังขาว - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอนายนิธิ  หวันสู  ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคนที่ 7 เชิญคุณ

ศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เสนอ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอนายพลากร  เกาะกลาง ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  ตอนนี้ก็ครบตามจํานวน 7 คน ตามที่
สมาชิกฯเสนอ ประกอบด�วย 

  1. ร.ต.อ.เทพชัย  มิตรเปรียญ  
  2. นายโกเมศ  จิตพิทักษ�  
  3. นายบ�าว  ปดูกา  
  4. นายอําพล  อานับ   
  5. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  
  6. นายนิธิ  หวันสู   
  7. นายพลากร  เกาะกลาง  
 6.3 กรรมการผู-แทนองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลใน

คณะกรรมการข-าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล
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(ก.จ.จ.สตูล) จํานวน 1 คน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ เชิญ
คุณนิธิ  หวันสู  เสนอ 

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านใดจะเสนอเป[นอย างอื่นไหม  ถ�าไม 
มีก็ให�ถือว าที่ประชุมมีมติเป[นเอกฉันท�  ขอขอบคุณท านสมาชิก
สภาฯทุกท านที่ได�มาร วมประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ครั้งแรก ผ านไปด�วยความเรียบร�อยผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.05 น. 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


