การสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ (ครั้งที่ 2)
--------------------------------------------------------------------------------------1. การสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ (ครั้งที่ 2)
เนื่ องจากการตรวจสอบสถานการณ์ ด ารงต าแหน่ งกรรมการติ ดต่ อกั นสองวาระ พบว่ า นายศิ ริ ศั กดิ์
ประทีปรัศมีกุล ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล (ก.ธ.จ. สตูล) ในส่วนของกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันสองวาระ
จึงให้จั งหวัดสตูลดาเนินการสรรหา ก.ธ.จ. สตูล ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการสรรหากรรมการธรรมภิบาลจั งหวัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และได้มีหนังสือแจ้งนายศิริศักดิ์
ประทีปรัศมีกุล ทราบโดยตรงด้วยแล้ว โดยให้จังหวัดแจ้งอาเภอละงูให้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดสตูล ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย
และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ให้จังหวัดทราบ ซึ่งอาเภอละงูได้ดาเนินการสรรหาฯ ตามระเบียบ/ข้อกฎหมายแล้ว
โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ ผู้แทนอาเภอละงู ได้แก่ นายนิธิ หวันสู
2. การดาเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเภทสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ด กรณี กรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวั ดพ้ นจากต าแหน่ ง
ก่อนครบวาระ (ครั้งที่ 2)
โดยจังหวัดได้แจ้งอาเภอทุกอาเภอดาเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด อาเภอละ 1 ราย และอาเภอได้แ จ้งรายชื่อ
คณะกรรมการเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) จานวน 7 ราย
เพื่อดาเนินการสรรหาใหม่ ดังนี้
1. นายอาบีดีน
แลหมัน
ผู้แทนอาเภอเมืองสตูล
2. นายนิธิ
หวันสู
ผู้แทนอาเภอละงู
3. พลฯ สอหมาด มาลินี
ผู้แทนอาเภอควนกาหลง
4. นายอาทิตย์
สุวรรณโณ
ผู้แทนอาเภอมะนัง
5. นายอาหมาด
หลังยาหน่าย ผู้แทนอาเภอควนโดน
6. นายดาโหด
สังขาว
ผู้แทนอาเภอท่าแพ
7. นายพลากร
เกาะกลาง
ผู้แทนอาเภอทุ่งหว้า
เพื่ อ ให้ ผู้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ประเภทสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (ส.อบจ.)
เข้ าร่ วมประชุ มเพื่ อคั ดเลื อกกั นเองเป็ นคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวั ด เมื่ อวั นที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

/3. ผลการคัดเลือก...

-23. ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเป็นกรรมการ ก.ธ.จ.
ผลการคัดเลือกกันเอง ในส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล (ก.ธ.จ.) จานวน 1 ราย และบัญชีรายชื่อสารอง
จานวน 2 ราย จัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย จานวน 3 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1 ได้แก่ นายอาหมาด
หลังยาหน่าย คะแนนที่ได้ 6 คะแนน
ลาดับที่ 2 ได้แก่ นายอาบีดีน
แลหมัน
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
ลาดับที่ 3 ได้แก่ นายพลากร
เกาะกลาง
คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
สรุปผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ธ.จ. ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ได้แก่
ลาดับที่ 1 คือ นายอาหมาด
หลังยาหน่าย
บัญชีรายชื่อสารอง จานวน 2 ราย
ลาดับที่ 1 คือ นายอาบีดีน
แลหมัน
ลาดับที่ 2 คือ นายพลากร
เกาะกลาง
ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด สตู ล จะได้ แ จ้ ง รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการไปยั ง ส านั ก งานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรับรองรายชื่อเป็นกรรมการ ก.ธ.จ. สตูล ต่อไป

