รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล
ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม
1. นายเอกรัฐ
2. นายชาติชาย
3. ดร. พิทักษ์สิทธิ์
4. นายอาณัติ
5. นายสามารถ
6. นายอภิชาต
7. นางประทุม
8. นายสุภาพ
9. นางสาวมาลี
10. นางสาวสุนันทา
11. นายนพดล
12.นางดารารัตน์
13. นายนิพัส
14. นายมานิตย์
15. นางจงดี
16. นางสาวนภพร

หลีเส็น
ไชยพิมล
ชีวรัฐพัฒน์
โชติพัฒนกิจ
เจริญฤทธิ์
ทวีชัย
อู่เจริญ
จีนเมือง
ทองเกลี้ยง
มณี
โต๊ะประดู่
คุ่มเคี่ยม
เพ็ชร์ลมุล
กวีรัชต์
ทิพย์เพ็ง
เกษรพันธุ์

17. นายชัยรัตน์
18. นางเบ็ญจาทิพย์

บุศย์ดี
ชูดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสตูล
คลังจังหวัดสตูล
พาณิชย์จังหวัดสตูล
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสตูล
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม
แทน ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
(รก.) หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสตูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

คณะกรรมการฯผูไ้ ม่มาประชุม(ติดภารกิจ/ราชการสาคัญ)
1. นายคัมพร
ทิพากร
2. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
3. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
4. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดสตูล

กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑, นายแพทย์สมบัติ
๒. นายเมธัส
3. นายสมชาย

ผดุงวัฒนา
อ่องสกุล
ตันติ์ศรีสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ผู้จัดการศูนย์ OSS จังหวัดสตูล
กรรมการหอการค้าไทย
/ 4. นางนิรมล...

-24. นายจรูญ
หมาดเท่ง
5. นายฉลาด
ทองร้อยชั่ง
6. นางสาวรินรดา
มะอาลา
๗. นายอาเล็น
ระสุโล๊ะ
๘. นายสุเมธ
หมันเหตุ
๙. นายสุรจิตต์
กาญจนวัฒน์
10. นายโมฮาหมัดกาลิบฟาน บินอาซิ
11. นางพรพิศ
เส้งแก้ว
12. นางอัสมา
ณ สุวรรณ
1๓. นายเขมรัฐ
หลีเส็น

ป้องกันจังหวัดสตูล (แทนปลัดจังหวัดสตูล)
ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดสตูล
ผจก.หอการค้าจังหวัดสตูล
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กรรมการหอการค้า
กรรมการหอการค้า
นักวิชาการคลัง สานักงานคลังจังหวัดสตูล
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน สานักงานจังหวัดสตูล

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ประธานกรรมการได้ก ล่า วเปิด การประชุม และดาเนิน การตามระเบีย บวาระ
การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวั ดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันนี้อาจมีเรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุม เมื่อ ครั้ง ที่ผ่า นมาเมื่อ วัน ที่ ๑๗ ธัน วาคม ๒๕๖๓ เล็ก น้อ ย โดยเป็น
เรื่ องที่มี ความสาคัญ ซึ่งอาจมีการพูดคุยเพิ่มเติมในบางประเด็น
สาหรับการประชุมในวันนี้สืบเนื่องจากจังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากภาคเอกชน
โดยหอการค้าจังหวัดสตูล ว่าขอเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง
แนวทางและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อภาคเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการค่อนข้างมาก จังหวัดในฐานะ
ผู้ป ฏิบัติต ามนโยบายของรัฐ มีห น้า ที่ใ นการรับ ฟัง ปัญ หาและนาไปรายงานต่อ
ผู้บังคับ บัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้รับทราบว่า จังหวัดสตูลมีความ
เดือดร้อนในเรื่องใด ซึ่งในวันนี้เราจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
สานักงานจังหวัดสตูลในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่อ พัฒ นาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายงาน
การประชุมมีทั้งหมดจานวน 28 หน้า มีประเด็นหลัก ๆ คือ ติดตามความคืบหน้า
โครงการสะพาน Andaman Gateway , ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน , การเร่งรัดการผลักดันให้จังหวัดสตูลกลับไปอยู่ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน , การพิจารณาขยายระยะเวลาสิทธิพิเศษด้ านภาษีให้แก่
/ จังหวัดสตูล ...

-3จังหวัดสตูล เป็นต้น จึงขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม หาก
ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเด็นใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบและขอให้
ที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม ฯ ครั้ง ที่ 4/2563 เมื่อ วัน ที่ 17
ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องและติดตามโครงการสาคัญของจังหวัดสตูล

ฝ่ายเลขานุการ

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูลในครั้ง นี้มีวาระพิเศษ
ฝ่ายเลขานุ การจึงไม่ได้แจ้งส่วนราชการให้รายงานผลการติดตามโครงการสาคัญต่างๆ
ของจังหวัดสตูล อย่างไรก็ตามจะขออนุญาตต่อที่ประชุมติดตามเรื่องสืบเนื่องและ
โครงการสาคัญของจังหวัดเรื่องเดียวซึ่งเป็นประเด็นทีต่ ่อเนื่อง คือ เรื่องการท่องเที่ยว
ในแผนงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้
ขอให้ ท่องเที่ ย วและกีฬ าจังหวัด สตูล น าเสนอประเด็ นที่ ได้จากการประชุมระดม
ความคิดเห็นที่โรงแรมเดอะวันเพื่อจะได้นาไปประกอบในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

นายนพดล โต๊ะประดู่ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
จากการประชุมร่วมกันของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจานวน ๒ ครั้งทีผ่ ่านมา
ที่โรงแรมเดอะวันเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และ
จากการประชุมครั้งที่ ๒ ทาให้ได้โครงการและกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
๑. ด้านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในเขตเมืองสตูล “ดูนกตามะลัง กินกั้งปูยู
กินปูหยงโป”
๒. เส้นทางการท่องเที่ยวเส้น ที่ 2 เป็นการท่องเที่ยวโดยเรือสาราญจาก
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล โดยจะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนักธุรกิจ
จากจังหวัดภูเก็ตมาพบปะกับนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
๓. การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด มี ๓ ด้าน คือ
- ด้านที่ ๑ การจัดกิจกรรม/อีเว้นท์ภายในจังหวัด เช่น โครงการระเบียงซีฟู๊ด
ได้มีการประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตาบลควนขัน) เพื่อขอใช้พื้นที่ใน
การจัดงาน ซึ่งได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว
- ด้านที่ ๒ การจัดพื้นที่ของคฤหาสถ์กูเด็นให้เป็นแกลลอรี่ที่มีการแสดงภาพ
อดีต ถึงปั จ จุ บั น และภาพประวัติค วามเป็ นมาต่างๆ ที่ น่ าสนใจของจั งหวัด สตู ล
รวมทั้งบริเวณพื้นที่ลานวัฒนธรรม จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมสตูลคลาสสิค นอกจากนี้จะมีการจัดงานอีเว้นท์ เพื่อดึงดูดคนจากต่างพื้นที่
ให้ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยใช้ชื่อโครงการว่า Satun Satoy Showoff
(คนปล่อยของ) โดยให้มีกิจกรรมในบริเวณรอบพื้นที่คฤหาสน์กูเด็น เดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตเมืองสตูล
- ด้านที่ ๓ การจัดกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เน้นกีฬาสาหรับ
กลุ่มคนที่มีกาลังในการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ได้แก่
(๑) กีฬา Woodball เป็นกีฬาที่มีนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณ
โดยมีอาจารย์สมนึก บุญสนอง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้ดาเนินการ
/ (2) ไตรกีฬา ...

-4(๒) ไตรกีฬาหรือทวิกีฬา มีรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นผู้ประสานงานในการนานักกีฬาจากทั่วประเทศมาร่วมการแข่งขันที่จังหวัดสตูล
(๓) กีฬายิงปืนกลยุทธ์ IPSC โดยมีคุณชวรณ สุธาพาณิชย์
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสตูล เป็นผู้ประสานและดาเนินการขับเคลื่อนให้
เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นสนามแข่งขันอีกแห่งหนึ่งในประเทศ โดยจะต้องจัดเตรียม
สถานทีส่ นามยิงปืนให้มีความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขัน
(๔) การแข่งขันนกเขาเสียง ซึง่ เป็นที่นิยมในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้จะใช้พื้นที่จัดการแข่งขันในเขตเทศบาลเมืองสตูล
(โคกพะยอม)
(๕) กิ จ กรรมกี ฬ า Motor Cross ในพื้ น ที่ อ าเภอควนกาหลง
อาเภอเมืองสตูล และอาเภอละงู โดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นผู้ประสานการดาเนินกิจกรรม
(๖) กิจกรรมด้านการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูลได้ร่วมกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองออกแบบซุ้มประตูเมือง
โดยมีเทศบาลเมืองสตูลร่วมด้วยอีกหนึ่งหน่วยงาน
ประธาน

จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะดังกล่าว สรุปประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็น ๓ เรื่อง คือ
๑. เส้นทางการท่องเที่ยวที่ ๑ ดูนกตามะลัง กินกั้งปูยู กินปูที่หยงโป และ
ตามด้วยการแวะชมเมืองสตูล
๒. เส้นทางที่ ๒ เส้นทางเรือยอร์ช แลกเปลี่ยนกันระหว่างภูเก็ต สตูล
๓. การจัดกิจกรรมกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยว เช่น ระเบียงอาหาร ซึ่งต้องมี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในจังหวัด

นายนพดล โต๊ะประดู่ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
เสนอให้ทาวิดีโอยูทูป เพื่อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสตูล
พื้ น ที่ ล ะ 2-3 นาที โดยการจ้างผู้ มี ค วามสามารถเฉพาะทางมาจัด ท าคลิ ป วิดี โ อ
เพื่อโปรโมทจังหวัดสตูล
ประธาน
ฝ่ายเลขานุการ

การจัดทาคลิปวิดีโอนี้สามารถใช้งบประมาณจากส่วนไหนได้บ้าง
สามารถใช้งบประมาณของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (งบ ๘ ล้านบาท) ได้
เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดด้านการท่องเที่ยว

นายฉลาด ทองร้อยชั่ง ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดสตูล
ขอเสนอแนะเรื่องป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว มี 4 ประเด็น คือ
1. ไม่มีป้ายเลย
2. มีแต่ไม่เด่น
3. ป้ายเด่นแต่จุดที่ปักป้ายไม่ถูกจุดหรือไม่เหมาะสม
4. ข้อความบนป้ายไม่สื่อถึงแหล่งท่องเที่ยว คือการใช้ชื่อสถานที่เป็นภาษา
ถิ่ น เขี ย นด้ ว ยตั ว อั ก ษรโรมั น ที่ มี ค วามหมายผิ ด เพี้ ย น ที่ ผิ ด เพี้ ย นเพราะGoogle
Translate ในการแปล ซึ่งควรมีการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
/ ป้ายหน้างาน ...

-5ป้ ายหน้างานหรือ ป้ายจุดเช็คอิน มี การช ารุด หลุ ด ขาด หรือ ไม่ ส มบู รณ์
ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแล เพราะป้ายเหล่านี้คือ สิ่งแรกเมื่อไปถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมองเห็นและนาไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
นางจงดี ทิพย์เพ็ง แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ขอเสนอให้การจัดทาป้ายควรมีภาษาอังกฤษกากับทุกป้าย โดยขออาสาช่วย
ในเรื่ อ งการใช้ ภ าษาบนป้ า ยบอกแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การใช้ ค าผิ ด ค าถู ก ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษต่างๆ
นายเมธัส อ่องสกุล ผู้จัดการศูนย์ OSS จังหวัดสตูล
ขอสนับสนุนในเรื่องเอกลักษณ์จุดเด่น และเสนอเรื่องการใช้สีประจาจังหวัด
ให้เป็นจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และอยากให้จุดเด่นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดสตูลอย่างรองเง็ง กลับมาเป็นที่รู้จักของชาวสตูลอีกครั้งหนึ่ง
อีกประเด็น คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจผิดว่าเกาะหลีเป๊ะเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ได้ทาการโปรโมทแก่
นานาชาติว่าหากจะมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ต้องขึ้นเครื่องที่ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งส่งผลกระทบต่อจังหวัดสตูลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของ Steak holder ทางด้าน
เศรษฐกิจโดยตรง
ประธาน

ขอสรุ ป เรื่ อ งป้ า ยว่ า ต้ อ งมี ก าร Work shop โดยการให้ ผู้ รู้ ใ นเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวผ่านป้ายบอกทาง มาเป็นที่ปรึกษา ส่วนในเรื่องโทนสี
เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สามารถนามาปรับใช้ร่วมกับการประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลได้
โดยในเรื่องนี้ต้องมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาร่วมบูรณาการกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล
5.1 แนวทางและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอกาค้าจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการที่ให้ความสาคัญ
และกระตือรือร้นในการรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิดรอบ ๒
สืบเนื่องจากหอการค้าจังหวัดสตูล ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ
เป็น จานวนมาก ดังนั้นหอการค้าจังหวัดสตูล จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
กลั่นกรองก่อนที่จะเสนอมายังจังหวัด
/ จากการระบาด ...

-6จากการระบาดรอบ ๒ ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดสตูลน่าจะเป็นจังหวัดแรก
ที่เปิดประชุม กรอ.เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วย
ในวันดังกล่าวได้มีผู้ประกอบการโรงแรม มัคคุเทศก์ รีสอร์ท ท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการจากวังสายทอง ร่วมประชุมและเสนอความเห็น โดยขอแลกเปลี่ยนใน ๒ ระดับ
ประเด็นที่ ๑ ประเด็นข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือในระดับพื้นที่
ประเด็นที่ ๒ ประเด็นข้อเรียกร้องระดับนโยบาย
การระบาดของไวรัสโคโรนาในรอบที่ ๒ นี้มีความยากในการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจมากกว่าการระบาดครั้งที่ ๑ เนื่องจากครั้งนี้เราไม่ได้ Lockdown จังหวัด รัฐบาล
พยายามหามาตรการที่ ดี ที่ สุ ดเพื่ อช่ วยเหลื อประชาชน การขอเปิ ดประชุ มในวั นนี้
ทางผู้ประกอบการภาคเอกชนก็มีแนวคิดที่จะนาเสนอจังหวัดทั้งระดับพื้นที่และระดับ
นโยบาย ซึ่งคิดว่าทางจังหวัดก็สามารถรับข้อเสนอบางประเด็นในเชิงนโยบายได้ โดยในส่วน
ของรายละเอียดประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ขอให้ตัวแทนผู้ประกอบนาเสนอต่อไป
นายสุรกิตติ์ กาญจนรัตน์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสตูล (ตัวประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชุนบ้านวังสายทอง)
ผู้ประกอบการที่วังสายทองซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวบ้านในชุมชน ประกอบ
กิจการกันเองได้รับผลกระทบจานวนมาก คือ ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลย เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทาให้ผู้ประกอบการ
ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินเข้า มีแต่เงินออก คือ ต้องเลี้ยงพนักงานที่ทางานด้วยกัน อยากให้
ภาครัฐช่วยเหลือด้านเงินทุน เพื่อนามาหมุนเวียนใช้จ่ายในการประกอบการเพื่อให้
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
นายสุเมธ หมันเหตุ กรรมการหอการค้าจังหวัดสตูล
ตอนนี้ลูกค้าที่จะเข้ามาท่องเที่ยวไม่มี ๑๐๐% การระบาดของโควิดรอบที่ ๑
จังหวัดสตูล Lock down จังหวัด ทาให้ปัญหาที่เจอไม่เยอะเท่าการระบาดในรอบนี้
โดยในครั้งนั้น ไฟแนนซ์ลดหย่อน พักหนี้ แต่การระบาดในรอบนี้ไฟแนนซ์ก็ไม่ได้พักหนี้
ค่าไฟ ค่าน้าเท่าเดิม แต่ผู้ประกอบการไม่มีรายได้เลย
กองทุนช่วยเหลื อของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นมีผู้ ประกอบการ
หลายรายสนใจ แต่มีขั้นตอนเยอะ ทาให้กู้ไม่ผ่าน อยากขอให้ปรับลดขั้นตอนลงได้
หรือไม่
ในจั งหวัดสตูล บริษัท ของผู้ ป ระกอบการด้านการท่องเที่ ยว ส่ ว นมากจะ
ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ไม่มีอาชีพอื่นเสริม จึงอยากให้คณะกรรมการช่วยกันคิดว่า
ถ้าสร้างงานที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ใครจะ
มีไอเดียบ้าง
ที่ปากบารา ณ วันนี้ ไม่มีนักท่องเที่ยว จากการระบาดของโควิดในรอบที่ผ่านมา
จังหวัดสตูลมีการ Lockdown จังหวัด แต่การระบาดรอบที่ ๒ นี้จังหวัดสตูลไม่ได้
Lockdown จังหวัด แต่ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเลย
สาหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ได้ออกงานอีเว้นท์แค่ครั้งเดียว
คืองานไทยเที่ยวไทย ณ วันนี้ลูกค้าที่จองทัวร์จากงานไทยเที่ยวไทยขอยกเลิกทัวร์
ทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไม่ใช่เฉพาะเงินที่หมุนเวียนในระบบอย่างเดียว
แต่ปัญหาหลัก ณ ตอนนี้คือ ผู้ประกอบการทุกรายใช้เงินของลูกค้าที่จอง/มัดจาทัวร์
มาใช้จ่าย ...

-7มาใช้จ่ายหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัญหาที่คาดว่าจะมีการฟ้องร้องกันระหว่างลูกค้ากับ
ผู้ประกอบการ
เรื่องกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ
กรอ.จังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หอการค้าจังหวัดสตูล (รองประธานหอการค้า
จังหวัดสตู ล) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าขอให้มีการจัดตั้งกงทุนที่เหมือนเงินกองกลาง
สาหรับผู้ประกอบการ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เรียกประชุมคลังจังหวัดและ
ชมรมธนาคาร ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้บทสรุปว่าจะช่วยเหลืออย่างไร
ประธาน

เคยมีกองทุนในลักษณะนี้หรือไม่

นางประทุม อู่เจริญ คลังจังหวัดสตูล
ไม่เคยมีกองทุนในลักษณะนี้ แต่ปัจจุบันรัฐก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวออกมาแล้ว ผ่านทางธนาคารต่างๆ เช่น
ธนาคารออมสิน มีโครงการสินเชื้อดอกเบี้ยต่า เพื่อช่วยเหลือ SMEs ภาค
การท่องเที่ยว วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยจะให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๙๙ ต่อปี เป็นต้น
นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
นโยบายของรัฐบาลที่เพิ่งสั่งการมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ โครงการที่มีวงเงิน
๕ ล้านบาท ซึ่งจะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ โดยมีลักษณะปลอดเงินต้น
ได้สูงสุด ๑ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ผ่อนชาระคืนภายใน ๗ ปี วัตถุประสงค์ของการ
ปล่อยเงินกู้ของรัฐบาลในปี ๒๕๖๔ นี้ เพื่อการลงทุนขยาย ปรับปรุงกิจการ สิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร พาหนะ เสริมสภาพคล่อง และเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถยื่นเรื่องขอกู้ได้ในวันที่ ๔ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์
Thai SME
คุณสมบัติของผู้กู้ : โครงการนี้เป็นโครงการให้สินเชื่อใหม่แก่ SME ที่ไม่ใช่
ลูกหนี้เดิมของกองทุน สสว. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าเราเป็น
หนี้เดิมจะเข้าไปใช้กองทุนนี้ได้หรือไม่ โดยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจผู้ผลิต
นายมานิตย์ กวีรัชต์

ในสถานการณ์ระบาดของโควิดรอบ ๒ ครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจหลายราย
กาลังตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานแบบไหน ถ้าไม่มีมาตรการของรัฐบาลมาก็จะมีการ
ปลดคนงานออก

นางพรพิศ เส้งแก้ว รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ในนามของตัว แทนผู้ป ระกอบการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล ขอพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการช่วยเหลือ SME ภาคการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล ในวันนี้ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การระบาดของโควิด – ๑๙ ในรอบที่ ๑ ประมาณบริษัทด้านการ

/ ท่องเที่ยว ...
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ตรวจสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว แต่จนถึงบัดนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เหล่านั้นไม่เคยได้รับการตอบรับ จึงขอเป็นตัวแทนผู้ประกอบการสอบถามว่า ตามที่
ได้ยื่ น เรื่ องขอกู้เงิ น ไปตั้ง แต่ ก ารระบาดของโควิด – ๑๙ ครั้งแรกนั้น ได้รับการ
พิจารณาบ้างหรือไม่ เพราะทราบมาว่าธุรกิจอื่นๆ ได้รับการช่วยเหลือ แล้ว แต่ธุรกิจ
ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
นายอาเล็น ระสุโล๊ะ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ขอให้หน่วยงานรัฐช่วยหาแนวทางให้ผู้ ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
แหล่งทุน เพื่อนาไปต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวไม่ให้เกิดการล้อมละลาย โดยธุรกิจนาเที่ยวนั้น
ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ Soft loan เพื่อให้เป็นสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน โดยมี
ข้อสนเอ ดังนี้
๑. ขอให้มีการพักชาระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้เสนอขอให้มีนโยบายพัก
ชาระหนี้ เช่น พักชาระหนี้ ๖ เดือน
๒. ขอให้ภาครัฐตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว
๓. ขอให้มกี ารดาเนินโครงการเยียวยาพนักงาน (จ้างงานพนักงานเร่งด่วนใน
สถานประกอบการ)
๔. ขอให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งที่เป็นงบประมาณในการฝึกอาชีพ
ให้แก่คนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไป
๕. ขอให้ภาครัฐและเอกชน จัดทาแผนรองรับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด เช่น ให้
ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วร่ว มกั บ สาธารณสุ ข ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น โรคโควิ ด
โดยทาให้เป็นมาตรฐานว่าถ้ามาเที่ยวสตูลแล้วจะปลอดโรคปลอดภัย
นายไพศาล หลีเส็น รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ขอยกตัวอย่างประเทศภูฐานในการกาหนดจานวนนักท่องเที่ยว โดยหาก
นามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวกับจังหวัดสตูล จะทาได้หรือไม่ เช่น จังหวัดสตูล
กาหนดว่าพร้อมรับจานวนนักท่องเที่ยวเดือนละ ๑๐,๐๐๐ คน โดยทาให้ เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่จะรับประกันความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวว่าจังหวัดสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ได้
นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของทุกท่านที่ได้กล่าวมา ซึ่งอยากจะขอเพิ่มเติมใน
บางประเด็น ได้แก่
๑. จังหวัดควรมีศูนย์กระจายข้อมูลหรือศูนย์บริหารข้อมูลร่วมในเรื่องของ
มาตรการทางด้านการเงิน นโยบายภาครัฐที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้ เป็น ข้อมูล
เดียวกัน โดยผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์มาตรการทางด้านการเงินในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ โดยต้องหาวิธีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือ หรือนโยบาย
ที่เป็นแนวทางที่ออกมาจากภาครัฐหรือจากจังหวัดให้เข้าถึงผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุด
๓. จังหวัดสตูลมีพื้นที่ในการบริหารและควบคุมสถานการณ์โควิด-๑๙ได้ดีมาก
เนื่องจากทางเข้าออกของจังหวัดสตูลมีช่องทางที่น้อยถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆ
/ และจังหวัด ...
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ดังนั้นเราจะตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนเชิงกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่องเที่ยว ที่จะทาให้จังหวัดสตูลเกิดความแตกต่างและโดดเด่นกว่าจังหวัดอื่นๆ
(หาจุดแข็งเพื่อให้เกิดความแตกต่าง)
นายอภิชาต ทวีชัย ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสตูล
ธนาคารต่างๆ นั้นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการคลัง
ในส่วนของนโยบายที่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ นั้น รัฐบาลและ
กระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมาตรการจากรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย
มี ๒ ประเด็นหลัก คือ
๑. เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องของสินเชื้อ และการค้าประกันของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.
๒. เพื่อช่วยในเรื่องของการบรรเทาภาระหนี้ คือ การพักชาระหนี้ต่างๆ
โดยมีผู้รับนโยบายหลัก ๆ คือ ธนาคารออมสิน ในส่วนของมาตรการเสริมสภาพคล่อง
ของผู้ประกอบการภาคประชาชน ซึ่งธนาคารออมสินรับมาดาเนินการ ๕ โครงการ คือ
๑. โครงการดอกเบี้ยต่าเพื่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบฯ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในลักษณะของ Soft loan วงเงินงบประมาณ ๗,๘๐๐ ล้านบาท
๒. โครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยว วงเงิน ๔,๒๐๐ ล้านบาท
๓. โครงการสินเชื่อออมสิน SME วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๔. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๕. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน ๒,๗๐๐ ล้านบาท
ทุกโครงการรับคาขอถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้
ในส่วนของธนาคาร SME ได้รับดาเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบฯ วงเงิน ๕,๙๐๐ ล้านบาท
บสย. ถึงแม้จะมีหนี้เสียอยู่ แต่ก็ยังเข้ามาช่วยค้าประกันให้ผู้ประกอบการ
ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ประกอบการแต่อย่างใด ..
ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
ทั้งหมดที่กล่ าวมานี้ก็เป็นประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการใน
จังหวัด หอการค้าจังหวัดสตูล ขอสรุปประเด็นว่า สิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันของ
ผู้ประกอบการ คือ ผู้ประกอบการที่ติดเครดิตบูโร ดังนั้นจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่
จะผ่านคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูล คือ
๑. ขอให้ มีการขอมติ ครม. ให้ ยกเว้นการตรวจเครดิตบูโรเป็นการเฉพาะ
สาหรับ ผู้ที่อยู่ในห่ว งโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเราจาเป็น ต้องขอมติ ครม.
เนื่ องจากติดกฎหมาย เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ใช้พระราชบัญ ญัติในการ
พิจารณาเงินกู้ โดยเฉพาะธนาคารของภาครัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส.
๒. ขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่จังหวัดสตูลมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด
๖๐ จังหวัดที่ติดเชื้อแล้ว และบรรยากาศไม่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยวเลย วันนี้จึงมี
ข้อเสนอว่าอยากให้มีการบริหารจัดการโรค 4 ระดับ ดังนี้
/ (1) ปิดจังหวัด ...
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ของโรคได้
(๒) หยุดการเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งเป็นข้อเสนอของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
(๓) หยุดการเดินทางภายในจังหวัด หากยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคได้
(๔) มาตรการณ์เคอร์ฟิว หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความร้ายแรงมาก
ยิ่งขึ้น
ประธาน

จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากที่ประชุม สรุปประเด็นได้ดังนี้
๑. เรื่องกองทุน ต้องมาจากผู้ประกอบการ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถนาเงิน
ของรัฐ มาตั้งเป็นกองทุนช่ว ยเหลือได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ส ามารถให้ผู้ว่าตั้ง
กองทุนช่วยเหลือได้
๒. การ Lockdown จังหวัด ไม่สามารถทาได้เนื่องจากยังไม่มี นโยบายของ
รัฐบาลที่สั่งให้ Lockdown
๓. การฝึกอาชีพพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง สามารถทาได้ โดยให้หน่วยงานบูรณาการกัน
๔. เงินกู้ ให้ตั้งคลินิกให้คาปรึกษาทางด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีคลัง
จังหวัดสตูล เป็นเลขาฯ และฝากประธานชมรมธนาคารประสานธนาคารทุกธนาคารว่า
ผู้ว่า ราชการจังหวัด ขอความร่ว มมือ ให้ทุก ธนาคารให้ค วามรู้แ ละข้อ มูล เงิน กู้แ ก่
ผู้ประกอบการด้วย

คุณสมชาย ตันติ์ศรีสกุล กรรมการหอการค้าไทย (ผู้แทนเทศบาลเมืองสตูล)
ขอเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็นรูปธรรม โดยมีคลังจังหวัดเป็นเลขาฯ
เพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยขอให้มีการประชุมกันโดย
ตลอดและรายงานตรงแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฝ่ายเลขานุการ

หากตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ อาจจะต้องให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแล
ด้า นเศรษฐกิจ เป็น ประธาน และให้ค ลัง จัง หวัด สตูล เป็น เลขาฯ และตั้ง ศูน ย์ใ ห้
คาปรึกษาที่สานักงานคลังจังหวัด โดยอาจจะต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ของธนาคารบ้าง
ในการมานั่งให้คาปรึกษาที่ศูนย์ฯ

ประธาน

อีกหนึ่งประเด็นที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สตูลได้เสนอ คือ ต้องมี
การวิเคราะห์ว่าจะทาการท่องเที่ยวในช่วงนี้อย่างไร ซึ่งต้องมีการแต่งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อร่วมกันออกแบบการท่องเที่ยวในยุคโควิด - 19 ว่าควรมีลักษณะอย่างไร
และต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวของเราซบเซาเกินไป

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ขอให้ท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็น
เลขานุการ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านกากับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน
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เห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัด ตั้ง ศูน ย์ใ ห้คาปรึก ษาทางการเงิน แก่ผู้ป ระกอบการ และแต่ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางด้านการเงิน เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษา
แนวทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมเสนอแนะมาตรการด้านการเงิน และเพื่อ
ดูแลเยียวผู้ ประกอบการที่ได้รับผลกระทบฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (กากับ
ดูแ ลงานด้า นเศรษฐกิจ ) เป็น ประธานคณะอนุก รรมการ และให้จัด ตั้ง ศูน ย์ใ ห้
คาปรึกษาฯ ณ สานักงานคลังจังหวัดสตูล
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่จังหวัดสตูล เพื่อ
ทาหน้า ที่ใ นการกาหนดแนวทางหรือ บูร ณาการการท่อ งเที่ย ววิถีใ หม่ภ ายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
๓. มีหนังสือแจ้งประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย กรณี คณะกรรมการ
กรอ.จังหวัดสตูล ขอความอนุเคราะห์ ให้มีการขอมติต่อคณะรัฐมนตรีให้ยกเว้นการ
ตรวจเครดิตบูโรเป็นการเฉพาะสาหรับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
5.2 โครงการของเทศบาลเมืองสตูลในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตเมืองสตูล

ผู้แทน เทศบาลเมืองสตูล (ชี้แจง)
(๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนราษฏร์อุทิศ (เกาะกลาง) จากสามแยก
หัวทางถึงสี่แยกกองทุนสวนยางจังหวัดสตูล งบประมาณ 20 ล้านบาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนราษฏร์อุทิศ งบประมาณ 20 ล้านบาท
ตัง้ อยู่ที่บริเวณถนนบายพาสตั้งแต่ไฟแดงที่แยกไปสนามกีฬารัชกิจประการไปถึงแยกถนน
กองทุนสวนยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์ค จุดเช็คอินแห่งใหม่ใจกลางเมือง
สตูล โดยการออกแบบยึดอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล (รูปเรือ) ทั้งนี้ได้พูดคุยหารือร่วมกับ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะดาเนินการ หากสาเร็จ
จะทาให้เกิดรายได้ในพื้นที่เช่น โรงแรม ธุรกิจ SME หรือนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะเข้ามาทา
ให้เศรษฐกิจเคลื่อนตัวได้
(๒) โครงการซุ้มประตูเมืองสู่การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก งบประมาณ 10 ล้านบาท
โครงการซุ้มประตูเมือง จะดาเนินการบริเวณสะพานตายาย โดยมีสัญลักษณ์เป็น
รูปเรือตองกั๊ง ซึ่งจะเป็นเรือไม้จริงๆ ตั้งอยู่บนซุ้มประตู
(๓) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ทางเดินข้ามภูเขา (Sky walk) เขาโต๊ะหยงกง
ถึงเขาโต๊ะพญาวัง งบประมาณ 186,128,000 บาท
โครงการนี้เป็นงบของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ออกแบบให้เทศบาลเมืองสตูล
บริเวณเขาโต๊ะหยงกงไปถึงเขาโต๊ะพญาวัง รัศมีบนสกายวอร์คสามารถมองเห็นทะเลได้ อีก
ทั้ งจะท าเป็ นลานดู ดวงจั นทร์ บนเขาโต๊ ะพญาวัง ในการก าหนดวันฮารีรายออี กด้ วย
โครงการนี้จะทาเป็น 3 เฟส เฟสที่หนึ่งคือ บริเวณเขาโต๊ะพญาวังที่เป็นสามเหลี่ยมจะเป็น
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-12เฟสที่หนึ่ง เฟสที่สองคือเฟสที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปยังคลองมาบัง เฟสที่สามคือบนเขา
โต๊ะหยงกงและจะลงที่ทางม้าขาวลักษณะคล้ายในประเทศจีนที่เป็นแนวลงมาแล้วเจอร้าน
สะดวกซื้ อ ร้านขายของฝาก และ SME ในชุมชน และจะมี รถรางหรือรถที่ ให้ บริการ
ท่องเที่ยวตามเส้นทางในเทศบาลเมืองสตูลที่ยังเป็นของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ที่เทศบาลเมืองสตูลจ่ายค่ามัน โดยมีไกด์ชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น ขณะนี้รอการโอนจาก
ท่องเที่ยวและกีฬาสตูลมายังเทศบาลเมืองสตูลอยู่ และที่คฤหาสน์กูเด็นที่ มีเทคโนโลยี
สมบูรณ์ มีทัช สกรีนภาพประวัติความเป็นมาและประวัติศาสตร์สตูล รวมถึงภาพของ
ในหลวงให้ได้รับชมอยู่ด้วย ทั้งนี้รอการโอนอยู่ หากได้รับโอนแล้วจะสามารถเปิดเป็น
สถานที่ ท่ องเที่ยวได้ทั น ทั้งสามโครงการนี้ จะขอนาเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการ กรอ.
จังหวัดสตูล เพื่อของบประมาณดาเนินการต่อไปในภายหลัง
ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
ทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และ
เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงเห็นควรให้การสนับสนุน
นายอาเล็น ระสุโล๊ะ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ขอให้เพิ่มเติมมุมสาหรับถ่ายรูปในโครงการสตูลปาร์ค
นายนภดล โต๊ะประดู่ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ขอเสนอให้จัดทาซุ่มประตูเมือง ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสได้จริง
นายไพศาล หลีเส็น รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
เป็น ห่วงเรื่องการบารุงรักษา ขอให้เทศบาลเมืองสตูล ดาเนินการบริห าร
จัดการ เรื่องการบารุงรักษาในทั้ง ๓ โครงการนี้ด้วย
นายฉลาด ทองร้อยชั่ง ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดสตูล
จุดที่เป็น แลนด์มาร์ค ทั้ง ๓ โครงการขอให้มีการจัดทาป้ายบอกทาง/ชื่อ
สถานที่ให้ชัดเจน และมีความเหมาะสม
มติที่ประชุม
เห็นชอบทั้ง ๓โครงการ แต่ให้นาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กรอ.จังหวัดสตูล ไปปรับปรุงตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี –
เลิกประชุม
เวลา 16.00 น.
(นางอัสมา ณ สุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

