รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าองค์กรอิสระ
หัวหน้าองค์กรภาคเอกชน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดสตูล
ครั้งที่ 1/๒๕๖4
วันที่ 26 มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายเอกรัฐ
หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธาน
2. นายศักระ
กปิลกาญจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
3. นายชาติชาย
ไชยพิมล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
4. นายณรงค์
เวชสิทธิ์
แทน อัยการจังหวัดสตูล
5. นายบาซอรี
มานะกล้า
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
6. นายมานะ
วงศ์จันทร์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสตูล
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. นายจรัส
บำรุงเสนา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
กระทรวงการคลัง
1. นางประทุม

อู่เจริญ

คลังจังหวัดสตูล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑. นายไพฑูรย์
พัชรอาภา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นางปิยรัตน์
ลัภกิตโต
๒. นายปัทพงศ์
สารบรรณ์
3. นายอารักษ์
รัตนบุรี
4. นายวิทยา
ขจีรัมย์
5. นายบุญเศียร
หนูบุญ
6. นายโสภณ
อ่อนคง
กระทรวงคมนาคม
1. . นางพศมน

แทน
แทน

เจตน์ครองสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
เกษตรจังหวัดสตูล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สหกรณ์จังหวัดสตูล
ประมงจังหวัดสตูล
ขนส่งจังหวัดสตูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายบัญญัติ
ฉายอรุณ

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายธเนส
สุวัตถิกุล

สถิติจังหวัดสตูล
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1. นายสุภาพ

จีนเมือง

พาณิชย์จังหวัดสตูล

กระทรวงมหาดไทย
1. นายทศพล
2. นางสาวนภพร
3. นายประวิทย์
4. นายศิริพัฒน์
5. พ.จ.อ.สาคร
6. นายไพศาล
7. นางศุภมาส

สวัสดิสุข
เกษรพันธุ์
บุษบงค์
รัตนฉวี
สิทธิ์ศักดิ์
ขุนศรี
เหล็นเรือง

ปลัดจังหวัดสตูล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
พัฒนาการจังหวัดสตูล

กระทรวงยุติธรรม
๑. นายกาจก้อง
2. นายกำธร
3. นางสาวรวี
4. นางราตรี

รัตนะ
นาคทิพย์
คูหามุข
เอียดคง

กระทรวงแรงงาน
1. นายชัยยุทธ
2. นางวัชรี
3. นายสุชาติ
4. นายอนุสรณ์

เต็มหิรัญ
พงศ์นุรักษ์
เปรมสุริยา
เจ๊ะเล็ม

กระทรวงวัฒนธรรม
1. นายณพงศ์

ใบหมาดปันจอ

กระทรวงพลังงาน
1. นายจิรพงค์

ใจคะจัด

แทน
แทน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดสตูล
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสตูล
แทน
แทน

วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
แทน

กระทรวงสาธารณสุข
1. นายสมบัติ
ผดุงวิทย์วัฒนา
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. นายพิชัย
ลำดวน

แรงงานจังหวัดสตูล
จัดหางานจังหวัดสตูล
ประกันสังคมจังหวัดสตูล
รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสตูล

พลังงานจังหวัดสตูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

แทน

อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑. นางนาถนรี
ธนะปัญโญ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พล.ต.ต.อรุษ
แสงจันทร์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
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1. พ.อ.กัณตภณ

เทพอุบล

สัสดีจังหวัดสตูล

หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. นางสาวสุภาพร
เกตุสุริยงค์
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
อำเภอ
1. นางสาวพรรณี
2. นายธานี
3. นายยงยุทธ
4. นายสิทธิชัย
5. พ.จ.อ.ธวัช
6. นายพีรพัฒน์
7. นายนพดล

เพชรบุรี
หะยีมะสาและ
ถนอมศรีมงคล
เทพภูษา
ช่วยเกตุ
เงินเจริญ
จีนลิบ

แทน

แทน

นายอำเภอเมืองสตูล
นายอำเภอละงู
นายอำเภอท่าแพ
นายอำเภอควนกาหลง
นายอำเภอควนโดน
นายอำเภอทุ่งหว้า
นายอำเภอมะนัง

แทน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล/
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
รอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล (ฝ่ายทหาร)
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรสตูล

แทน

ราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
2. พ.อ.กิตติ
3. นางสาวศรีสุดา

จันทร์เอียด
พรหมเรือง

กระทรวงการคลัง
1. นายพีระชัย
2. นางสาวงามศิลป์
3. นางสาวพิชามญช์
4. นายผดุงศักดิ์
5. นายชินวัฒน์
๖. นายวินิจ

เวชชาภินันท์
รองขุน
บุญเกตุ
ศรีเมฆ
จันเกษม
รอดนุ้ย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายณัทพล
ไชยทอง

สรรพสามิตพื้นที่สตูล
สรรพากรพื้นที่สตูล
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
นายด่านศุลกากรสตูล
นายด่านศุลกากรวังประจัน
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดสตูล
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นางสาวปริศนา
สมนึก
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล
2. นางสาวเกศสุดา
สุขพลอย
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล
3. นางสาวธิติมา
หลีขาว
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายณัฏฐคมณ์
หนูขำ
2. นายสุชีพ
เอี้ยวเหล็ก

รักษาราชการการแทน ผอ.โครงการชลประทานสตูล
หน.ด่านกักกันสัตว์สตูล
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3. นางนันทนีย์
จิรสิทธิบัณฑิตย์
4. นายเดชา
ป้องทอง
แทน
5. นายจักรพงษ์
ขานโบ
6. นายพีรศักดิ์
พิทักษ์วาที
แทน
7. นายสมศักดิ์
คงสุข
8. นายวีระพจน์
เรืองมี
9. นางสุขาวดี
จารุรัชต์ธำรง
10. นายเบญจพล
สุวรรณสิงห์

หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)
หน.ด่านตรวจพืชวังประจัน
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
หน.ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล

กระทรวงคมนาคม
1. นายรุ่งโรจน์
2. นางสาวรุ่งฤดี
3. นายหิรัญวัตติ์

ผอ.แขวงทางหลวงสตูล
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล

รัตนพงศ์
อินทร์ปาน
สืบกระพันธ์

แทน
แทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายนิวัฒน์
สุขเสนีย์
2. นายวิจิตร
สุขเอก
แทน
3. นายวิทยา
บัวพล
4. นายสุวรรณ์
อินฟั่น
5. นางประนอม
ชุมเรียง
6. นายชำนาญ
ชูแก้ว
แทน

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
ผอ.ทรัพยากรน้ำ ภาค ๘ สงขลา

กระทรวงแรงงาน
1. นายโกเมศ

ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ปิยะพันธุ์

กระทรวงสาธารณสุข
๑. นางสาววันทนา
ไทรงาม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. ร.ต.อ.สุธี
พิมพการ
2. พ.ต.ท.ยศพร
มาศรีนวล
กระทรวงกลาโหม
1. พ.อ.ศุภชัย

สงสังข์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นายชาลี
รัศมี

ผอ.โรงพยาบาลสตูล
แทน
แทน

ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖
ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล
ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
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1. นายสุริยา
2. นายประหยัด
3. นายธนกร
4. นายพนม
5. นางสาวนราวรรณ

หมาดทิ้ง
สุขขี
เกื้อกูล
อินทันแก้ว
เวชธรรม

แทน

6. นายสุภาพ
7. นายกฤษฎา
8. นางนิติมา
9. นายเจตน์
10. ดร.วรรณดี
11. นางสาวฟ้าอรุณ
12. นางสุพรรณา
13. นายเสริมศักดิ์
14. นายอรุณ

เจริญผล
แก้วประดับ
มณีวิทย์
เกตุมุหย๊ะ
สุธาพาณิชย์
คงอาสา
แก้วเพิ่มพูน
นิลวิลัย
โต๊ะหวันหลง

แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. นางสาวสุภรณ์
ทองอินทร์
2. นายประสิทธิ์
แบ้สกุล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายสุนันท์
2. นายยุทธกร
3. นายสุกิจ
4. นางสาวซารีนา
5. นายประสิทธิ์
6. นายศักยพงศ์

พิกุล
สัตยานุรักษ์
อินทร์เพชร
หมาดรา
เก้าเอี้ยน
พูลเกิด

หน่วยงานภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
1. นางสาวชญาภา
ละอองมณี
2. นางรัตนา
ฮามะ
3. นางสาวจิตติมณฑน์ ยิ้มมงคล
4. นายอาณัติ
โชติพัฒนกิจ
5. นายวรัตน์
แสงเจริญ
6. นายบาหวา
หวันสู
7. นายอหมัด
แสงเขียว
8. นายกิตติ
นุ่นแก้ว
9. ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์
10. นายชัยพร
เอ้งฉ้วน
11. นายศักดิชัย
สหะพันธุ์

แทน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสตูล
ผอ.สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
ผอ. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล
ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพละงู
ผอ.วิทยาลัยชุมชนสตูล
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ผอ.โรงเรียนสตูลวิทยา

แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

แทน
แทน

ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
หน.สนง.ไปรษณีย์จังหวัดสตูล
หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.สาขาสตูล

แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสตูล

-6ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
ผอ.ศรชล.จว.สตูล
สว.ส.รน.3 กก.9. บก.รน
ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สตูล
หน.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา
ผู้จัดการสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 (สตูล)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล
ประธานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสตูล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภิเชษฐ์
2. นายจรูญศักดิ์
3. นางจงดี
4. นายสุวิรุณ

บุตรรักษ์
หมาดเท่ง
ฟูพงศ์ศิริพันธ์
เยาว์นุ่น

5. นายอธิวัฒน์
6. นางเบ็ญจาทิพย์

ยอดหวาน
ชูดำ

7. นางสาวกุลวตี
8. นางสาวชลธิชา
9. นางสาวยุพาพร
10. นายอับดุลเล๊าะ

คันธโชติ
เกตตะพันธุ์
ทองแจ่ม
ลางีตัน

จ่าจังหวัดสตูล
ป้องกันจังหวัดสตูล
เสมียนตราจังหวัดสตูล
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสตูล
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.สต.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพือ่ การพัฒนาจังหวัด สนจ.สต.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.สต.
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสตูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.สต.
พนักงานทรัพยากรบุคคล สนจ.สต.

เริ่มประชุม
เมื่อเวลา ๐๙.3๐ น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน
การประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่ 1 พิธีการ
1. พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ จำนวน 2 ราย
(สำนักงานจังหวัดสตูล)
2. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย
(สำนักงานจังหวัดสตูล)
3. มอบรางวัลให้กับบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1) มอบรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563 จำนวน 5 ราย
2) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย
3) รางวัลยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ จำนวน 3 ราย
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล)

-74. มอบยาโฟลิกให้กับนายอำเภอเพื่อมอบให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ
ภายใต้โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงด้วยยาเม็ดโฟลิก จำนวน 7 ราย
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล)
เรื่องที่ 2 แนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้เข้าประชุม
3.๑ กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายสุชาติ เปรมสุริยา
ประกันสังคมจังหวัดสตูล
2) นายประสิทธิ์ เก้าเอี้ยน
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
3) นายพนม อินทันแก้ว
ผู้อำนวยการ สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
4) นางราตรี เอียดคง
ผู้อำนวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดสตูล
3.๒ กรณีหมดวาระการดำรงตำแหน่ง
1) นายประสิทธิ์ แบ้สกุล
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล)
รับทราบ

ประธาน

จังหวัดสตูลได้ดำเนิน การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)
ณ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ฝ่ายเลขานุ การได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหั วหน้าส่ วนราชการ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบและพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารั บรองรายงาน
การประชุมต่อไป
รับรอง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องข้อราชการที่สำคัญในรอบเดือน
วาระที่ ๓.1 มติ ครม.ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
3.1.1 การกำหนดวั น หยุ ด ราชการเพิ่ ม เป็ น กรณี พิ เศษและกำหนด
วันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย
วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (สำนักงานจังหวัดสตูล)
นางสาวนภพร เกษรพันธุ์
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธัน วาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้
พิจ ารณาเกี่ยวกับ เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณี พิเศษและการกำหนด
วันหยุดราชการประจำภูมิ ภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี
2564 แล้ ว ลงมติ เห็ น ชอบการกำหนดวั น หยุ ด ราชการเพิ่ ม เป็ น กรณี พิ เศษ และ
วันหยุดราชการประจำภูมิภาค ประจำปี 2564 ดังนี้
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มติที่ประชุม

1. กำหนดให้ วัน ศุ กร์ที่ 12 กุ มภาพั น ธ์ 2564 วัน จัน ทร์ที่ 12 เมษายน
2564 วั น อั ง คารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวั น ศุ ก ร์ ที่ 24 กั น ยายน 2564
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
2. กำหนดให้ วัน ศุกร์ที่ 26 มีน าคม 2564 เป็ น วัน หยุดราชการ
ประจำภาคเหนื อ (ประเพณี ไหว้พระธาตุประจำปี ) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
เป็ นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) วันพุธที่
6 ตุ ล าคม 2564 เป็ น วัน หยุด ราชการประจำภาคใต้ (ประเพณี ส ารทเดื อ นสิ บ ) และ
วัน พฤหั ส บดี ที่ 21 ตุ ล าคม 2564 เป็ น วั น หยุ ด ราชการประจำภาคกลาง (เทศกาล
ออกพรรษา)
3. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
4. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการและอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือ
นั ดหมายไว้ก่อ นแล้ ว ซึ่ งหากยกเลิ ก หรือ เลื่ อนไปจะเกิด ความเสี ยหายหรือ กระทบต่ อ
การให้ บริการประชาชน ให้ หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
โดยมิ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างราชการและกระทบต่ อ การให้ บ ริ ก ารและอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
5. ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนด
เป็นวันหยุด ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป
รับทราบ

วาระที่ 3.2 ข้อสั่งการสำคัญจากรัฐบาล /คสช. /กระทรวง /ประกาศจังหวัด
3.2.1 การติดตามสถานการณ์และติดตามผลการดำเนิน งาน การป้องกันและ
ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
จังหวัดสตูล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19 ภาพรวม
ทั่วโลก ขณะนี้มีตัวเลขมากกว่า 100 ล้านคน โดยประเทศไทยนั้นก็ยังมีรายงานจำนวน
ผู้ ติ ด เชื้ อ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งจั ง หวัด สตู ล ขณะนี้ มี จ ำนวนผู้ ป่ ว ย COVID-19 ระลอกใหม่
จำนวน 2 ราย รักษาหายแล้ ว และอีก 1 ราย ที่เดินทางกลั บมาจากประเทศมาเลเซีย
ซึ่งขณะนี้ เข้ารั บ การรัก ษาตั ว อยู่ ในโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลท่ าแพ) ส่ ว นกลุ่ ม
ผู้เดินทางกลับมาพร้อมกันอีก 3 ราย เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 ได้ทำการ SWAB รอบสอง
โดยผลการตรวจไม่พบเชื้อ ดังนั้นกลุ่มนี้เตรียมจำหน่ายออกจากสถานที่เฝ้าสังเกตอาการ
ส่ ว นผู้ ป่ ว ยนั้ น หากไม่ พ บเชื้ อ ก็ เตรี ย มจำหน่ า ยออกจากโรงพยาบาลสนามต่ อ ไป
และจังหวัด สตู ล จะไม่ มี รายงานผู้ ติ ด เชื้ อ COVID-19 เพิ่ ม แต่ ยั ง ไงก็ ไม่ ค วรประมาท
และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
หมั่น ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ และหลีกเลี่ ยงสถานที่เสี่ ยงหรือสถานที่แออัด
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
มติที่ประชุม
รับทราบ

-93.2.2 การจัดหาพื้น ที่ หรือหาสถานที่เพื่ อสนับสนุน การจำหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ของชุมชน การขายสินค้า OTOP ตามท่าเรือต่างๆ ที่อยู่ในการกำกับ
ดูแลของกรมเจ้าท่า (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล)
ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการจัดหาพื้นที่
หรือหาสถานที่เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน การขายสินค้า OTOP
ตามท่าเรือต่าง ๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสตูล ได้พิจารณานำเสนอท่าเรือตำมะลัง บริเวณหน้าสำนักงานฯ เป็นสถานที่
ที่เหมาะสมอีกทั้ งเป็น จังหวัดชายแดนติดกับ ประเทศมาเลเซีย ในยามเย็นสามารถ
ชมทะเล ชมนกอินทรีย์ หรือชมพระอาทิตย์ตกได้ไปพร้อมๆกับกิจกรรมขายของ อีกทั้ง
ในอนาคตเพื่อรองรับการส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชน ประชาชน ในการใช้พื้นที่
บริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ ตำมะลั ง เพื่ อ เป็ น สถานที่ ค้ า ขายสิ น ค้ า เกษตร ประมงและ
การท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
คลังจังหวัดสตูล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องแนวทางและมาตรการในการดำเนินงานตามห้วงสถานการณ์
วาระที่ 4.1 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕64
(สำนักงานคลังจังหวัดสตูล)
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
ภาพรวมจังหวัดสตูล ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,471.33 ล้านบาท
เบิกจ่าย 567.07 ล้านบาท
งบ function ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,999.17 ล้านบาท เบิกจ่าย 563.18 ล้านบาท
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 297.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.79 ล้านบาท
งบประมาณจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 174.45 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.78 ล้านบาท
รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 5.1 สถานการณ์น้ำ (โครงการชลประทานสตูล)
นายณัฏฐคมณ์ หนูขำ
รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564
1. ปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน (22 - 24 ม.ค.64) พื้นที่จังหวัดสตูล
1) ปตร.บาโรย ปริมาณน้ำฝนสะสม 0 ml.
2) ฝ่ายท่าแพร ปริมาณน้ำฝนสะสม 0 ml.
3) ฝ่ายดุสน ปริมาณน้ำฝนสะสม 0 ml.
2. สถานการณ์น้ำท่า
1) คลองดุสน ระดับน้ำสูงสุด 29.21 ล้าน ม3 . ระดับน้ำต่ำสุด 28.40 ล้าน ม3 .
2) คลองละงู ระดับน้ำสูงสุด 11.5 ล้าน ม3 . ระดับน้ำต่ำสุด 5.83 ล้าน ม3 .
3) คลองท่าแพ ระดับน้ำสูงสุด 15.5 ล้าน ม3 . ระดับน้ำต่ำสุด 12.9 ล้าน ม3.
3. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีทั้งหมด 10 แหล่ง ความจุเฉลี่ย 90.8 %
4. การวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง
สาเหตุเกิดจากการไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำจากลำน้ำธรรมชาติ
ที่เหมาะสมกับ สภาพภู มิประเทศ ทั้งๆ ที่มีน้ำไหลในลำน้ำตลอดทั้งปี และพบว่า
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มติที่ประชุม
ประธาน

ในช่วงฤดูแล้ง มีปริมาณความต้องการน้ำในปัจจุบัน 87 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งน้อยกว่า
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน (345 ล้าน ลบ.ม.) สถานที่เกิด
ภั ย แล้ งจะกระจายอยู่ ในทุ ก อำเภอของจั งหวั ด สตู ล แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ บ ริ เวณ
ตอนกลางของจั งหวั ด สตู ล ใน เขตอำเภอละงู อำเภอท่ า แพ และอำเภอเมื อ ง
ซึ่ ง ปั ญ หาการขาดแคลนน้ ำ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ การขาดแคลนน้ ำ
เพื่อการอุปโภคและบริโภค ,การขาดแคลนน้ำเพื่อการทำนา และการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเพาะปลูกอื่นๆ นอกเหนือจากการทำนา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ทางโครงการชลประทานสตูลได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยตลอด 24 ชม.
2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนที่มีการร้องขอ
- โครงการชลประทานสตูลมีเครื่องสูบน้ำ 4” จำนวน 4 เครื่อง
เคลื่อนที่เร็วสามารถติดตั้งได้เลย
- สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา มีเครื่องสูบน้ำ 8” และ 12”
ใช้เวลาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งประมาณ 3-4 วัน
3. เปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนให้รวดเร็วขึ้น
4. กำจัด/รื้อถอน สิ่งที่ขวางทางน้ำในคลองเพื่อให้น้ำไหลสะดวกและรวดเร็วขึ้น
รับทราบ
ขอให้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้เตรียมการและ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยขอฝากทุกหน่วยงาน อำเภอ ในการให้
ความช่วยเหลื อประชาชน และในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ เพิ่มวาระการรายงาน
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง

วาระที่ 5.2 แผนการรับบริจาคโลหิต (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
1. สรุปการรับบริจาคโลหิต เดือนมกราคม 2564 จำนวนผู้บริจาคโลหิต
รวมทั้งสิ้ น 161 ราย ปริมาณโลหิต 56,350 ซีซี รวมถึงผู้ บริจาคอวัยวะ
ประกอบด้วย ดวงตา 11 ราย อวัยวะ 9 ราย และร่างกาย 4 ราย
3. แผนรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1) วันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
2) วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า
3) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตูลวิทยา
4) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ห้าง Big C สตูล
5) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง
6) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอละงู
7) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
8) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นพค.45
มติที่ประชุม
รับทราบ

-11วาระที่ 5.3 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย
(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล)
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทา
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พัฒ นาช่องทางในการแจ้ง
สาธารณภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account
จังหวัดสตูล
“ปภ.รั บ แจ้ งเหตุ 1784” เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ข่ า วสาร ข้ อ มู ล
สาธารณภัยการแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน
สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานทุกหน่วยงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๙
นายอำเภอทุ่งหว้า

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ขอให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานเตรี ย มการให้ พ ร้ อ มสำหรั บ ให้ ก าร
ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งความเดือนร้อนของประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือทันที
จึงขอให้หน่วยงานเตรียมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ พร้อมสำหรับปฏิบัติงานโดยไม่เว้น
วันหยุด
ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมในการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด อาหารว่ า ง สำหรั บ ผู้ เข้ า ประชุ ม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

เลิกประชุม

เวลา ๑2.00 น.

1. การจัดกิจกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบแก่โรงพยาบาล
ทุ่งหว้า โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) การจั ด กิ จ กรรมท อดผ้ า ป่ าสามั ค คี เดิ ม กำห นดไว้ วั น ที่
13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
2) กิจกรรมเดิน-วิ่ง เดิมกำหนดไว้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จุดชมวิว
ท่าอ้อย ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “ทุ่งทานตะวัน” บ้านทุ่งหลัง
ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบโดยทั่วกัน
3. การจั ดการพื้ น ที่ แห้ งแล้ งในพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
ทุ่งบุ ห ลั ง ซึ่งเป็ น พื้น ที่แห้ งแล้ งซ้ำซาก และไม่มีที่กักเก็บน้ำ ในช่ว งเดือนมกราคม เมษายน จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการสำหรับให้การช่วยเหลือในพื้นที่
ดังกล่ าว ทั้ งนี้ ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มซึ่ งได้ มี
การสนับสนุนเครื่องจักรขุดลอกท่อทางระบายน้ำ

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายชุติพนธ์ เสียงจินดารัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาพร ทองแจ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

