รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าองค์กรอิสระ
หัวหน้าองค์กรภาคเอกชน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดสตูล
ครั้งที่ 2/๒๕๖4
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายเอกรัฐ
หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธาน
2. นายศักระ
กปิลกาญจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
3. นายชาติชาย
ไชยพิมล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
4. นางสุปรีญา
นิชพันธ์
แทน
อัยการจังหวัดสตูล
5. นายบาซอรี
มานะกล้า
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
6. นายมานะ
วงศ์จันทร์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสตูล
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล/
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล/
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
2. พ.อ.หญิงจรรยาภรณ์ ระกำทอง
แทน
รอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล (ฝ่ายทหาร)
3. น.อ.จุมพจน์
เสนาะพิณ
รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล
4. นายจรัส
บำรุงเสนา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
5. นายวิศาล
กิตติประโยด
หน.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
กระทรวงกลาโหม
1. พ.อ.กัณตภณ
2. ร.ท.ธนวรรธน์
3. พ.อ.รัชพล

เทพอุบล
หิรัญ
อ่อนช่วย

สัสดีจังหวัดสตูล
ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45

กระทรวงการคลัง
1. นางประทุม
2. นายพีระชัย
3. นางสาวงามศิลป์
4. นางสาวทัศนา
5. นายผดุงศักดิ์
6. นายชินวัฒน์

อู่เจริญ
เวชชาภินันท์
รองขุน
จอเอียด
ศรีเมฆ
จันเกษม

คลังจังหวัดสตูล
สรรพสามิตพื้นที่สตูล
สรรพากรพื้นที่สตูล
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
นายด่านศุลกากรสตูล
นายด่านศุลกากรวังประจัน

แทน

-2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑. นายนภดล
โต๊ะประดู่

แทน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑. นายไพฑูรย์
พัชรอาภา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
2. นางสาวปริศนา
สมนึก
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล
3. นายกิปสนีย์
หลังการ์ต
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล
4. นายอูมา
หะยีมะเก๊ะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. นายอัศวยุช
เทศอาเส็น
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนสตูล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นางปิยรัตน์
ลัภกิตโต
๒. นายปัทพงศ์
สารบรรณ์
3. นายประยูร
พะมะ
4. นายสุมนชาติ
แสงปัญญา
5. นายโสภณ
อ่อนคง
6. นายอารักษ์
รัตนบุรี
7. นางนันทนีย์
จิรสิทธิบัณฑิตย์
8. นายพีรศักดิ์
พิทักษ์วาที
แทน
9. นายชนินทร์
ศิริขันตยกุล
10. นายจักรี
เทศอาเส็น
แทน
11. นายฟารฎอล
เหมนะ
แทน
12. นายเบญจพล
สุวรรณสังข์
13. นายสมศักดิ์
คงสุข
14. นายเชี่ยวชาญ
เกื้อชู

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
เกษตรจังหวัดสตูล
สหกรณ์จังหวัดสตูล
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ประมงจังหวัดสตูล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล
หน.ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล
หน.ด่านตรวจพืชวังประจัน
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสตูล

กระทรวงคมนาคม
1. นายวสัน
2. นายรุ่งโรจน์
3. นายวโรภาณ
4. นายหิรัญวัตติ์

ขนส่งจังหวัดสตูล
ผอ.แขวงทางหลวงสตูล
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล

ยี่ตัน
รัตนพงศ์
แสงพายัพ
สืบกระพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายวรวิท
กฤตานนท์
2. นายณัทพล
ไชยทอง
3. นายสุรชัย
จันมน

แทน

แทน

สถิติจังหวัดสตูล
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ผู้จัดการสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 (สตูล)
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1. นายบัญญัติ
ฉายอรุณ
2. นายวิจิตร
สุขเอก
แทน
3. นางสาวมนัสวี
เกื้อวงศ์
แทน
4. นายการันท์
ใจดี
5. นางประนอม
ชุมเรียง
6. นายชำนาญ
7. นายนิวัฒน์

ชูแก้ว
สุขเสนีย์

แทน

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
ผอ.ทรัพยากรน้ำ ภาค ๘ สงขลา
ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา

กระทรวงพลังงาน
1. นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์

พลังงานจังหวัดสตูล

กระทรวงพาณิชย์
1. นายสุภาพ

จีนเมือง

พาณิชย์จังหวัดสตูล

กระทรวงมหาดไทย
1. นายทศพล
2. นายคณิต
3. นางศุภมาส
4. ว่าที่ ร.ต.สรวุฒิ
5. นายไพศาล
6. จ่าสิบตรีอรรถกร
7. พันจ่าเอกสาคร

สวัสดิสุข
คงช่วย
เหล็นเรือง
อ่อนแก้ว
ขุนศรี
กาญจโน
สิทธิศักดิ์

ปลัดจังหวัดสตูล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
พัฒนาการจังหวัดสตูล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล

กระทรวงยุติธรรม
๑. นางสุวิสา
2. นางสาวพีรยา
3. นายชัย
4. นางสาวรวี

อังสุภานิช
ใจซื่อ
เกื้อเส้ง
คูหามุข

กระทรวงแรงงาน
1. นางพิรมน
2. นางสาวอรสิรีภัค
3. นายไชยนพ
4. นางสาวผกามาศ
5. นายโกเมศ

หมื่นจิตร
ศิริโรจน์
สร้างจันทร์
เพ็งแก้ว
ปิยะพันธุ์

แทน
แทน
แทน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสตูล
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
แรงงานจังหวัดสตูล
จัดหางานจังหวัดสตูล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล
ประกันสังคมจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
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1. นายณพงศ์

ใบหมาดปันจอ

กระทรวงศึกษาธิการ
1. นายสุริยา
2. นางสุมน
3. นายเสถอาหมาด
4. นางสาวนราวรรณ
5. นายกฤษฎา
6. นายธนกร
7. นางสาวละอองแก้ว
8. นางสาวฟ้าอรุณ
9. นายสุรศักดิ์
10. นายอับดุลรอศักดิ์
11. นายมาโนช
12. นายปัญญา
13. นางสุพรรณา

หมาดทิ้ง
ไชยเสนีย์
ศรียาน
เวชกรรม
แก้วประดับ
เกื้อกูล
หมื่นจร
คงอาสา
เด็นเก
นาฮูดา
มณีวิทย์
ขุนฤทธิ์แก้ว
แก้วเพิ่มพูน

วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

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

กระทรวงสาธารณสุข
1. นายสมบัติ
ผดุงวิทย์วัฒนา
2. นางสาววันทนา
ไทรงาม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ผอ.โรงพยาบาลสตูล

กระทรวงอุตสาหกรรม
1. นางสาวมาลี
ทองเกลี้ยง

อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. นายเอกวิทย์
รักษาแก้ว
แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พ.ต.อ.พศิษฐ์
ศานติปรัชญา
2. ร.ต.อ.สุธี
พิมพการ
3. พ.ต.ท.สุรสิทธิ์
ดีลี
อำเภอ
1. นางสาวพรรณี
2. นายธานี
3. พ.จ.อ.ธวัช
4. นายสิทธิชัย

เพชรบุรี
หะยีมะสาและ
ช่วยเกตุ
เทพภูษา

แทน
แทน
แทน

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖
ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล

แทน

นายอำเภอเมืองสตูล
นายอำเภอละงู
นายอำเภอควนโดน
นายอำเภอควนกาหลง

แทน

-55. นายยงยุทธ
6. นายพีรพัฒน์
7. นางฉวี

ถนอมศรีมงคล
เงินเจริญ
สำเร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. นายสัมฤทธิ์
เลียงประสิทธิ์
2. นายสมชาติ
พรหมโกศรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายมูสา
2. นายชาลี
3. นางสาวซารีนา
4. นายประสิทธิ์
5. นายนิติธร
6. นายบุญธรรม
7. นายสุนันท์
8. นางกัญญา
9. นายศักดา

ยะโกะ
รัศมี
หมาดรา
เก้าเอี้ยน
สุวนันทะวงค์
อาทรศิริ
พิกุล
กันตะปีติ
หมื่นสมาน

หน่วยงานภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
1. นางสาวชญาภา
ละอองมณี
2. นางพะเยีย
ศิริโชติ
3. นายกิตติ
นุ่นแก้ว
4. นายอหมัด
แสงเขียว
5. นายศักดิชัย
สหะพันธุ์
6. นายอาณัติ
โชติพัฒนกิจ
7. นายวรัตน์
แสงเจริญ
8. นายบรรพจน์
หอประยูร
9. ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์
10. ดร.พิทักษ์สิทธิ์
ชีวรัฐพัฒน์

แทน

นายอำเภอท่าแพ
นายอำเภอทุ่งหว้า
นายอำเภอมะนัง

แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
หน.สนง.ไปรษณีย์จังหวัดสตูล
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
ผอ.โครงการชลประทานสตูล
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรสตูล
สว.ส.รน.3 กก.9. บก.รน

ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล
ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
โทรศัพท์จังหวัดสตูล
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.สาขาสตูล
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดสตูล
ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสตูล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ประธานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสตูล
ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล

-6หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภิเชษฐ์
2. นายจรูญศักดิ์
3. นางสาวอรทัย

บุตรรักษ์
หมาดเท่ง
ใหม่คามิ

แทน

4. นายสุวิรุณ

เยาว์นุ่น

แทน

5. นางสาวชลธิชา
6. นายอธิวัฒน์
7. นางเบ็ญจาทิพย์

เกตตะพันธุ์
ยอดหวาน
ชูดำ

แทน

8. นางเพ็ญศรี
9. นางสาวยุพาพร
10. นายสิทธิชัย
11. นายชุติพนธ์
12. นายอับดุลเล๊าะ
13. นางสาวกันยนาถ

เกตุสุริยงค์
ทองแจ่ม
ละมัย
เสียงจินดารัตน์
ลางีตัน
แก้วบุญส่ง

แทน

จ่าจังหวัดสตูล
ป้องกันจังหวัดสตูล
เสมียนตราจังหวัดสตูล
หน.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสตูล
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสตูล
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.สต.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.สต.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.สต.
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.สต.
นิติกรชำนาญการ สนจ.สต.
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนจ.สต.
พนักงานทรัพยากรบุคคล สนจ.สต.
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สนจ.สต.

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.3๐ น. นายเอกรัฐ หลี เส็ น ผู้ ว่าราชการจั งหวัดสตู ล เป็ น ประธานการ
ประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่ 1 พิธีการ
1. มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล
จำนวน 21 ราย (สำนักงานจังหวัดสตูล)
2. มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล)
3. มอบประกาศแต่งตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล)
4. มอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 13 ราย
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล)

-7เรื่องที่ 2 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้เข้าประชุม
3.๑ กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายคณิต คงช่วย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
2) นายไชยยศ สว่างจันทร์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล
3) นายประยูร พะมะ
สหกรณ์จังหวัดสตูล
4) นายวสันต์ ยี่ตัน
ขนส่งจังหวัดสงขลา
รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสตูล
5) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3.๒ กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายสุมนชาติ แสงปัญญา
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
2) ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์

ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
(หมดวาระการดำรงตำแหน่ง)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล)
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบและพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมต่อไป
รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องข้อราชการที่สำคัญในรอบเดือน

วาระที่ 3.1 ข้อสั่งการสำคัญจากรัฐบาล /คสช. /กระทรวง /ประกาศจังหวัด
1 ) การติ ด ตามสถาน การณ์ และติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน
การป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสตูล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ขณะนี้จังหวัดสตูลไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่แล้ว 56 วัน แต่ยังไง
ก็ตาม ชาวสตูล ก็ไม่ ควรประมาท การสวมใส่ห น้ากากอนามัยและการล้ างมือบ่ อย ๆ
ยั งเป็ น วัคซีน ที่ ดีที่ สุ ด โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดสตู ล ได้ เน้ น ย้ำให้ ส่ ว นราชการช่ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องในพื้นที่ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของ
ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ
มติที่ประชุม
รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม

-8พื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก และยังคงมีนักท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน/ประชาชน ทั้งนี้จังหวัด สตูลก็ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดสตูล ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูล ในการดูแ ลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดโดยเน้น
การท่ อ งเที่ ย วแบบ new normal ในส่ ว นของการป้ อ งกั น โรคก็ ต้ อ งขอขอบคุ ณ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน เช่น สถานที่กักกัน การอำนวยความสะดวกกับบุคคล
ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแนวทางและมาตรการในการดำเนินงานตามห้วงสถานการณ์
วาระที่ 4.1 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕64
(สำนักงานคลังจังหวัดสตูล)
คลังจังหวัดสตูล
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพรวมจังหวัดสตูล ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,503.97 ล้านบาท
การเบิกจ่าย 772.68 ล้านบาท
งบ function ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,064.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 760.68 ล้านบาท
งบประมาณจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 174.45 ล้านบาท เบิกจ่าย 4.77 ล้านบาท
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 264.56 ล้านบาท เบิกจ่าย 7.23 ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 จำนวน 931.92 ล้านบาท เบิกจ่าย 584.96 ล้านบาท
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี 2563
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
1. งบจังหวัด จำนวน 78 ล้านบาทเศษ มีการเบิกจ่ายแล้ว 68 ล้านบาทเศษ
คงเหลื อ 10 ล้ านบาทเศษ (โดยมีหน่ วยงานรับผิ ดชอบ คือ แขวงทางหลวงสตูลและ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
2. งบกลุ่มจังหวัด จำนวน 62 ล้านบาทเศษ มีการเบิกจ่ายแล้ว 58 ล้านบาทเศษ
คงเหลือ 3.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว
3. งบกลาง จำนวน 1.5 ล้านบาท การดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
4. งบกลาง (ภัยแล้ง) จำนวน 41 ล้าน มีการใช้จ่ายจริง จำนวน 39 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 12 ล้าน คงเหลือ จำนวน 27 ล้านบาท (มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ
อำเภอควนกาหลง อำเภอท่าแพ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สตูล)
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการ
ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตามสัญญา รวมถึงโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ในปี 2564 ในการเร่งดำเนินการก่อหนี้ ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
ขอให้ ทุกหน่ วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากจังหวัดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมาแล้ว จึงอยากให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ที่กำหนดไว้

ประธาน

มติที่ประชุม
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และในส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาขอให้ เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 ฝากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในการติดตามการประชุม ก.บ.จ. ในการขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม
ต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
วาระที่ 5.1 การจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
และพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล)
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จังหวัดสตูลกำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
และพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในวันอังคาร
ที่ 2 มี น าคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารฝึ ก อบรม 3 ชั้ น
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 6.1 สถานการณ์น้ำ (โครงการชลประทานสตูล)
- ไม่มีผู้รายงานในที่ประชุม

วาระที่ 6.2 สภาวะอากาศและสถานการณ์ฝน
(สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล)
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
1. ปริมาณน้ำฝน ปี พ.ศ. 2564
- ในเดือนมกราคม จำนวน 26.6 มม. จำนวนวันที่ฝนตก 9 วัน
- ในเดือนกุมภาพันธ์ (1 - 17 ก.พ.) ยังไม่มีฝนตก
(ภาวะฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง)
2. อุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2564
- ในเดือนมกราคม 34.6 องศาเซลเซียส
- ในเดือนกุมภาพันธ์ (1 - 17 ก.พ.) 36.1 องศาเซลเซียส
(แนวโน้มสูงขึ้น)
3. ปริมาณน้ำระเหยรายวันเฉลี่ย
- ในเดือนมกราคม 3.97 มม.
- ในเดือนกุมภาพันธ์ (1 - 17 ก.พ.) 5.39 มม.
(แนวโน้มสูงขึ้น สัญญาณเตือนเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง)

-104. คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
1) ฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะเริ่มต้น เดือนกุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุด
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
2) ปีนี้อากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวมาก แต่จะมีอากาศร้อนอบอ้าว
เป็นช่วงๆ สลับกับมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
บริเวณประเทศไทยตอนบน 35.0 °ซ. ซึ่งใกล้ เคียงกว่าค่าปกติ
(ค่าปกติ 35.4 ° ซ.) โดยปีนี้จะมีอากาศร้อนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
(อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 36.1 ° ซ.)
3) ช่วงเวลาที่จะมีอากาศร้อน บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมี
อากาศร้อนจัดในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน รวมถึง
ครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมที่ยังคงมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่
4) ภาคใต้จะมีอากาศร้อนในบางช่วง และจะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ข้อควรระวัง
1) พายุฤดูร้อน จะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝน
ฟ้ า คะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลู ก เห็ บ ตก ซึ่ งก่อ ให้ เกิ ด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้
2) อาจเกิ ด อัค คี ไฟและไฟป่ า ขึ้ น ได้ จึ งควรระมั ดระวังการใช้
เชื้อเพลิงในกิจกรรมต่างๆ ไว้ด้วย
3) ในช่ ว งปลายเดื อ นเมษายนและเดื อ นพฤษภาคม อาจมี
พายุ ไ ซโคลน ก่ อ ตั ว ในทะเลอั น ดามั น และเคลื่ อ นตั ว เข้ า สู่
อ่ า วเบงกอล ทำให้ ด้ า นตะวั น ตกของภาคเหนื อ และภาคกลาง
รวมถึงภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากในช่วงดังกล่าวได้
วาระที่ 6.2 สรุปผลการดำเนินงาน (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
1. สรุปการรับบริจาคโลหิต เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 539 ราย ปริมาณโลหิต 188,650 ซีซี
รวมถึงผู้บริจาคอวัยวะ ประกอบด้วย ดวงตา 19 ราย อวัยวะ 16 ราย และร่างกาย
10 ราย
2. แผนรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้
1) วันที่ 25 ก.พ. 64 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
2) วันที่ 3 มี.ค. 64 ทีว่ ่าการอำเภอมะนัง
3) วันที่ 9 มี.ค. 64 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
4) วันที่ 12 มี.ค. 64 โรงเรียนกำแพงวิทยา
5) วันที่ 15 มี.ค. 64 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
6) วันที่ 16 มี.ค. 64 ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
7) วันที่ 24 มี.ค. 64 ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล

-113. สรุปการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒ นาการเรียนรู้เด็ก
นักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
1) ด้านสนับสนุนการศึกษา
ระดับพื้นที่ : อำเภอควนกาหลง ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้ จัดทีมครูอาสาสอน เพื่อสอนเสริม พัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขี ย นได้ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในโครงการฯ (รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ อ ำเภอควนกาหลง
โรงเรียน ตชด. บ้านส้านแดง และโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์) ปัจจุบันมี
ครู อ าสาสอน จำนวน 6 ท่ าน ซึ่ งอยู่ ในขั้ น ตอนของการวางแผน และกำหนด
หลักสูตร โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับคณะทำงานโครงการฯ ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล
ร่วมรับ ฟังผลการคัดกรองเชาว์ปัญญาเด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด. บ้านส้านแดง
จำนวน 9 คน และโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ จำนวน 7 คน เพื่อนำไป
วางแผนด้านสนับสนุนการศึกษา
2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการเรียนรู้
ระดั บ พื้ น ที่ : กลุ่ ม งานจิ ต เวชฯ โรงพยาบาลควนกาหลง
ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม (สำหรับคัดกรอง
ภาวะเด็กเรียนรู้ช้า แอลดี สมาธิสั้น และออทิสซึม) และใช้แบบประเมินพฤติกรรม
SNAP-IV กรณีผลการคัดกรองแสดงว่ามีแนวโน้มสมาธิสั้น (ADHD)
ระดับจังหวัด : กลุ่มงานจิตเวชฯ รพ.ควนกาหลงได้ส่งผลการ
คัดกรองเบื้องต้นให้ โรงเรียนรับทราบและส่งตัวนักเรียนเข้ารับการทดสอบเชาวน์
ปั ญ ญา ณ กลุ่ ม งานจิ ต เวชฯ รพ.สตู ล โดยใช้ แ บบประเมิ น เฉพาะทาง โดย
นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสตูล และพบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัย สรุปผลได้ดังนี้
- โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐ ประชาสรรค์ จำนวน 7 ราย
(คัดกรองครบแล้ว) จากการทดสอบเชาวน์ปัญญา นักเรียนจำนวน 7 คน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 72 มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- โรงเรี ย น ตชด.บ้ า นส้ า นแดง มี นั ก เรี ย นเข้ า รั บ การ
ทดสอบเชาว์ปัญญา จำนวน 9 ราย (*ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 12 ราย
เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องความพร้อม และการให้ความยินยอมของผู้ปกครอง) ผล
การทดสอบปรากฏว่า มีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเรียนรู้ช้า จำนวน 5 ราย บกพร่องทาง
เชาวน์ ปั ญ ญาร่ว มด้วยสมาธิสั้ น จำนวน 1 ราย และมีภ าวะสมาธิสั้นอย่างเดียว
จำนวน 1 ราย และไม่เข้าเกณฑ์เสี่ยง/ไม่มีภาวะสมาธิสั้น จำนวน 2 ราย โดยข้อมูล
ดังกล่าว ได้จัดทำสรุปผลให้คณะทำงานด้านสนับสนุนการศึกษาทราบ เพื่อนำไป
จัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับเด็กนักเรียนต่อไป
3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด/ระดับ พื้น ที่ : พมจ.สตูล ดำเนินการลงพื้ นที่เยี่ยม
บ้ า นนั ก เรี ย น ทั้ ง 3 โรงเรี ย น เพื่ อ สำรวจข้ อ มู ล ประเด็ น ความต้ อ งการความ
ช่ ว ยเหลื อ เร่ ง ด่ ว น/ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นต่ า ง ๆ โดยจะดำเนิ นการสรุ ป ให้

มติที่ประชุม

-12ที่ ป ระชุ ม ทราบ เพื่ อ ร่ว มกั น กำหนดแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก และ
ครอบครั ว และเป็ น ฐานข้ อ มู ล ให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ดำเนิ น การให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อไป
พมจ.สตู ล /อำเภอละงู ดำเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
โรงเรี ย นบ้ า นทุ่ ง สภากาชาดอุ ป ถั ม ภ์ 1 ราย เนื่ อ งจากสภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก นั ก เรี ย น จึ ง ให้ ย้ า ยมาเข้ า รั บ การศึ ก ษาที่
โรงเรี ย นราชป ระชานุ เ คราะห์ 4 2 (นั ดส่ ง เข้ า โรงเรี ย น วั น จั น ท ร์ ที่ 2 2
กุมภาพันธ์ 2564)
ผู้ ว่ า ราช การจั ง ห วั ด สตู ล ใน ฐาน ะที่ ป รึ ก ษ าโครงก ารฯ /
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน
โครงการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการเรีย นรู้เด็ ก นั ก เรี ยนและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ระดับพื้นที่(อำเภอควนกาหลง) พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
หน้ า กากผ้ า ผ้ า ห่ ม มุ้ ง ของใช้ จ ำเป็ น และชุ ด ธารน้ ำ ใจ จำนวน 2 ชุ ด ให้ แ ก่
ครอบครัว“ศรีธารโต”
ฝ่ายปกครองอำเภอควนกาหลง และผู้นำท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบล
ค ว น ก าห ล ง ร่ ว ม กั น ป รั บ ป รุ งซ่ อ ม แ ซ ม ที่ พั ก อ าศั ย ให้ แ ก่ ค รอ บ ค รั ว
“ศรี ธ ารโต” ซึ่ ง มี บุ ต รจำนวน 6 คน เรี ย นอยู่ ณ รร.ตชด.บ้ า นส้ า นแดง
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักเรีย นตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้
เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
รับทราบ

วาระที่ 6.4 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2
(การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล)
ผอ.การยางแห่งประเทศไทย
การประกันรายได้จากการขายยางพาราให้เกษตรกรรายละไม่เกิน
จังหวัดสตูล
25 ไร่ ระยะเวลาประกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
โดยให้ สิทธิ์เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลปลูกยาง
กับ กยท.ทุกราย (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ กยท.)
ประกอบด้วย
1) ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาท/กก.
2) น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาท/กก.
3) ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาท/กก.
โดยกำหนดจ่ายเงินเดือนละครั้ง เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง
ผ่าน ธ.ก.ส.
มติที่ประชุม
รับทราบ

-13วาระที่ 6.5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดสตูล
(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสตูล)
ผอ.กกต. ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และประกาศ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมัครสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่ า งวั น ที่ 8 – 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
โดยในส่วนของจังหวัดสตูลมีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี รวมทั้ ง สิ้ น 210 ราย แบ่ ง ออกเป็ น ผู้ ส มั ค รนายกเทศมนตรี
(รวมทุกเขต) 15 ราย และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (รวมทุกเขต) 195 ราย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล จะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลั กษณะต้องห้ามของผู้ สมัครฯ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสมัครและไม่ได้
รับสมัคร ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการสมัครรับเลือกตั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 6.6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินพื้นที่จังหวัดสตูล
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล)
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินพื้นที่จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
โดยได้มีการกำหนดรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ : เทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล
2. เส้นทาง : ศาลากลางจังหวัดสตูล – แยกไฟแดง สภ.เมืองสตูล
3. ระยะทาง : 0.57 กม.
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เทศบาลเมืองสตูล >> โคมไฟส่องสว่าง ระบบสาธารณูปโภค
2. หน่วยงานสื่อสาร >> สายสื่อสารที่พาดผ่าน
3. แขวงทางหลวงสตูล >> พื้นผิวถนน
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 6.7 การดำเนินการด้านอุทยานธรณีโลกสตูล
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล)
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
การดำเนินการด้านอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)
และสิ่งแวดล้อม จ.สตูล
1. ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
เนื่องจากตำแหน่งผู้อำนวยการอุ ทยานธรณีสตูลได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2562 (คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1211/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2557 ได้ แ ต่ งตั้ งให้ น ายณรงค์ ฤ ทธิ์ ทุ่ งปรือ เป็ น ผู้ อ ำนวยการอุ ท ยานธรณี ส ตู ล
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2557 ถึ ง วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2562) เมื่ อ วั น ที่ 25
มกราคม 2564 เวลา 14.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ได้หารือเรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหาร
อุทยานธรณีโลกสตูล โดยมีข้อสรุปว่า ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหาร

-14อุทยานธรณีโลกสตูล คณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณี โลกสตูลประชุมครั้งที่
1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2565 มี ม ติ เห็ น ช อ บ ก า ร แ ต่ งตั้ ง
คณะอนุ กรรมการสรรหาผู้ บ ริห ารอุ ท ยานธรณี โลกสตู ล ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ การแต่ งตั้ ง
ผู้ บ ริ ห ารอุ ท ยานธรณี โลกสตู ล เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย โปร่งใส เปิ ดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
2. การประเมินซ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล
2.1 การประเมินซ้ำระดับประเทศ
รายงานผลการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.
- 1 ส.ค. 2563 นั้น อยู่ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี นำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการ
แห่ งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี และกรมทรัพยากรธรณี จะแจ้งจังหวัดสตูล ให้ ทราบ
อีกครั้ง
2.2 การประเมินซ้ำระดับโลก
1) จังหวัดสตูลได้มีหนังสือ ที่ สต 0014.3/12272 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ถึงเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่ ง สหประชาชาติ เพื่ อ ส่ ง เอกสารการประเมิ น ซ้ ำ ตามแนวทางของยู เนสโก
2) หนังสือเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่ ref. 0205/1509 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
ได้ส่งเอกสารการประเมินซ้ำ ไปให้กับยูเนสโกแล้ว ประกอบด้วย
1. เอกสารการประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของอุ ท ยานธรณี ป ระเทศไทย
(Progress Evaluation)
2. เอกสารประเมินตนเองสำหรับอุทยานธรณีประเทศไทย
(Self Evaluation)
3. One page (Brief description of highlights.) 4. Progress report
3) กำหนดการเดิมสำหรับการประเมินซ้ำการเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก
อยู่ ร ะหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมทรัพยากรธรณีได้มี
หนั งสื อ ด่วนที่สุ ด ที่ ทส 0505/6 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 แจ้งว่า กรณี การ
ประเมิ น ซ้ ำการเป็ น อุ ท ยานธรณี โลกสตู ล ของยู เนสโกในปี พ.ศ. 2564 ยู เนสโก
ยั ง ไม่ ได้ ก ำหนดให้ มี ก ารเลื่ อ นประเมิ น ออกไปอย่ า งเป็ น ทางการ อย่ า งไรก็ ต าม
หากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาด ของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019
(COVID-19) ยังไม่สิ้นสุดลง และยังไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ประเมิน ภาคสนาม
ยูเนสโกจะแจ้งกำหนดเวลาการประเมินให้ทราบอีกครั้ง
3. งาน The 7th Asia Pacific Geoparks Network Symposium
(APGN Symposium)
กำหนดการเดิ ม สำหรั บ การจั ด งาน The 7th Asia Pacific Geoparks Network
Symposium (APGN Symposium) ใน เดื อ น กั น ย า ย น 2564 เนื่ อ ง จ า ก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
ยู เนสโกจึ งเลื่ อนการจัดงานออกไปในปี 2565 ตามหนังสื อ กรมทรัพ ยากรธรณี
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-15ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส 0505/2502 ลงวั น ที่ 3 สิ งหาคม 2563 แจ้ งการจั ด ประชุ ม
เครือ ข่ ายอุท ยานธรณี โลกภาคพื้ น เอเชีย แปซิ ฟิ ก ครั้งที่ 7 (APGN Symposium)
เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ทั่ วโล ก แล ะค ำแน ะน ำข อ งอ งค์ ก ารอ น ามั ย โลก ที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริห ารเครือข่ ายอุ ทยานธรณี โลก (Global Geopark Network : GGN)
ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็ น ชอบที่จะไม่จัดการประชุมทั้ งหมด
ของปี พ.ศ. 2563 และให้เลื่อนกำหนดการสัมมนาและการประชุม ของอุทยานธรณี
โลกในระดับ นานาชาติและระดับภูมิภ าคในปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 ไปเป็น
ปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566
4. งาน The 1st Thailand Geopark Network Conference
(TGN Conference)
กรมทรัพยากรธรณีจะจัดงาน the 1st Thailand Geopark network conference
(TGN) and Satun UNESCO Global Geopark Festival ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขล า วิ ท ยาเขต ส ตู ล เพื่ อ ท ด ล อ งจั ด งาน the 7th APGN Symposium
กำหนดการเดิมระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2564 โดยนายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้ อ ำนวยการกองธรณี วิ ท ยา กรมทรั พ ยากรธรณี ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอำนวยการอุ ท ยานธรณี โ ลกสตู ล ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ 2565 ว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะมีสมาชิกจากอุทยานธรณีของจังหวัด
ต่างๆ ในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อุทยานธรณี เพื่ อจัดตั้งเครือข่ายอุทยานธรณีของประเทศไทย หรือ TGN แต่เนื่อง
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาจต้องเลื่อนการจัดงาน TGN ออกไป และที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับนายณรงค์ฤทธิ์
ทุ่งปรือ ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยการอุท ยานธรณี ส ตูล ว่า การจัดงาน
TGN เป็นการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา จะมีงบประมาณซึ่งเป็น
งบบู รณาการระหว่างกรมทรัพยากรธณี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
และทราบจากนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ว่ามีงบของ อบจ.สตูล บางส่วนด้วย ส่วนกรม
ทรัพยากรธรณีได้เตรียมการจัดงานไว้บางส่วนแล้ว เพียงแต่รอกำหนดการที่แน่นอน
รับทราบ

วาระที่ 6.8 การการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สร้ างความมั่ น คงทางอาหารสู่ ป ฏิ บั ติ ก าร 90 วัน ปลู ก ผั ก สวนครั ว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล)
พัฒนาการจังหวัดสตูล
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่ การ
ปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ แผนปฏิบั ติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว
ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้
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-16รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยครั้งที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30
มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนให้มีความยั่งยืน "กรมการพัฒนาชุมชน" ได้บูรณาการความร่วมมือกับ "องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น" ผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่ อนการ
น้ อ มนำแนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
2. เพื่ อลดรายจ่ าย สร้างรายได้ระยะสั้ น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดั บกลุ่ ม
อาชีพกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้น ำต้น แบบตัวอย่างที่เห็น จริง ขอความอนุเคราะห์ ให้ ผู้ ว่ าราชการ
จังหวัด หั วหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับ
อำเภอ ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. จังหวัดสตูล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สตูล ได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล และสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ดำเนินการ Kick off กิจกรรม ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่
เห็ น จริ ง ณ จวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สตู ล โดยมี ส่ ว นราชการระดั บ จั ง หวั ด
หลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
2) ผู้ น ำต้ อ งทำก่ อ น รณรงค์ เชิ ญ ชวนให้ ผู้ น ำชุ ม ชน ปลู ก ผั ก สวนครั ว
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
3) นั ก พั ฒ นา 3 ประสาน กลไกการขั บ เคลื่ อ นปฏิ บั ติ ก าร 90 วั น
ประกอบด้วย นักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนากรและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
และนักพัฒนาภาคประชาชน
4) ทุก ครั วเรื อนคือ คลั งอาหาร ทุก หมู่บ้ า นคือศู น ย์ แ บ่ งปั น รณรงค์ให้
ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเลี้ยงสัตว์/ประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์
5) ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติ
สู่ลูกหลานในครัวเรือน
รับทราบ

วาระที่ 6.9 ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัด
ทางอินเตอร์เน็ต (e-QLands) (สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทาง
อินเตอร์เน็ต (e-QLands) มีขั้นตอนการใช้งานสำหรับประชาชน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น
2. เข้าสู่ระบบ
3. ยื่นคำขอจองคิว (จองคิวจดทะเบียน,จองคิวรังวัด)
4. ติดตามสถานการณ์ยื่นคำขอและรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

มติที่ประชุม

-175. เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินตามวันที่จองคิว ยืนคำขอล่วงหน้า และ
แสดงรูปใบจองคิวแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ (แจ้งโดยเอกสาร)
1. สาร จ.ภ.สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
2. สารโรงเรียนสตูลวิทยา
3. สารโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องอื่นๆ
ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์
การดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองเก่าสตูล โดยการดำเนินงานในรูปแบบของ
สิทธิบุศย์
คณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมทั้งการติดตั้งป้ายประชาสั มพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์
การเป็นเมืองเก่าของจังหวัดสตูล ร่วมทั้งการควบคุมปริมาณจำนวนลิงในพื้นที่ ซึ่งมี
จำนวนมากเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และส่งผลกระทบและ
เสียหายในพื้นที่กว้าง
ประธาน
การดำเนินการควบคุมปริมาณจำนวนลิงในพื้นที่ขอมอบหมายให้สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับเทศบาลเมืองสตูลในการดูแล
รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
นายสมชาติ พรหมโกศรี
เทศบาลเมืองสตูลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดแต่ด้วยจำนวนที่เพิ่ม
มากขึ้ น และความรู้ ทั น ของลิ งจึ งทำให้ ก ารควบคุ ม ค่ อ นข้ างลำบาก แต่ ทั้ งนี้ ก็ ได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ประธาน
จากสถานการณ์อุบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูลทั้งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
หรือการดำเนิ นชีวิตของประชาชน ทำให้ได้เห็นถึงน้ำใจของบุคคลในหลายๆ ฝ่าย
ที่ให้การช่วยเหลือกัน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้ประกอบคุณความดี น่าจะมี
การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นพลเมืองดีของจังหวัดสตูล ขอมอบหมายให้
สำนักงานจังหวัดสตูลในการดำเนินการ
หน.สนจ.สต.
สำนักงานจังหวัดสตูลจะเร่งดำเนินการแต่ งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
บุคคลที่เป็นต้นแบบคนทำความดีให้กับจังหวัดสตูลต่อไป
ประธาน
ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยในการเป็ น เจ้ า ภาพ
จั ด อาหารว่างสำหรับ ผู้ เข้าประชุม คณะกรมการจังหวัด และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564
เลิกประชุม
เวลา ๑2.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายชุติพนธ์ เสียงจินดารัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาพร ทองแจ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

