รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
หัวหน้าองค์กรอิสระ และหัวหน้าองค์กรภาคเอกชน
ครั้งที่ 3/๒๕๖4
วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายเอกรัฐ
2. นายศักระ
3. นายบาซอรี
4. นางสาวจุฑามาศ

หลีเส็น
กปิลกาญจน์
มานะกล้า
พฤฒิวิญญู

แทน

สำนักนายกรัฐมนตรี
1. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
2. พ.ต.ปิยะเชษฐ์
3. น.ต.บัญชา
4. นายเทพสันติ
5. นางสาวศรีสุดา

หนูฉ้ง
เกิดรอด
แดงฤทธ์
พรหมเรือง

กระทรวงกลาโหม
1. พ.อ.กัณตภณ
2. พ.ท.ไพโรจน์

เทพอุบล
จันทรัตนา

กระทรวงการคลัง
1. นางประทุม
2. นางสาวงามศิลป์
3. นางสาวสุธีรา
4. นายกรจักร
5. นายผดุงศักดิ์
6. นายวันชัย

อู่เจริญ
รองขุน
ยามาเจริญ
ชูทิพย์
ศรีเมฆ
แอ่นลอย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑. นางนาถนรี
ธนะปัญโญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสตูล

แทน
แทน
แทน
แทน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล/
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
รอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล (ฝ่ายทหาร)
รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
หน.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

แทน

สัสดีจังหวัดสตูล
ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45

แทน
แทน

คลังจังหวัดสตูล
สรรพากรพื้นที่สตูล
สรรพสามิตพื้นที่สตูล
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
นายด่านศุลกากรสตูล
นายด่านศุลกากรวังประจัน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
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๑. นายไพฑูรย์
พัชรอาภา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
2. นางสาวปริศนา
สมนึก
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล
3. นางสาวธิติมา
หลีขาว
แทน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
4. นางทิวาพร
ทวีทรัพย์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. นายอัศวยุช
เทศอาเส็น
แทน
ผอ.วิทยาลัยชุมชนสตูล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นางปิยรัตน์
ลัภกิตโร
๒. นายปัทพงศ์
สารบรรณ์
3. นายประยูร
พะมะ
4. นายโสภณ
อ่อนคง
5. นายบุญส่ง
รัตนพร
6. นายณัฏฐคมน์
หนูขำ
แทน
7. นางนันทนีย์
จิรสิทธิบัณฑิตย์
8. นายสุชีพ
เอี้ยวเหล็ก
9. นายสมศักดิ์
คงสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
เกษตรจังหวัดสตูล
สหกรณ์จังหวัดสตูล
ประมงจังหวัดสตูล
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ผอ.โครงการชลประทานสตูล
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล
หัวหน้าด่านตรวจพืชวังประจัน

กระทรวงคมนาคม
1. นายเทพฤทธิ์
2. นายรุ่งโรจน์
3. นายวโรภาส

ขนส่งจังหวัดสตูล
ผอ.แขวงทางหลวงสตูล
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล

แก้วสุวรรณ์
รัตนพงศ์
แสงพายัพ

แทน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายธเนส
สุวัตถิกุล
2. นายณัฐพล
ไชยทอง

สถิติจังหวัดสตูล
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายอาลี
สุขสุวรรณ์
แทน
2. นายทวีศักดิ์
หัสคุณ
แทน
3. นายวิทยา
บัวพล
4. นายสนกฮานี
เกอากะ
แทน
5. นายชำนาญ
ชูแก้ว
แทน

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ผอ.ทรัพยากรน้ำ ภาค ๘ สงขลา

กระทรวงพลังงาน
1. นายวิชาญกรณ์

พลังงานจังหวัดสตูล

ประภาวิทย์
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1. นายธีระเมธ

เอียดแก้ว

กระทรวงมหาดไทย
1. นายทศพล
2. นายคณิต
3. นางศุภมาส
4. นายประวิทย์
5. นายไพศาล
6. นายจิรวัฒน์
7. พันจ่าเอกสาคร

สวัสดิสุข
คงช่วย
เหล็นเรือง
บุษพงศ์
ขุนศรี
สุวรรณลิขิต
สิทธิศักดิ์

กระทรวงยุติธรรม
๑. นายกาจก้อง
2. นางสาวอารีย์
3. นายชัย
4. นางสายจิตร

รัตนะ
ฉิมประสิทธิ์
เกื้อเส้ง
ศิลปะสังข์เลิศ

กระทรวงแรงงาน
1. นางพิรมล
2. นายอนุสรณ์
3. นายสุชาติ
4. นายโกเมศ

หมื่นจิตร
เจ๊ะเส็น
เปรมสุริยา
ปิยะพันธุ์

แรงงานจังหวัดสตูล
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสตูล
ประกันสังคมจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

กระทรวงวัฒนธรรม
1. นายณพงศ์

ใบหมาดปันจอ

วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

กระทรวงศึกษาธิการ
1. นายสุริยา
2. นายกอเฉ็ม
3. นายคณาธิป

หมาดทิ้ง
หมีนเหม
บุญญารัตน์

แทน
แทน
แทน

4. นางวรรณา
5. นายอภิเดช
6. นางสาวฟ้าอรุณ
7. นายสุรศักดิ์

บินอาเส็น
จันทรศรี
คงอาสา
เด็นเก

แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงสาธารณสุข
1. นายเอกพล
เหมรา
2. นางสาววันทนา
ไทรงาม

แทน

พาณิชย์จังหวัดสตูล

แทน

ปลัดจังหวัดสตูล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
พัฒนาการจังหวัดสตูล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล

แทน
แทน
แทน

แทน

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

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (กศน.)
ผอ.สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพละงู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ผอ.โรงพยาบาลสตูล
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1. นางสาวมาลี
ทองเกลี้ยง

อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. นางสาวสุภาพร
เกตุสุริยงค์
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พ.ต.อ.อำนาจ
ดี
2. ร.ต.ท.ธวัช
อนันตประเสริฐ
3. ร.ต.อ.สุธี
พิมพการ
4. พ.ต.ท.ยศพร
มาศรีนวล
อำเภอ
1. นายยาลา
2. นายธานี
3. พ.จ.อ.ธวัช
4. นายจตุพร
5. นายยงยุทธ
6. นายพีรพัฒน์
7. นายนภดล

ใบกาเด็ม
หะยีมะสาและ
ช่วยเกตุ
สมปอง
ถนอมศรีมงคล
เงินเจริญ
จีนลิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. นายอดินันท์
ปากบารา
2. นายสมชาติ
พรหมโกศรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายภาณุ
2. นายชาลี
3. นางสาวซารินา
4. นายวรวุฒิ
5. นายสุกิจ
6. นายสุนันท์
7. นางกัญญา

วรมิตร
รัศมี
หมาดรา
หัดดูหมัด
อินทร์เพชร
พิกุล
กันตะปีติ

แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
สว.ส.รน.3 กก.9.บก.รน
ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖
ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล

แทน

นายอำเภอเมืองสตูล
นายอำเภอละงู
นายอำเภอควนโดน
นายอำเภอควนกาหลง
นายอำเภอท่าแพ
นายอำเภอทุ่งหว้า
นายอำเภอมะนัง

แทน
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

แทน

ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล
ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
หน.ไปรษณีย์จังหวัดสตูล
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล

แทน
แทน

แทน

หน่วยงานภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
1. นายธนกฤต
เลิศวิริยวรางกูร
2. นางพะเยีย
ศิริโชติ
3. นางศรีรัตน์
วงศ์พุทธ์
4. นายชวรณ
สุธาพาณิชย์
แทน

ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสตูล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
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ประธานสภาเกษตรจังหวัดสตูล
ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล

5. นายวรัตน์
แสงเจริญ
6. นายอัฆฒ์วิ
หมันยามีน
7. ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์
8. นายชัยพร
เอ้งฉ้วน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
2. อัยการจังหวัดสตูล
3. ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
4. ผบ.นป.สอ.รฝ.452
5. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
6. ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)
7. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
8. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
9. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
10.ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
11.หน.ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล
12.หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสตูล
13.ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล
14.ผู้จัดการสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 (สตูล)
15.ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
16.ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา
17.จัดหางานจังหวัดสตูล
18.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา (สพม.)
19.โทรศัพท์จังหวัดสตูล
20.ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. สตูล
21.ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล
22.ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
23.ประธานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสตูล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภิเชษฐ์
2. นายจรูญศักดิ์
3. นางจงดี
4. นายสุวิรุณ

บุตรรักษ์
หมาดเท่ง
ฟูพงศ์ศิริพันธ
เยาว์นุ่น

5. นางสาวชลธิชา
6. นายอธิวัฒน์
7. นางเบ็ญจาทิพย์

เกตตะพันธุ์
ยอดหวาน
ชูดำ

แทน
แทน

จ่าจังหวัดสตูล
ป้องกันจังหวัดสตูล
เสมียนตราจังหวัดสตูล
หน.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสตูล
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสตูล
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.สต.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.สต.

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

เกษรพันธุ์
เกตุสุริยงค์
ทองแจ่ม
ละมัย
เสียงจินดารัตน์
ลางีตัน
แก้วบุญส่ง
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แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.สต.
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.สต.
นิติกรชำนาญการ สนจ.สต.
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนจ.สต.
พนักงานทรัพยากรบุคคล สนจ.สต.
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สนจ.สต.

เริ่ ม ประชุ ม เวลา ๐๙.3๐ น. นายเอกรั ฐ หลี เส็ น ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด สตู ล เป็ น ประธานการประชุ ม
และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่ 1 พิธีการ
1. มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 9 ราย
(สำนักงานจังหวัดสตูล)
2. มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 12 ราย
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล)
3. มอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย
(สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล)
4. มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 1 ราย (สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล)
5. นายอำเภอเมืองสตูล (นายยาลา ใบกาเด็ม) มอบหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบ
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง”
เรื่องที่ 2 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้เข้าประชุม
3.๑ กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
2) นายกรจักร ชูทิพย์
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
3) นายบุญส่ง รัตนพร
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
4) นายเทพฤทธิ์ แก้วสุวรรณ์
ขนส่งจังหวัดสตูล
5) นายยาลา
ใบกาเด็ม
นายอำเภอเมืองสตูล
6) นางทิวาพร ทวีทรัพย์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
จังหวัดสตูล
7) นายชัยพร
เอ้งฉ้วน
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
3.๒ กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล)
รับทราบ

มติที่ประชุม
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- ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทำรายงานการประชุ ม คณะกรมการจั งหวั ด และหั ว หน้ า
ส่ ว นราชการจั งหวั ด สตู ล ครั้ ง ที่ 2/๒๕64 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบและพิจารณาแล้ว จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป
รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องข้อราชการที่สำคัญในรอบเดือน

ระเบียบวาระที่ ๒

นายเอกพล เหมรา

มติที่ประชุม
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๔
คลังจังหวัดสตูล

วาระที่ 3.1 ข้อสั่งการสำคัญจากรัฐบาล /คสช. /กระทรวง /ประกาศจังหวัด
1 ) การติ ด ตามสถาน การณ์ และติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน
การป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสตูล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล)
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย (ระลอกใหม่)
ข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 28 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. ผู้ป่วยรายใหม่ 77 ราย
2. ผู้ป่วยยืนยันสะสม 24,497 ราย
3. หายป่วยแล้ว 23,062 ราย
4. เสียชีวิตสะสม 34 ราย
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสตูล (ระลอกใหม่)
ข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
2. ผู้ป่วยยืนยันสะสม 6 ราย
3. หายป่วยแล้ว 6 ราย
รับทราบ
ขอให้ ทุ ก ภาคส่ ว นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งไม่ ป ระมาท ดู แ ลพื้ น ที่ ค รอบคลุ ม
พื้นที่ตลาด แหล่งชุมชนต่างๆ พื้นที่ชายแดน ให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ขอให้
ดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติตามที่จังหวัดกำหนด เน้นย้ำเรื่ องการพนัน ขอให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และไม่มีบ่อนพนันในพื้นที่
เรื่องแนวทางและมาตรการในการดำเนินงานตามห้วงสถานการณ์
วาระที่ 4.1 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕64
(สำนักงานคลังจังหวัดสตูล)
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
ภาพรวมจังหวัดสตูล ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,680.39 ล้านบาท
การเบิกจ่าย 2,170.59 ล้านบาท
งบ function ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,234.49 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,015.54 ล้านบาท
งบประมาณจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 188.72 ล้านบาท เบิกจ่าย 129.79 ล้านบาท
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 264.36 ล้านบาท เบิกจ่าย 217.01 ล้านบาท

มติที่ประชุม
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รับทราบ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
ผลการดำเนินงานแบ่งตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
1. เงินกัน ปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 6 โครงการ
งบประมาณรวม 10 ล้านบาทเศษ
2. งบกลาง มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งเบิกจ่ายหมดเรียบร้อยแล้ว
3. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 คงเหลือโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนงานโครงการ
4. งบกลุ่มจังหวัด โดยเป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงเวลา
ของปีงบประมาณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 5

หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เร่ ง ดำเนิ น การเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ก ำหนด
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564

เรื่องกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
วาระที่ 5.1 การจัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564
วาระที่ 5.2 การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564
วาระที่ 5.3 การจัดพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ประจำปี 2564
วาระที่ 5.4 การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2563
(สำนักงานจังหวัดสตูล)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
1. การจั ด พิ ธี “วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า พระมหา
เจษฎาราชเจ้ า ” ประจำปี 2564 กำหนดจั ด ในวั น พุ ธ ที่ 31 มี น าคม 2564
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล หลังจากพิธีดังกล่าว
ข้ างต้ น เสร็ จ สิ้ น ลง ก็ จ ะเป็ น การเข้ าสู่ พิ ธี รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์
ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
2. การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” ประจำปี 2564 กำหนดจัดในวันอังคารที่ 6
เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
3. การจั ด พิ ธี “วัน คล้ ายวัน สวรรคตสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2564 กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิ ม
พระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
มติที่ประชุม
รับทราบ
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กิจกรรมสำคัญ/ภารกิจงานในพื้นที่จังหวัดสตูล ดังนี้
1. วั น ที่ 29 มี น าคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุ ม ผ่ า นระบบ zoom
จากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การทำประมงในเขตพื้นที่แนวชายแดน
2. วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะของผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด
ติด ตามการดำเนิ น งานตามข้อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ เกาะสาหร่าย
เกาะหลี เ ป๊ ะ ในการดำเนิ น งานเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การขยะ การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น
การสร้างสิ่งกีดขวางในที่สาธารณะ การจัดทำผังเมืองเกาะสาหร่าย การจัดการระบบ
ไฟฟ้าพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
3. วั น ที่ 30 มี น าคม – 1 เมษายน 2564 คณะกรรมาธิ ก ารการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม และดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของสภ าผู้ แ ทนราษฎ ร
เรื่อง การบริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
4. วั น ที่ 1 – 2 เมษายน 2564 คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส ภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดติดตามประเมินผลภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ปี 2564 ภาคใต้ ฝั่ งอั น ดามั น โครงการในด้ า นการบู ร ณาการ satun geopark
5. วันที่ 9 – 10 เมษายน 2564 คณะกรรมาธิการวิสามัญการแก้ไขปัญหาการออก
สัมปทานบัตรเหมืองแร่ สภาผู้แทนราษฎร กำหนดลงพื้นที่ศึกษาการทำเหมืองแร่
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในพื้นที่เขาโต๊ะกรัง อ.ควนโดน จ.สตูล
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 6

ขอมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสตูลประสานการดำเนินงานและการต้อนรับ
คณะต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูล

เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 6.1 สถานการณ์น้ำ
(โครงการชลประทานสตูล)
นายณัฏฐคมน์ หนูขำ
1. ข้อมูลน้ำฝน (25 มีนาคม 2564)
- ฝายน้ำบาโรย 0.0 มม.
- ฝายท่าแพร 0.0 มม.
- ฝายดุสน 0.0 มม.
2. ข้อมูลน้ำท่ารายเดือน (28 กุมภาพันธ์ 2564)
- คลองละงู 5.5 ม.ร.ทก.
- คลองท่าแพ 12.55 ม.ร.ทก.
- คลองดุสน 28.29 ม.ร.ทก.
3. ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างขนาดเล็ก (23 มีนาคม 2564)
1) อ่างเก็บน้ำคลองเจ 0.0624 ล้าน ลบ.ม.
2) อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบก 0.0387 ล้าน ลบ.ม.
3) อ่างเก็บน้ำห้วยโต๊ะโส๊ะ 0.0387 ล้าน ลบ.ม.
4) อ่างเก็บน้ำซอย 7 0.0600 ล้าน ลบ.ม.
5) อ่างเก็บน้ำบ้านปาเต๊ะเหนือ 0.0206 ล้าน ลบ.ม.
6) อ่างเก็บน้ำบ้านโตนเขาใคร 0.8408 ล้าน ลบ.ม.

-107) อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา 0.1392 ล้าน ลบ.ม.
8) อ่างเก็บน้ำบ้านผัง 120 0.1360 ล้าน ลบ.ม.
9) อ่างเก็บน้ำ ว.เกษตรฯ สตูล 0.5200 ล้าน ลบ.ม.
10) อ่างเก็บน้ำซอย 4 0.0338 ล้าน ลบ.ม.
4. การวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง
- การจัดรอบเวรการใช้น้ำจากคลองส่งน้ำฝายคลองดุสน
รอบเวรที่ 1 ช่วงปลาย รับน้ำวัน เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์
- คลอง LMC (ดุสน) เริ่มจาก กม.11+600 – ปลายคลอง
- คลอง 2R-LMC (ดุสน) ตั้งแต่กม.0+000 – ปลายคลอง
รอบเวรที่ 2 ช่วงกลาง รับน้ำวัน อังคาร – พุธ
- คลอง LMC (ดุสน) ท้ายน้ำตกที่ 7 กม.8+838–กม.11+600
- คลอง 1R-LMC (ดุสน) ตั้งแต่กม.0+000 – ปลายคลอง
รอบเวรที่ 3 ช่วงต้น รับน้ำวัน พฤหัสบดี – ศุกร์
- คลอง LMC (ดุสน) เริ่มตั้งแต่ กม.0+000–กม.8+838
5. สาเหตุของภัยแล้ง
สาเหตุ เกิ ด จากการไม่ มี แ หล่ งเก็ บ กั ก น้ ำ และระบบกระจาย
น้ำจากลำน้ำธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ทั้งๆ ที่มีน้ำไหลในลำน้ำ
ตลอดทั้ ง ปี และพบว่ า ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง มี ป ริ ม าณความต้ อ งการน้ ำ ในปั จ จุ บั น
87 ล้ าน ลบ.ม. ซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำท่าเฉลี่ ยในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน
(345 ล้าน ลบ.ม.) สถานที่เกิดภัยแล้งจะกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดสตู ล
แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ บ ริเวณตอนกลางของจั งหวั ด สตู ล ในเขตอำเภอละงู อำเภอ
ท่าแพ และอำเภอเมือง ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
การขาดแคลนน้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โภค,การขาดแคลนน้ ำ เพื่ อ การทำนา
และการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกอื่นๆ นอกเหนือจากการทำนา
การแก้ไขในระยะเร่งด่วน
1) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการกับการปลูกพืช
ฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตชลประทาน
2) สนั บ สนุ น เครื่ อ งสู บ น้ ำ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ พื้ น ที่ ท ำการเกษตร
เมื่อมีการร้องขอ
3) สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเมื่อมีการร้องขอการให้ความช่วยเหลือ
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง ปี 63/64
1) พื้นที่หมู่ที่ 14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เครื่องสูบน้ำจากสำนักงาน
ชลประทานที่ 16 ขนาด 8 นิ้ ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่ อสู บ น้ ำช่ว ยเหลื อปั ญ หา
ขาดแคลนน้ำแก่ภาคเกษตรและปศุสัตว์ในเขตพื้นที่

มติที่ประชุม
นายอำเภอทุ่งหว้า

นายณัฏฐคมน์ หนูขำ

-112) พื้นที่ฝายท่าแพร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล เครื่องสูบน้ำ
จากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
รับทราบ
ขอสอบถามข้อมูลจากโครงการชลประทานสตูล ดังนี้
1. ในพื้ น ที่ อ ำเภอทุ่ ง หว้ า ซึ่ ง ประสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ทุ ก ปี ในพื้ น ที่ ตำบล
ทุ่งบุหลัง และ ตำบลขอนคลาน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการดำเนินการก่อสร้างเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 36 ล้านบาท แต่ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอให้ทาง
โครงการชลประทานสตู ล ดำเนิ น การตรวจสอบประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
เพื่ อ แก้ ไ ขและให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ แขวงทางหลวงสตู ล
แขวงทางหลวงชนบทสตู ล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล ในการอำนวย
ความสะดวกรถบรรทุกน้ำให้กับประชาชน
2. โครงการตามแนวพระราชดำริ ม.9 ต.ทุ่ ง หว้ า ผลการดำเนิ น งาน
ไม่คืบหน้า จึงขอฝากประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวในการเร่งดำเนินงานต่อไป
3. ขอประสานการดำเนินงานกับ สนง.ปภ.จังหวัดสตูล และหน่วย นพค.45
สตูล ในการขุดลอกสระน้ำในโรงเรียน พื้นที่ตำบลป่าแก่บ่อหิน
โครงการชลประทานสตู ล จะดำเนิ นการตรวจสอบตามรายละเอี ยด ข้ อมู ล
และตรวจสอบพื้นที่ตามที่กล่าวมา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 6.2 สภาวะอากาศและสถานการณ์ฝน
(สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล)
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
1. พยากรณ์อากาศ ราย 3 เดือน (จังหวัดสตูล)
- เดือนเมษายน 2564
1) ปริมาณน้ำฝน 200-230 มม. สูงกว่าค่าปกติ 20%
2) อุณหภูมิสูงสุด 27-36 0C
3) อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 0C
4) ได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
5) ความสูงของคลื่น ต่ำกว่า 1 เมตร
- เดือนพฤษภาคม 2564
1) ปริมาณน้ำฝน 230-260 มม. สูงกว่าค่าปกติ 10%
2) อุณหภูมิสูงสุด 35-36 0C
3) อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 0C
4) ได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
5) ความสูงของคลื่น ต่ำกว่า 1 เมตร
- เดือนมิถุนายน 2564
1) ปริมาณน้ำฝน 190-220 มม. สูงกว่าค่าปกติ 10%
2) อุณหภูมิสูงสุด 34-35 0C

-123) อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 0C
4) ได้รับลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
5) ความสูงของคลื่น ประมาณ 1 เมตร
มติที่ประชุม
นายอำเภอเมืองสตูล
ประธาน

รับทราบ
ขอทราบรายละเอี ยดช่ วงระยะเวลาที่ ฝนจะตกในพื้ นที่ จังหวัดสตูล ในระยะ
1 - 2 วัน เพื่อจะได้แจ้งให้ประชาชนเตรียมการรองรับน้ำฝน กักเก็บน้ำ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เกาะ เพื่อบรรเทาสภาวะภัยแล้งไปได้บ้างส่วน
การติด ตามสถานการณ์ น้ ำฝนในพื้ น ที่ ขอให้ ทาง สนง.ปภ.จังหวัด สตู ล
สร้างกลุ่มไลน์ในจังหวัดสตูล ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น อุตุนิยมวิทยา
โครงการชลประทาน อำเภอ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและแจ้งประชาชนในพื้นที่
ทราบต่อไป

วาระที่ 6.2 สรุปผลการดำเนินงาน (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
1. สรุปการรับบริจาคโลหิต เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564
จำนวนผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 304 ราย ปริมาณโลหิต 106,400 ซีซี
รวมถึงผู้บริจาคอวัยวะ ประกอบด้วย ดวงตา 6 ราย อวัยวะ 6 ราย และร่างกาย 4 ราย
2. แผนรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2564 ดังนี้
1) วันที่ 5 เม.ย. 64 สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล
2) วันที่ 7 เม.ย. 64 ทีว่ ่าการอำเภอควนโดน
3. สรุปการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
1) ด้ า นสนั บ สนุ น การศึ ก ษา : การสอนเสริ ม โดยครู จิ ต อาสา
สอนทุกวัน ศุกร์ ภาคเช้า โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ครูจิตอาสาสอน
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.ครูอ้อย สุจิรา สุวรรณกิจ (ข้าราชการบำนาญ)
2.ครูสมพล ปัญญาไว (ข้าราชการบำนาญ)
3.ครูสมคิด ประทุมอรุณ
2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการเรียนรู้
1.ความรู้ด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน
2.ฐานความรู้กิจกรรม ฉลากโภชนาการ ข้าว ผั ก ผลไม้
เนื้อสัตว์ ไขมันนม กินเท่าไรจึงพอดี
3.ถอดบทเรี ย นจากการเรี ย นรู้ ผ่ า นกระดาษบอร์ ด
และกิจกรรมปฏิบัติอาหารร่วมกันทุกคน
3) ด้านพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต : หน่วยงานต่างๆ ให้ ความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือโครงการดังกล่าว ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุนการศึกษา
2) เกษตรจังหวัดสตูล : สนับสนุนอาหารกลางวัน
3) สหกรณ์จังหวัดสตูล : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

-134) พัฒนาการจังหวัด : พิจารณาช่วยเหลือเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 6 ปี ที่อยู่ในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
5) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล : เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ประกอบอาชีพแก่สตรี (ผู้ปกครอง/มารดาของเด็ก)
6) ประมงจังหวัดสตูล : สนับสนุนอาหารกลางวัน/พันธุ์ปลา
7) ปศุสัตว์จังหวัดสตูล : สนับสนุนพันธุ์ไก่ อาหารไก่
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สำนักงาน คปภ. จังหวัดสตูล)
ผอ.สนง.คปภ. จังหวัดสตูล
เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน รัฐจึงตรากฎหมายขึ้น
เพื่อเป็ น หลักประกันแก่ผู้ ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสี ยชีวิตอัน เนื่องมาจาก
การใช้รถให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. (ค่าเสียหายเบื้องต้นจ่ายโดยไม่รอพิสูจน์ ถูก/ผิด)
1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
30,000 บาท/คน
2. กรณี เสี ย ชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพถาวร หรื อ สู ญ เสี ย อวั ย วะ อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
จะได้รับค่าปลงศพ หรือค่าชดเชย จำนวน 35,000 บาท/คน
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186
มติที่ประชุม
รับทราบ

หน.สนง.ปภ.จ.สต.

มติที่ประชุม

วาระที่ 6.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง”
(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล)
จั ง หวั ด สตู ล โดยศู น ย์ อ ำนวยการความปลอดภั ย ทางถนน ได้ จั ด
โครงการดังกล่ าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยร้อยแล้ วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน
โรงเรี ย นที่ เข้ าร่ว มโครงการทั้ งหมด 51 โรงเรีย น มี นั ก เรีย นที่ ได้ รับ หมวกนิ รภั ย
ทั้งหมด 1,201 ใบ โดยมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้ โรงเรียน
สตูล วิท ยา, กศน. อ.ท่าแพ, วิท ยาลั ยการอาชีพ ละงู, โรงเรียนพิ มานพิ ทยาสรรค์ ,
กศน. อ.ทุ่งหว้า, โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ, โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะ, โรงเรียน
อนุ บ าลละงู , โรงเรี ย นกำแพงวิ ท ยา, โรงเรี ย นมุ ส ลิ ม สตู ล วิ ท ยา, โรงเรี ย นนิ ด้ า
ศึก ษาศาสตร์ , โรงเรีย นทุ่ งหว้าวรวิท ย์ , โรงเรียนบ้ านคลองขุด , โรงเรียนในพื้ น ที่
อ.เมื อ งสตู ล , กศน.ละงู , โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 42 สตู ล , กศน.มะนั ง ,
โรงเรี ย นอนุ บ าลเมื อ งสตู ล , โรงเรี ย นบ้ า นควนโดนวิ ท ยา, โรงเรี ย นบ้ า นวั งปริ ง ,
วิทยาลัยเทคนิคสตูล, โรงเรียนละงูพิทยาคม, โรงเรียนควนกาหลง, โรงเรียนท่าแพ
ผดุ ง วิ ท ย์ , โรงเรี ย นสาครพิ ท ยาคาร, โรงเรี ย นอรุ ณ ศาสน์ วิ ท ยามู ล นิ ธิ , กศน.
ควนกาหลง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และโรงเรียนปาล์มพัฒนาวิทย์
รับทราบ

-14วาระที่ 6.6 การส่งเสริมผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล)
พัฒนาการจังหวัดสตูล
กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระกรุณาธิคุณล้นพ้นจาก สมเด็จพระเจ้า
ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริวั ณ ณวรี น ารี รั ต นราชกั ญ ญา พระกรุ ณ าประทานพระอนุ ญ าต
แบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ล ายขอเจ้าฟ้าริริวัณ ณวรีฯ ผ่ านกรมการพัฒ นา
ชุ ม ชน และประทานอนุ ญ าตให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนและสภาสตรี แ ห่ ง ชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป โดยกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชนได้ รั บ สนองพระกรุณ าธิ คุ ณ มอบแบบลายผ้ ามั ด หมี่ ล ายขอเจ้ าฟ้ า
สิริวณณวรีฯ ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งถือเอาฤกษ์มงคลในวันคล้าย
วัน ประสูติ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่ านมานำความปลาบปลื้ มมาสู่ เหล่ าข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายกลุ่มช่างฝีมือกลุ่มทอผ้า
จั ง หวั ด สตู ล โดยสำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สตู ล ได้ ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนกลุ่มผลิตผ้าบาติก ภายในจังหวัดสตูล จำนวน 4 กลุ่ม เพื่อดำเนินการ
ผลิตผ้าบาติก “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แต่ละกลุ่มผลิตผ้าในรูปแบบที่กลุ่มถนัด
โดยให้ผ้าแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มสตูลบาติก ขนาด 2 หลา ราคา 650-1,000 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 084-7138476
2. กลุ่มปันยาบาติก ขนาด 2 หลา ราคา 850-1,200 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 097-1101314
3. กลุ่มควนขันบาติก ขนาด 2.3 หลา ราคา 750-1,000 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 084-7138476
4. กลุ่มโยซมาบาติกแฮนแพนท์ (โรงเรียนอนุบาลมะนัง) ขนาด 2 หลา ราคา 990 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 081-6783713
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ (แจ้งโดยเอกสาร)
1. วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
2. เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
3. เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องอื่นๆ
ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์
ขอนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1. สนามบินสตูล ขอให้ดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการดำเนินการ
ศึก ษาข้อ มู ล การกรมการบิ น พลเรือ น จำนวน 6 พื้ น ที่ ในจังหวัดสตู ล โดยพื้ น ที่
ที่เด่นที่สุด คือ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล
2. การผลั กดัน เมื องเก่ าสตู ล สู่ เมืองมรดกโลก โดยการจัด ทำป้ ายประชาสั มพั น ธ์
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล โดยขอให้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด เล็ ก เพื่ อ ดำเนิ น งาน
อย่างต่อเนื่อง

ประธาน

ประธาน

มติที่ประชุม

-15ขอมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสตูลดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องสนามบินสตูล
และขอมอบหมายให้ ส ำนั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มจังหวัดสตู ล
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องเมืองเก่าสตูลสู่เมืองมรดกโลก
ขอฝากให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
1. เรื่องความสะอาด
- อาคารสถานที่ทำงานต้องสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ห้ อ งน้ ำ ต้ อ งสะอาด ไม่ มี ก ลิ่ น หากมี สิ่ งที่ ช ำรุ ด บกพร่ อ ง ให้ รี บ ดำเนิ น การ
ซ่อมแซมให้ ใช้ได้ตามปกติ โดยเฉพาะห้ องน้ำที่ มีไว้ส ำหรับบริการประชาชนที่ม า
ติดต่อราชการ
2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของทุกพระองค์ : ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลสม่ำเสมอ
หากปรากฏว่ า ภาพสี จ าง หรื อ ขาดอยู่ ในสภาพไม่ เรี ย บร้ อ ยก็ ข อให้ ด ำเนิ น การ
เปลี่ ย นใหม่ หรือดำเนิ นการให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรืออาจจะมอบหมายให้ มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ หากหมดความจำเป็นที่จะใช้ต่อไป ก็ขอให้
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บให้เรียบร้อย รวมถึงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ติดอยู่ใน
สถานที่ราชการ หรือบริเวณรอบสำนักงานก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน
3. ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ : ต้องหมั่นตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ หากพบว่าชำรุด
หรือสีเริ่มจาง ก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่หรือถ้าหมดความจำเป็นที่จะประดับต่อไป
ก็ขอให้ดำเนินการเก็บให้เรียบร้อย
4. ข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ำคั ญ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ : ข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบในวงกว้าง หรือกระทบต่อชื่อเสียง
ของจังหวัดสตูล ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร่งด่วนและรายงานให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดสตูลทราบในทันทีที่เกิดเหตุการณ์
หรือ ได้รั บ ทราบเบาะแส ทั้ งนี้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดสตูล จะต้ อ งได้รับ ทราบข้ อ มู ล
โดยสังเขป ก่อนที่สื่อมวลชนจะนำเสนอข่าวในช่องทาง/สื่อต่างๆ
5. ผู้ บั งคับ บั ญ ชาระดับ สู งเข้ามาในพื้ นที่ : ไม่ ว่าจะเข้ามาปฏิ บัติห น้ าที่ ราชการ
หรื อมาในฐานะส่ วนตั ว รวมถึงผู้ บั งคับ บั ญ ชาที่ เกษี ย ณอายุราชการแล้ ว ก็ข อให้
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรับทราบทุกกรณี
6. กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล : ให้มีการมอบหมายผู้รักษา
ราชการแทนให้ ชั ด เจน และในกรณี เร่ งด่ ว นสามารถตั ด สิ น ใจข้ อ ราชการต่ า งๆ
ที่ ส ำคั ญ แทนได้ รวมทั้ งให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ได้ตลอดเวลาที่ไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล
7. โครงการส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร : ให้มีการติดตามสถานะความเป็นอยู่พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และหากเห็ นว่าควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนขอให้รายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูลรับทราบ
รับทราบ

-16ประธาน

เลิกประชุม

ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ า ใน การเป็ นเจ้ า ภ าพ จั ด อาหารว่ า ง
สำหรั บ ผู้ เข้ า ประชุ ม คณะกรมการจั งหวั ด และหั ว หน้ าส่ ว นราชการจั งหวั ด สตู ล
ครั้งที่ 3/2564
เวลา ๑2.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายชุติพนธ์ เสียงจินดารัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาพร ทองแจ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

