รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล
ครั้งที่ 4 / 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม
1. นายเอกรัฐ
2. นายศักระ
3. ดร. พิทักษ์สิทธิ์
4. นายอาณัติ
5. นายไพศาล
6. นายอภิชาต
7. นางประทุม
8. นายสุภาพ
9. นางสาวมาลี
10. นางปิยรัตน์
11. นายนภดล
12. นางเฉลิมศรี
13. นางอุบล
14. นายมานิตย์
15. นายวิชัย
16. นางเบ็ญจาทิพย์
17. นายชัยรัตน์
18. นางอัสมา

หลีเส็น
กปิลกาญจน์
ชีวรัฐพัฒน์
โชติพัฒนกิจ
หลีเส็น
ทวีชัย
อู่เจริญ
จีนเมือง
ทองเกลี้ยง
ลัภกิตโร
โต๊ะประดู่
แก้วศรี
หนูเนตร
กวีรัตน์
สังฆะมะณี
ชูดา
บุศย์ดี
ณ สุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
รองประธานกรรมการ
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
รองประธานกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
รองประธานกรรมการ
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รองประธานกรรมการ
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสตูล
รองประธานกรรมการ
คลังจังหวัดสตูล
กรรมการ
พาณิชย์จังหวัดสตูล
กรรมการ
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กรรมการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
กรรมการ
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
กรรมการ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสตูล
กรรมการ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการ
ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
กรรมการ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูล กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสตูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

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

กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเสาวลี
2. นายชัยเทพ
3. นางสาวกานดา

ชูเกิด
สาครวิเศษ
เรืองหนู

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสตูล
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
/ 4. นางนิรมล...

-24. นางนิรมล
5. นางสาวนราวรรณ
6. นายหิรัญวัตติ์
7. นายไพศาล
8. นางสิริสวัสดิ์
9. นางสาวอามาลีนา
10. นายทวีศักดิ์
11. นางสาวอรุณี
12. นายเมธัส
13. นพ. วิโรจน์
14. นายเขมรัฐ

หมื่นจิตร
เวชธรรม
สืบกระพันธ์
ขุนศรี
อวยชัย
ใบกาเด็ม
สาท์อารม
แสงหยัง
ฮ่องสกุล
โยมเมือง
หลีเส็น

แรงงานจังหวัดสตูล
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดสตูล
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน. จังหวัดสตูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน ทก.จ.สตูล
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16
ผู้อานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
ผู้จัดการศูนย์ OSS จังหวัดสตูล
รอง ผอ. โรงพยาบาลสตูล
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน สานักงานจังหวัดสตูล

เริ่มประชุมเวลา

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

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
สานักงานจังหวัดสตูล ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธานการประชุม
- มีคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูล มาประชุม 18 คน
- คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 4 คน
- ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 37 คน
รายงานการประชุม มีจานวน 17 หน้า มีประเด็นสาคัญคือ (1) รายงานความก้าวหน้า
แล้วเสร็จของการดาเนินโครงการสะพาน Andaman Gateway (2) โครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล (3)โครงการอ่างเก็บน้าคลองช้าง (4) โ ค ร ง ก า ร
ก่อ สร้า งถนนเลี่ย งเมือ งฝั่ง ตะวัน ออก (5) โครงการก่อ งสร้า งถนนเลี่ย งเมือ งฝั่ง
ตะวันตก 421 (6) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสาคร (7) โครงการขยายเขต
ประปาในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า (8)โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าบนพื้นที่เกาะ
สาหร่าย (9) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตาบลเกาะสาหร่าย เรื่องกาหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
บริเวณเกาะหลีเป๊ะ (10) การจัดทาบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
/ ท่องเที่ยว...

-3ท่องเที่ยว และการเกษตรระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล และ (11) การพิจารณา
โครงการที่สาคัญของจังหวัดสตูลเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากต้องการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมประเด็นใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ในชั้นนี้จึงขอมติที่ประชุมฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องและติดตามโครงการสาคัญของจังหวัดสตูล
3.1 โครงการอ่างเก็บน้าคลองช้าง

แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16
สืบ เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้าคลองช้าง ซึ่งมีการก่อสร้างในเขตพื้นที่
จังหวัดสตูล เพื่อบรรเทาสถานการณ์น้าแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โครงการนี้มีตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕3๔ โดยมีลักษณะโครงการคือ เป็นเขื่อนดินกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร
สูง ๓๖ เมตร ความจุของน้าอยู่ที่ประมาณ ๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้พื้นที่ในการ
ก่อสร้างทั้งหมด ๑,๙๖๐ ไร่ ซึ่งเขตก่อสร้างเป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่ งชาติทับซ้อน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และสืบเนื่องจากการก่อสร้า งโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของ
เขตอุทยานแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับ พรฎ.ป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ออกมาใหม่
กรมป่ าไม้โดยกรมอุทยานแห่ งชาติไม่สามารถเพิกถอนและให้อนุญาตเข้าใช้ พื้นที่ได้
ดังนั้นในกระบวนการการขอเข้าใช้พื้นที่ จะต้องทาเรื่องขอออก พรฎ. เพิกถอนพื้นที่
ให้เป็นพื้นที่ป่าธรรมดาก่อน ซึ่งกรมชลประทานได้ทาหนังสือขออนุญาตไปแล้ว และ
มีห นั งสื อตอบกลั บ มาจากกรมอุท ยานว่า ถ้าหากมีความจาเป็ นที่ จะต้ องก่อสร้าง
อ่างเก็บน้าคลองช้างในพื้นที่บริเวณนี้จริง ขอให้กรมชลประทานได้ทบทวนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง และทางกรมชลประทานได้ทาเรื่องของบประมาณเพื่อที่จะศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัตงิ บประมาณอยู่
ฝ่ายเลขานุการฯ

งบประมาณที่ใช้ในการศึกษาฯ คืองบประมาณจากกรมชลประทานใช่หรือไม่
และใช้ระยะเวลาในการศึกษานานเท่าใด

แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16
งบประมาณที่ใช้ในการศึกษาคืองบประมาณของกรมชลประทาน และใช้
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ ๑ ปี เนื่องจากต้องดูสภาพพื้นที่ สภาพสิ่งแวดล้อม
รวมถึงฤดูกาลด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ 3.2 โครงการถนน...

-43.2 โครงการถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก
นางสาวเสาวลี ชูเกิด แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ความก้า วหน้าของโครงการศึก ษาผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มการแก้ปัญ หา
การจราจรเขตเมืองฝั่งตะวันออก (ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก) ประกอบด้วย ๒ สาย ได้แก่
สายหลัก : เริ่มจากแยกทางหลวงชนบท สต ๓๐๑๖ ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง
(ถนนสายหน้ าโรงเรี ยนสตู ลวิ ทยา) ไปบรรจบที่ แยกถนนยาตราสวั สดิ์ ต าบลพิ มาน
อาเภอเมืองสตูล (ถนนสามแยกไฟแดงบายพาส) เขตทางกว้าง ๓๐ เมตร ระยะทาง
๓,๘๐๐ เมตร ซึ่งแนวถนนส่วนนี้จะต้องผ่านพื้นที่ป่าชายเลนตอนที่ ๕ ประมาณ
๙๐๐ เมตร
สายรอง : เริ่มต้นจากถนนสายบ้านเขาจีน ไปสิ้ นสุ ดที่ส ะพานข้ามคลอง
น้าเค็มบ้านโคกพะยอม เขตทางกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร
ปัจจุบันเป็นแนวถนนทั้ง ๒ สาย แต่มีบางช่วงถนน ระยะทางประมาณ ๔๒๕ เมตร
เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวน และป่าเลนตอนที่ ๕ ซึ่งเป็นถนนลูกรังยังไม่ลาดยาง
ความคืบหน้า
สายหลัก : ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
ขณะนี้ อยู่ ในขั้นตอนรอในคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเชิญ องค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด สตูลเข้าประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้วก็จะนาเสนอคณะรัฐมนตรี แต่ขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น มีอีก
2 ขั้นตอน คือ กระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เมื่อส่งเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ก็จะต้องส่งเรื่องกลับมาให้พื้นที่เพื่อขอเข้า
ท าประโยชน์ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว อบจ.สตู ล และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง คื อ
กรมทางหลวงชนบท จะต้องไปดาเนินการในเรื่องของการสารวจ ออกแบบ สารวจ
อสังหาริมทรัพย์ และค่าชดเชยต่างๆ
สายรอง ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
แต่มีเงื่อนไขให้ อบจ.สตูล ทาเรื่องขอแก้ไขเพิ่มเติมในบางเรื่อง ซึ่ง อบจ.สตูล ได้ทา
เรื่ องขึ้ น ไปเรี ย บร้อยแล้ ว ขณะอยู่ระหว่างการรอให้ มีก ารเสนอความเห็ น อีก ครั้ง
โดยศู น ย์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลนที่ ๒๔ จะลงมาตรวจสอบพื้ น ที่ และเสนอต่ อ
คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ฝ่ายเลขานุการฯ

รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การแก้ไขคาสั่ง ยกเลิกคาสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันดามัน
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตาม
คาสั่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และ
คาสั่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ 14/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
/ ทั้งนี้...

-5ทั้งนี้ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่ มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่
16 ตุ ล าคม 2563 ณ ห้ องประชุ มคอซิ มบี้ ศาลากลางจั งหวั ดภู เก็ ต ในการนี้
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้ แจ้งการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริห าร
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากวาระเดิมปี
๒๕61-๒๕๖๓ เป็นวาระปี ๒๕๖3-๒๕๖๕ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจซึ่งได้รับการรับรองและเสนอจาก
หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงได้
ยกเลิกคาสั่งที่ 14/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 แก้ไขคาสั่งที่ 2/2561
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และออกคาสั่งที่ 15/๒๕๖๓ ลงวันที่ 9 ธันวาคม
๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ดังนี้
9. ผู้ทรงคุณวุฒิที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเห็นสมควร
9.1 นางธันยรัศน์ อัจฉริยะฉาย
กรรมการ
9.2 นายภูวดิท ปรีชานนท์ รองเลขาธิการหอการค้าไทย
กรรมการ
9.3 นายภูมกิ ิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
10. ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่ได้รับการรับรองและเสนอจาก 3 องค์กรภาคเอกชน
๑๐.๑ ผู้แทนที่ได้รับการรับรองและเสนอจากหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๑๐.๑.๑ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา (นายกฤษ ศรีฟ้า)
กรรมการ
๑๐.๑.๒ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต (นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช)
กรรมการ
๑๐.๑.๓ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ (นายสิริธร จุลชู)
กรรมการ
๑๐.๑.๔ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง (นายธีระพล ชลิศราพงศ์)
กรรมการ
๑๐.๓ ผู้แทนที่ได้รับการรับรองและเสนอจากสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๑๐.๓.๑ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ (นายสมนึก จันทวงศ์) กรรมการ
๑๐.๓.๒ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง (นายประชา งามรัตนกุล กรรมการ
๑๐.๓๓ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง (นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร) กรรมการ
๑๐.๓.๔ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล (นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ) กรรมการ
ในการนี้จึงขอนาเรียนข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ

รับทราบ
4.2 ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ผู้ แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นั้น
/ ในการนี้...

-6ในการนี้ คณะรัฐ มนตรีได้รับทราบและเห็น ชอบผลการประชุม ระหว่า ง
นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีสาระสาคัญและข้อ สั่งการนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับจังหวัดสตูล ดังนี้
สาระสาคัญและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(1) ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(1.1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งเสริมการจัดงานการประชุมสัมมนา
การแสดงสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (MICE) และการจัดมหกรรมแสดง
และจาหน่ายสินค้า
ข้อสั่งการ
ให้ สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณามาตรการส่งเสริมการจัดงานการประชุมสัมมนา
การแสดงสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (MICE) และการจัดมหกรรมแสดง
และจาหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาขยายแผนงาน/
โครงการที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกันให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ และให้เป็นไป
ทิศ ทางเดีย วกัน หากมีค วามจาเป็น เร่ง ด่ว นให้ห น่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบจัด ลาดับ
ความสาคัญ เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้กรอบนยายการฟื้นฟูภายใต้กรอบ
นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป
(1.2) มาตรการเยียวยาด้านการเงินและด้านภาษี ได้แก่
- การพักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๒ เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan)
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
-การจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ข้อสั่งการ
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณามาตรการการพัก
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๒ สาหรับผู้ประกอบกิจการในจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี มาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑9 (โควิด -19) พิ จารณาตามขั้นตอน ส าหรับการจัดตั้งกองทุน เพื่ อฟื้ นฟู ธุรกิจ
การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของกลุ่มจังหวัดฯ นั้น ให้กระทรวงการคลังรับไป
พิจารณาศึกษารูปแบบการจัดตั้งกองทุนฯ ที่เหมาะสมและมีความคล่องตัว และไม่
เป็นภาระของรัฐบาลและยั่งยืนในระยะยาว
/ (1.3) การยกเว้น...

-7(1.3) การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของนักท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และการจัดสรรรายได้ร้อยละ ๑๕ จากการ
จัดเก็บค่าเข้าอุทยาน เพื่อนาเข้ากองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดภายหลังจากการ
ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ข้อสั่งการ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มรับไปพิจารณาขอยกเว้น
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของนักท่องเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
หากมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการยกเว้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประสานสานักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณชดเชย
รายได้ที่สูญเสียจากการดาเนินการในช่วงดังกล่าว
สาหรับการจัดสรรรายได้ร้อยละ ๑๕ จากการเก็บค่าเข้าอุทยาน เพื่อนาเข้า
กองทุนพัฒนาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภายหลังจากการยกเว้นการจัดเก็บ
ค่า ธรรมเนีย มเดือ นธัน วาคม ๒๕๖๔ นั้น ให้ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ง แวดล้อ มและหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งรับ ไปพิจ ารณาศึก ษาการปรับ ปรุง แก้ไ ข
กฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็ บรายได้ของอุทยานทั้งระบบ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมทั้งรูปแบบและ
กลไกการบริหารกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัง หวัดที่มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนก่อน
ดาเนินการ
(1.4) การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมมารีน่า ได้แก่
- ให้เรือสาราญและเรือขนาดใหญ่ (Super Yacht) ที่มิใช่เรือไทย สามารถ
ประกอบกิจการให้เช่าเหมาลาในน่านน้าไทยได้
- ขยายระยะเวลาให้เรือยอร์ช ที่มิใช่เรือไทย สามารถอยู่ในประเทศไทยได้
จากเดิม 6 เดือน เป็น 3 ปี
ข้อสั่งการ
ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมายการ
อนุญาตให้เรือสาราญและเรือสาราญขนาดใหญ่(Super Yacht) และขยายระยะเวลา
ให้ เรือยอร์ชที่มิใช่เรือไทยสามารถสามารถอยู่ในประเทศไทยได้จากเดิม 6 เดือน
เป็น 3 ปี ก่อนคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
(1.5) โครงการมหกรรมอาหารและกีฬา ( Food & Sport Festival ) โดยจัดงาน
แสดงและจาหน่ายสินค้ากิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวในกลุ่ม
ข้อสั่งการ
ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการมหกรรม
อาหารและการกีฬา (Food & Sport Festival) โดยคานึงถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย
และระยะเวลาการจัดกิจกรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัด และเสนอขอรับการสนับสนุน
เงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป
/(1.6) โครงการ...
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และการทาเมนูอาหารจานด่วน เพื่อรองรับภัยพิบัติในกลุ่มอันดามัน
ข้อสั่งการ
ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการหุงข้าวด้วย
กระทะใบบัวและการทาเมนูอาหารจานด่วน เพื่อรองรับภัยพิบัติในกลุ่มอันดามัน
และเสนอขอรับ การสนับ สนุน เงิน กู้ภ ายใต้ก รอบนโยบายการฟื้น ฟูแ ละสัง คมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)
ตามขั้นตอนต่อไป
(1.7) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่
- กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทา โดยการแจ้งแรงงาน ทางานให้หน่วยงานรัฐ
- กิจกรรมจังหวัดสะอาด
- กิจกรรมเพาะปลูกพันธุ์กล้าไม้
ข้อสั่งการ
ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยคานึงถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ความซ้าซ้อน และ
ระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป
(๒) ด้านการท่องเที่ยว มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสตูล ดังนี้
(๒.1) โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และการบริการ
ด้านสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้แก่
- การก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติขนาด 3,000 ที่นั่ง
- การก่อสร้างโรงยิมเนเซียม ขนาด 1,000 ที่นั่ง
- การก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลที่
เกาะหลีเป๊ะ จานวน 1 หลัง
ข้อสั่งการ
ให้กระทรวงมหาดไทยรับไ ปพิ จ ารณาความพร้อ มและความคุ้ ม ค่ า ในการ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติ ขนาด 3,000 ที่นั่ง และโรงยิมเนเซี่ยมขนาด
1,000 ที่นั่ง และประสานสานักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 สาหรับการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลที่เกาะหลีเป๊ะ จานวน 1 หลัง
หากมีความจาเป็นเร่งด่วนและพร้อมดาเนินการให้ กระทรวงสาธารณสุขประสาน
สานักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2565
/ ในการนี้...
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คณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ตามลาดับ
นางสาวกานดา เรืองหนู แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส าหรั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จะดาเนิน โครงการของขวัญ ปีใ หม่ใ ห้กับ ประชาชนโดยการยกเว้น การจัด เก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยาน ซึง่ ไม่ได้ครอบคลุมระยะเวลานานทั้งปี
นายสุภาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดสตูล
สาหรับโครงการมหกรรมอาหารและการกีฬา (Food & Sport Festival)
กระทรวงพาณิชย์โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยส านั กงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ดสตู ล ได้ ร่วมบู รณาการด าเนิ นการร่วมกั น
โดยกาหนดจัดกิจกรรมจานวน ๒ ครั้งๆ ละ 3 วัน จัดกิจกรรมในพื้นที่อาเภอเมืองสตูล
จานวน ๑ ครั้ง และที่อาเภอละงู จานวน ๑ ครั้ง ใช้งบประมาณของสานักงานพาณิชย์
จังหวัดสตูล ครั้งละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณของสานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดสตูล
โครงการถ่ายทอดความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องของการทาอาหาร
ให้กับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้ประชาชนนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
(๒) เมื่อเกิด เหตุภัยพิบัติในพื้นที่ห รือมีผลกระทบในเรื่องของอาหาร สามารถเป็น
หน่วยเคลื่อนที่เร็วในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องการจัดทาอาหารเพื่อให้บริการใน
พื้นที่ได้ ทั้งนี้จะดาเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลทั้งหมด ๔๑ แห่ง
เทศบาล ๗ แห่ง อบต. ๓๔ แห่ง แต่ละแห่งจะมีการสอนในเรื่องการทาอาหารและหุงข้าว
ในกระทะใบบัว แห่งละ ๕ กลุ่มๆ ละ ๒๐ คน
นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล
ส าหรับ โครงการส่ง เสริม การจ้า งงานผู ้ไ ด้รับ ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สานักงาน
แรงงานจัง หวัด สตูล สารวจความพร้อ มของกลุ่ม เป้า หมายและให้ป ระสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสานักงาน แรงงานจังหวัดสตูล ได้สารวจกลุ่มเป้าหมายแล้ว
และได้จัดทารายละเอียดตามแบบข้อเสนอโครงการ และส่งให้กระทรวงแรงงานแล้ว
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยลักษณะกิจกรรม เป็นการจ้างแรงงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้ทากิจกรรมในเรื่องของความสะอาด หรือปลูกพันธุ์กล้าไม้ เป็นการสร้างงาน
สร้างอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ฝ่ายเลขานุการฯ

โครงการบูรณาการของกลุ่ มจังหวัด ทั้ง ๓ โครงการ จะดาเนินการขอใช้
งบประมาณจากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 4.3 โครงการตาม...

-104.3 โครงการตามมติ ครม. “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
ฝ่ายเลขานุการฯ

ด้ว ยกระทรวงมหาดไทยมีห นังสือ แจ้งมติค ณะรัฐ มนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต
กรณีเห็ นชอบข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โครงการภายใต้
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน “โครงการอนุรักษ์
และฟื้น ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ”
โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
ในหลักการจานวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,298.5488 ล้านบาท ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 786.4897 ล้านบาท
2) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 385.4651 ล้านบาท
3) โครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาด
ท่องเที่ยว งบประมาณ 54.0000 ล้านบาท
4) โครงการจัดทาระบบเฝ้าระวังมลพิษและติดตามมลพิษทางทะเลเพื่อการ
ท่องเที่ยวปลอดภัย งบประมาณ 106.4760 ล้านบาท
5) โครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
งบประมาณ 66.4000 ล้านบาท
6) โครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง
ทะเลฝั่งอันดามัน งบประมาณ 154.7000 ล้านบาท
7) โครงการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล
งบประมาณ 44.8280 ล้านบาท
8) โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
งบประมาณ 59.4500 ล้านบาท
9) โครงการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
งบประมาณ 230.8200 ล้านบาท
10) โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
งบประมาณ 200.0000 ล้านบาท
11) โครงการฟื้นฟูชายหาดคึกคักแบบบูรณาการ ตาบลคึกคัก อาเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา งบประมาณ 199.92000 ล้านบาท
12) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษาออกแบบแนวกันคลื่นปากร่องน้าเค็ม
เกาะคอเขา อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งบูรณาการการดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจานวน 4
โครงการ ดังนี้
/ ชื่อโครงการ...
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งบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
(ล้านบาท)

1. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจาก 54.0000
แมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดกระบี่ พังงา
ภูเก็ต ระนอง ตรัง สตูล
2. โครงการติ ดตั้งทุ่ นผู กเรือเพื่ อการอนุรักษ์ 66.4000
ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดกระบี่ พังงา
ภูเก็ต ตรัง สตูล
3. โครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้าเพื่อเพิ่ม 154.7000
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
ฝั่งอันดามัน
พื้ น ที่ ด าเนิ น การ : จั ง หวั ด กระบี่ พั ง งา
ภูเก็ต ระนอง ตรัง สตูล
4. โครงการปล่อยพันธุส์ ัตว์นาเพื
้ ่อฟื้นฟู 200.0000
ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
พื้ น ที่ ด าเนิ น การ : จั ง หวั ด กระบี่ พั ง งา
ภูเก็ต ระนอง ตรัง สตูล

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานของ
ก.มท.ที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้อง
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

-

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

-

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

ทั้ ง นี ้ จั ง หวั ด สตู ล จะได้ ม อบหมายให้ สานั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ในฐานะหน่วยดาเนินการหลัก และสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ในฐานะหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นางสาวกานดา เรืองหนู แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สาหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งดาเนินการร่วมกับอีก 5 จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณที่ได้รับสาหรับจังหวัดสตูลมี ๔ โครงการ
ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้นาเสนอ ในการนี้ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูลได้ประสานกับสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ จังหวัดตรัง
ซึง่ กากับดูแลจังหวัดสตูลให้ได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว
นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสตูล
ในส่ว นที ่เ กี่ย วข้อ งกับ ส านัก งานป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย คือ
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัย จากแมงกะพรุน พิษ ในพื้น ที่ช ายหาดท่อ งเที่ย ว
โดยถือเป็นโครงการคืนกาไรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
สาหรับรายละเอียดของโครงการ ขอเชิญผู้อานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลจังหวัดสตูล ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
/ ผู้อานวยการ...
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ขอนาเรียนชี้แจงตามลาดับ ดังนี้
(1) โครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาด
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยดาเนินการทั้งหมด ๗ จุด คือ บริเวณเกาะหลีเป๊ะ
ประกอบไปด้วยหาดชาวเล หาดพัทยา หาดสนม และอ่าวประมง และบริเวณตันหยงโป
ประกอบไปด้วยหาดทรายยาว และเขาพณา
(2) โครงการติ ดตั้งทุ่ นผู กเรือเพื่ อการอนุ รักษ์ ปะการังในพื้ นที่ท่ องเที่ ยวทางทะเล
โดยติดตั้งทุ่นผูกเรือพร้อมเซ็นเซอร์บริเวณเกาะหลีเป๊ะ เกาะหินขาว และเกาะบุโหลน โดยใน
พื้นที่ของเกาะหลีเป๊ะนั้น ดาเนินการติดตั้ง ๓๕ จุด เกาะบุโหลนดาเนินการติดตั้ง ๔๐ จุด และ
เกาะหินขาวดาเนินการติดตั้ง ๑๕ จุด
(3) โครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
ฝั่งอันดามัน โดยมีลักษณะทุ่นแพเป็นรูปตัว T ความยาว ๑๕ เมตร ลึก ๕๐ เมตร
กว้าง ๑ เมตร
(4) โครงการปล่ อยพั นธุ์ สั ตว์ น้ าเพื่ อฟื้ นฟู ทรัพยากรในแหล่ งท่ องเที่ ยวทางทะเล
โดยมีกิจกรรม คือ การปล่อยพันธ์สัตว์น้าในพื้นที่ของชาวเล จังหวัดสตูล
ประธาน

โครงการป้อ งกัน และเฝ้า ระวัง ภัย จากแมงกะพรุน พิษ ในพื้น ที่ช ายหาด
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล มีลักษณะของโครงการอย่างไร เป็นโครงการให้ความรู้หรือไม่

นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
โครงการป้อ งกัน และเฝ้า ระวัง ภัย จากแมงกะพรุน พิษ ในพื้น ที่ช ายหาด
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล เป็นโครงการติดตั้งตาข่ายในทะเลเพื่อป้องกัน ภัยจาก
แมงกะพรุน พิษ ซึ่งในรายละเอียดของโครงการระบุว่าติดตั้งตาข่ายเป็นระยะทาง
๑๐๐ เมตร หากดาเนินการตาม TOR ที่เสนอไป จะทาให้ นักท่องเที่ ยวลงเล่นน้ า
ได้ไม่ส ะดวก ดังนั้นจึงจะดาเนินการติดตั้งตาข่ายประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งยังคง
ดาเนินการในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล
ขอนาเรียนนโยบายในระดับกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ
โต้ตอบเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมาตรการอนุญาตที่เกี่ยวกับทางน้า ทางทะเล
ผลปรากฏว่า กระทรวงคมนาคมตอบกลับกรมเจ้าท่าว่า โครงการดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างไรก็ต าม กระบวนการสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้อ งกับมาตรการเขตควบคุม ความ
ปลอดภัย เขตห้ามจอด เขตจอด การติดตั้งหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการ
ที่กรมเจ้าท่าต้องกาหนดในกระบวนการออกใบอนุญาตควบคู่กันก่อนดาเนินการใดๆ
ขออนุญาตนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล จะต้องดาเนินการขออนุญาติ
สิ่งล่วงล้าลาน้ าก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ ในน้าตามโครงการทุกโครงการ นอกจากนี้
ได้ประสานงานกับพื้นที่ในเขตอุทยาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 การประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ากว่า
ที่กาหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ด้วยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีประกาศใช้ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
(ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ) ในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 165ง
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (21 กรกฎาคม 2563)
โดยประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ มีขอบข่ายการใช้บังคับกับกระทรวงเจ้าสังกัด
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่ วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้งมีบทเฉพาะกาลรองรับการดาเนินการของโครงการที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่มีวงเงิน
มูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ.2556 พ.ศ.2559 ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงาน
เจ้าของโครงการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
ดังกล่าว จึงขอนาเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

4.5 เรื่องรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสตูล
นางประทุม อู่เจริญ คลังจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
เศรษฐกิจจังหวัดสตูล เดือนตุลาคม 2563 มีสัญญาณหดตัว พิจารณา จ า ก
เครื่ อ งชี้ เศรษฐกิ จ ด้ า นอุ ป ทานหดตั ว ร้ อ ยละ – 59.1 จากภาคบริ ก ารและ
ภาคภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ด้านอุปสงค์ขยายตัว ร้อยละ
22.5 จากดัช นีการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโ ภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
และการค้าชายแดน สาหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ลดลง
ร้อยละ -2.7 จากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และการจ้างงานลดลง -5.3
/ ด้านอุปทาน...

-14ด้านอุปทาน – 59.1
- ภาคบริการ –98.1% จากมาตรการจากัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ทาให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และการจัดเก็บภาษี
ประเภทโรงแรมฯ ลดลง ร้อยละ -72.1
- ภาคอุตสาหกรรม -12.2% ตามจานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจานวน
ทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ -40.9 และ -5.3 ตามลาดับ
- ภาคเกษตรกรรม -12.2% ตามปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.0 เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตถุงมือยางประกอบ
ทางการแพทย์ รวมทั้งผลผลิตกุ้งขาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4
ด้านอุปสงค์ +25.5%
- การใช้จ่ายภาครัฐ +148.5% เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 195.4 เป็นงบประมาณที่กันเงินงบประมาณปี 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี
เป็นสาคัญ โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
และรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.1 เป็นงบประจาของ อบจ.สตูล
- การบริโ ภคภาคเอกชน -20.0% ตามการพิจ ารณาการจดทะเบีย น
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง และ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่
อาศัย ขยายตัวร้อยละ 35.9 และ 3.3 ตามลาดับ และฟื้นตัวมาเป็นบวกจากที่เคย
หดตัวเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
- การลงทุนภาคเอกชน +10.3% ตามข้อมูลการขออนุญาตพื้นที่ก่อสร้าง
ในเขตเทศบาลขยายตัวร้อยละ 157.1 โดยเฉพาะพื้นที่อนุญ าตเพื่อการพาณิ ช ย์
รวมทั้งจานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.3
- การค้าชายแดน + 6.8% ขยายตัวตามมูลค่าการนาเข้า-ส่งออก เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสินค้านาเข้าประเภทสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ปลากะพงขาวทั้งตัวแช่เย็น
เครื่องบับปาล์มสดพร้อมอุปกรณ์ และหอยแครงมีชีวิต
เสถียรภาพเศรษฐกิจ -2.7%
อัต ราเงิน เฟ้อ ลดลงร้อ ยละ -2.7 จากหมวดอาหารและเครื่อ งดื ่ม
โดยเฉพาะเนื้อ สัต ว์ เป็ด ไก่ และสัต ว์น้า และการจ้า งงาน ลดลงร้อ ยละ -5.3
พิจารณาจากลูกจ้างในระบบประกันสังคม และเดือนนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านการเงิน +25.5%
ปริมาณเงินฝาก +7.6 ตามการขยายตัวของเงินฝากจากธนาคารเฉพาะกิจ
ของรัฐและธนาคารพาณิชย์
ปริมาณสินเชื่อ -1.8 ลดลงจากเดือนที่แล้ว โดยเฉพาะสินเชื่อของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รายได้เกษตรกร +61.3
ดัช นีรายได้เกษตรกรในเดือนนี้ ขยายตัวร้อยละ 61.3 เป็นผลจากราคา
สินค้าทางการเกษตรที่ปรับตัวดีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคายางพาราและกุ้งขาว จาก
ปัจจัยทางด้านราคาสินค้าทางเกษตร ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น
/ ฝ่ายเลขานุการฯ...
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รับทราบ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูลครั้งต่อไป
ขอให้สานักงานคลังจังหวัดสตูล ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
(1) นาเสนอตารางเศรษฐกิจ โดยรวมของกลุ่ม จังหวัด ภาคใต้ ต อนล่า ง
ประกอบไปด้ว ยจัง หวัด ตรัง จัง หวัด นราธิว าส จัง หวัด ปัต ตานี จัง หวัด พัท ลุง
จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งจะทาให้ ทราบการเที ย งเคี ย ง
การหดตัว การขยายตัวระหว่างจังหวัดได้
(2) นาเสนอข้อมูลเทียบเคียงของเดือนที่แล้วเพื่อ เปรียบเทียบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร
4.6 เรื่องสถานการณ์การค้าชายแดน

นายสุภาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดสตูล (ชี้แจง)
ภาวะการค้าชายแดน ไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล ประจาเดือน ตุลาคม 2563
ภาวะการค้านาเข้า – ส่งออก มูลค่ารวม
52,808,882.17 บาท แยกเป็น
-ส่งออก
4,270,013.15 บาท
-นาเข้า
48,538,869.02 บาท
-ขาดดุลการค้า
44,268,855.87 บาท
การค้าชายแดน ไทย–มาเลเซีย จังหวัดสตูล ในเดือนตุลาคม 2563 ขาดดุลการค้า
โดยมีการนาเข้าสินค้าที่สาคัญ ได้แก่ปลาสด หรือปลาแช่เย็น , เครื่องบีบปาล์มสด
พร้อมอุป กรณ์ ครบชุด , หอย ปลาหมึกกระดอง, เครื่องย่อยน้ามันปาล์ มและแผ่ น
กรองขยะหรือกากเมล็ดปาล์ม เป็นต้น
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ อิฐก่อสร้าง มูลค่า ๑.๗๘ ล้านบาท , ปลาสด
มูลค่า ๑.๕๒ ล้านบาท
สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ปลาสดแช่เย็น มูลค่า ๕.๖๓ ล้านบาท คิดเป็น ๗๓.๔%
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 เรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
นายนภดล โต๊ะประดู่ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
สรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว จานวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ. 2563
เดือน

อัตราการเข้าพัก
(ร้อยละ %)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไตรมาสที1่

72.77
67.32
20.93
53.67

จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (คน)
170,321
130,525
43,385
344,231

จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (คน)
18,350
13,073
4,514
35,937

จานวนนักท่องเที่ยว
(คน)
188,671
143,598
47,899
380,168

รายได้ฯ
(ล้านบาท)
1,554.68
1,200.86
451.41
3,206.95

/ เดือน...
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อัตราการเข้าพัก
(ร้อยละ %)

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไตรมาสที2่
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ไตรมาสที3่
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไตรมาสที4่

มติที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ

0.10
0.07
8.21
2.80
28.15
29.33
30.38
29.28
32.38
28.58

จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (คน)
11,785
11,785
50,929
51,924
60,431
163,284
76,676
601,291

จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (คน)
84
95
179
105
92
72
269
89
37,093

จานวนนักท่องเที่ยว
(คน)
84
95
11,785
11,964
51,034
52,016
60,503
163,553
76,765
638,384

รายได้ฯ
(ล้านบาท)
2.39
44.75
52.59
159.86
146.73
182.38
488.97
339.1
4,061.1

รับทราบ
4.8 ผลการสัมมนาโครงการ “ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมการนาเสนอ “ยุทธศาสตร์อนาคตสตูล 10 ปี ข้างหน้าสตูลจะเป็น
อย่างไร” ร่วมกับกลุ่มสมัชชาคนสตูล ในงาน “สมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 9” เข้าร่วม
สัมมนาตามโครงการ “ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อนวัตกรรมใน
พื้ นที่ จั งหวั ดสตู ล” เมื่ อวั นที่ 14 ธั นวาคม 2563 ตั้ งแต่ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลควนสะตอ อาเภอควนสะตอ จังหวัดสตูล นั้น
สรุปข้อมูลในการสัมมนาโครงการฯ ดังนี้
(1) การเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์แห่งอนาคตจังหวัดสตูล ควรเป็นอย่างไร?”
ภายใต้ แนวคิ ด "ยุ ทธศาสตร์ ภาคประชาชน บนฐานศั กยภาพเมื องสตู ล" โดยสมาชิ กสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล เขต 1 และเขต 2 ผู้อานวยการสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ภาคใต้ผู้แทนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และนายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี กรรมการ กบจ.สตูล
มีประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
- จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเล
แต่มีปั ญหาเป็ นเมืองปิด ควรมีการเปิดเมืองสตู ลหรือประตุเข้าบ้านให้ มีความสะดวก
สะอาด ปลอดภัย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Logistics) เชื่อมทั้ง
ด้านอันดามัน ด้านสงขลา-พัทลุง และประเทศเพื่อนบ้าน(มาเลเซีย) เส้นทางท่าเรือตามะลัง
มีการพัฒนาสะพานเชื่อมเกาะบ้านตันหยงละไน้ อาเภอละงู
- พื้นฐานสังคมจังหวัดสตูล มีความเป็นพหุวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
ควรมีการพัฒนาคนสตูล โดยการ วิธี Coaching จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนสตูล
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนากลุ่มคนเปราะบาง
ในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด
/ - ด้านการเกษตร...

-17- ด้านการเกษตร ควรมีศูนย์กลางกระจายสินค้าภาคการเกษตรในทุกอาเภอ
- ด้านการท่องเที่ยว ควรเน้นท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเชิง
อนุรักษ์พัฒนาไกด์ชุมชน สินค้าชุมชน
- การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อาทิ การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน ส่งเสริมกิจกรรม
ธนาคารต้นไม้ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
(2) การสัมมนาโดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ ยวและกีฬา ได้ กล่าวเปิดงานและเน้นย้าการพัฒนาจังหวัดสตูลโดยความ
มุ่งมั่นของภาคประชาสั งคม และองค์กรชุ มชนกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ในการร่วม
กาหนดทิศทางจังหวัดของตัวเองในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สิ่งที่คนสตูลคิดไป
ถึงหน่วยงานต่าง ๆ และรัฐบาล เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬา บนฐานศักยภาพที่มากมาย ทั้งน้าตก เกาะแก่ง พื้นที่อุทยานธรณีโลก รวมไป
ถึงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังน้าตื้น อย่างซั้งเชือก ที่จะสร้างงาน และอาชีพให้แก่ชาวบ้าน
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบูรณการทางานไปด้วยกัน
(3) การน าเสนอ”ยุ ท ธศาสตร์ อ นาคตสตู ล ” 10 ปี ข้ า งหน้ า
จะเป็นอย่างไร โดยดร.ณพงศ์ นพเกตุ สถานบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และสรุปข้อเสนอ
สมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 9 โดยผู้แทนสมัชชาคนสตูล สรุปได้ดังนี้
- ยุทธศาสตร์อนาคตสตูล” 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร โดยดร.ณพงศ์ นพเกตุ
สถานบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้นาเสนอ 7 ปัจจัยขับเคลื่อน 1 ฉากทัศน์ 5
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
7 ปัจจัยขับเคลื่อน ประกอบด้วย เศรษฐกิจสีเขียว, หมุดหมายเดินทางพักผ่อน
และเกษียณ, เกษตรและประมงทันสมัย, คนสตูลก้าวหน้า, ประชาคมสตูลสามัคคี,
คมนาคมเชื่องโยงใหม่ เพิ่มลงทุน เทคโนโลยีทันสมัยก้าวกระโดด และ จังหวัดขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูล
1 ฉากทัศน์(เป้าหมาย) “คนสตูลก้าวหน้า สามัคคี สร้างรายได้ดี บนวิถีนิเวศ”
5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) โครงสร้างพื้นฐานดี 2) เศรษฐกิจสีเขียว 3)
ท่องเที่ยวคุณภาพ 4) คนสตูลฉลาด และ 5) ผู้นาคุณธรรมสูง
(4) ภาคประชาชนสมัชชาคนสตูล ได้มีการนาเสนอ ดังนี้
8 รูปธรรมการพัฒนา ประกอบด้วย การสร้างผู้ประกอบการในชุมชน ,ค้นจุดเน้นที่
เป็ นยุ ทธศาสตร์เชิ งพื้ นที่ , เปลี่ ยนกระบวนการจากผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องไม่ ว่าจะเป็ น
ส่วนราชการ หรือภาคเอกชน , พยายามให้กระจายทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือ
งบประมาณ ไปสู่รูปธรรมพื้นที่ให้มากที่สุด , เห็นด้วยกับการเปิดเมืองให้มีทางเข้าบ้าน ,
สนั บสนุ นการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศโดยชุมชนให้ มากที่สุ ด , ต้องการให้ มีการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน และอยากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10 ประเด็นสาคัญในการพัฒนา/แก้ปัญหา ประกอบด้วย การท่องเที่ยว,
ประมงพื้นบ้าน , เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน , กลุ่มชาติพันธ์ , การศึกษา, สุขภาพ สุขภาวะ,
สิ่งแวดล้อม , สภาองค์กรชุมชนระดับตาบล, การจัดการน้า และการจัดการภัยพิบัติ
/ 3. ข้อเสนอ...

-183 ข้อเสนอ ประอบด้วย 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด
ให้ มีบทบาทในการพั ฒนา 2) ออกแบบเศรษฐกิ จเน้นการสนั บสนุ นเศรษฐกิจสี เขียว
สะดวก สะอาด ปลอดภัย ส่ งเสริมการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ท่องเที่ยว
และ 3) สร้างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้เป็นรูปธรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางบก ทาง
ทะเล ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาสาธารณูปโภคที่จาเป็น น้าประปา ไฟฟ้า พัฒนา Logistics
เส้นทางให้เข้าถึงท่องเที่ยวโดยชุมชน
จึงขอนาเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานาไปปรับใช้ในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสตูลต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล
5.1 โครงการสะพาน Andaman Gateway
ตามที่สานักงานจังหวัดสตูล ได้เสนอโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสม
ด้ านเศรษฐกิ จ วิ ศ วกรรม และผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม โครงการก่ อ สร้างสะพาน
Andaman Gate Way เข้าสู่แผนงานโครงการที่จังหวัดเล็งเห็นว่ามีความสาคัญและมี
ผลกระทบต่อการพัฒ นาจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารภาค(งบประมาณบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาค) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากกระทรวงคมนาคมเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สตู ล วงเงิ น งบประมาณ 60 ล้ า นบาทนั้ น กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือตอบกลับมายังจังหวัดแล้ว สาหรับในรายละเอียด
เพิ่มเติมขอมอบให้แขวงทางหลวงสตูลชี้แจง...

ฝ่ายเลขานุการฯ

นายชัยเทพ สาครวิเศษ แทน แขวงทางหลวงสตูล (ชี้แจง)
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมายังจังหวัดสตูล
ว่ากรมทางหลวงได้มีการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงเชื่อมระหว่างจังหวัดสตูล - รัฐเปอร์ลิ ส
ประเทศมาเลเซีย มาแล้ว ๒ ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยมีขั้นตอน
การด าเนิ นงานครบถ้ วน สมบู รณ์ ตามหลั กสากลและได้ แจ้ งล าดั บความเป็ นมาและ
ผลการศึกษาของโครงการให้จังหวัดสตูลทราบแล้ว ทั้งนี้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๒๖ เมื่ อเดื อนกัน ยายน 2๕๖๒ ณ จังหวัด กระบี่
ฝ่ายมาเลเซียรายงานให้ที่ประชุมทราบว่ามาเลเซียหยุดแผนการก่อสร้างเพื่อรองรับ
โครงการดังกล่าว ดังนั้น หากจะพัฒนาเส้นทางโครงการก่อสร้างสะพาน Andaman
Gateway จาเป็นต้องมีข้อตกลงเห็นชอบที่จะพัฒนาโครงการ ร่วมกันระหว่างรัฐบาล
ของทั้งสองประเทศ ซึ่งกรมทางหลวง พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
อย่ างไรก็ตาม ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณในการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีสะพาน Andaman Gateway นั้น กรมทางหลวงพร้อม
ที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนีข้ อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ได้ดาเนินการเจรจา
กับประเทศมาเลเซียก่อน
/ ฝ่ายเลขานุการฯ......
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สานักงานจังหวัด ในนามของกระทรวงมหาดไทย จะดาเนินการประสาน
ผ่านกองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันต่อไปยังสานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับนโยบายต่อไป

นายไพศาล หลีเส็น แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ขอทราบรายละเอียดของรายงานการประชุม IMT-GT ครั้งที่ 26 เมื่อเดือน
กันยายน 2๕๖๒ ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อขอทราบว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดเป็นผู้เสนอว่า
ประเทศมาเลเซียขอหยุดแผนการก่อสร้างเพื่อรองรับโครงการสะพาน Andaman
Gateway
เนื่องจากการประสานงานครั้งล่าสุด ประเทศมาเลเซียยังยืนยันว่าต้องการสะพาน
ดังกล่าวอยู่ และจากการลงพื้นที่สารวจครั้งล่าสุดนั้นทราบมาว่า ประเทศมาเลเซียได้เวนคืน
ที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๓๐ เอเคอร์ เพื่อเตรียมรองรับการวางพาดสะพานดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามเราต้องเข้าใจบริบทของสะพาน Andaman Gateway ก่อนว่า ประเทศมาเลเซียไม่ ได้
เป็นผู้สร้าง และไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศมาเลเซียในการก่อสร้าง แต่ประเทศไทย ข อ ค ว า ม
ร่วมมือประเทศมาเลเซียในการเชื่อมต่อสะพาน ซึ่งที่ดินที่เวนคืนดังกล่าวนั้นเวนคื น มาเป็ น ๑๐ ปี
แล้วเพื่อรองกับการก่อสร้างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึง่ จะต้องไป ตั้งสานักงานบริเวณนั้น
เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
ดังนั้นจึงอยากขอรายงานการประชุมเพื่อขอทราบว่าหน่วยงานใดที่ให้ความเห็น
แบบนี้ เพราะเรายังมีความต้องการให้โครงการนี้ยังคงอยู่ เรายังคงต้องการงบประมาณเพื่อ
มาศึกษา EIA ซึ่งถ้าหากศึกษา EIA ไม่ผ่าน ก็จะได้ยกเลิกการผลักดันโครงการดังกล่าวนี้
นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
เรื่ องสะพาน Andaman Gateway ต้ องยึ ดมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่จังหวัดชุมพร ซึ่งข้อสั่งการเขียนไว้ชัดเจนว่าให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อหาแนวทางในการศึกษาความ
เป็นไปได้
ฝ่ายเลขานุการฯ

ฝ่ ายเลขานุ ก าร จะท าการตรวจสอบรายงานการประชุม IMT-GT ให้ ว่ า
ผู้แทนฝ่ายมาเลเซียเป็นใคร และพูดครอบคลุมถึงประเด็นนี้จริงหรือไม่ แต่ถ้าดูจาก
รายงานการประชุมของสภาพัฒน์ฯ ซึ่งมีการประชุมในปี ๒๕๖๓ เมื่อต้นปี โครงการ
Andaman Gateway ยังอยู่ในแผนงาน IMT-GT เหมือนเดิม

มติที่ประชุม

จังหวัดสตูลมีมติเห็นชอบให้มีการผลักดันเพื่อของบประมาณศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพาน Andaman Gateway ต่อไป
5.2 เร่งรัดผลักดันให้จังหวัดสตูลยังคงอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
จากการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูล เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562
ได้มีการเสนอให้ผลักดัน จังหวัดสตูลกลับมาอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และ
จากการการพูดคุยของภาคเอกชนในหลายๆ เวที ได้มีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้
รัฐบาลปรับให้จังหวัดสตูลเข้าไปอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเหมือนเดิม ดังนั้น
/ จึงอยากทราบ...

-20จึง อยากทราบว่ามีก ารดาเนิน การไปแล้ว อย่า งไรบ้า ง และอยากให้มีก ารเร่ง รัด
ดาเนินการต่อเนื่อง
ฝ่ายเลขานุการ (ชี้แจง)

ขออนุญาตรายงานข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ได้ร่วมจัดเวทีการประชุมเรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูร ณาการ พ.ศ..... ซึ่ง จะยกเลิก พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยการบริห ารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีประเด็น เรื่องการจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอให้จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลากลับไปอยู่ใน ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีศักยภาพและความเชื่อโยง ใน ก า ร ก า ร พั ฒ น า
เชิงพื้นที่ของกลุ่มในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือการพัฒนาใน ๕
จังหวัดเดิมซึง่ เราทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีบริบทก็ของพื้นที่ใกล้เคียงกันสามารถ
เดินไปมาหาสู่กันได้ในระยะสั้น

นายมานิตย์ กวีรัตน์

จังหวัดสตูล เดิมที เคยอยู่ในกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ ชายแดน ทาให้ ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์หลายอย่าง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จังหวัดสตูลในสมัยที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ก็ยังเจริญได้ไม่เท่า ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดที่จะย้ายกลุ่มจังหวัด
แต่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ จึงต้องล้มเลิกแนวคิดไป อย่างไรก็ตาม
สิทธิประโยชน์ที่จังหวัดสตูลได้รับจะหมดลงภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้มีการเร่ง
ดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยด้วย

นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
ประเด็นเรื่องการเร่งรัดผลักดันให้จังหวัดสตูลยังคงอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนนั้น เหตุผลในเรื่องสิทธิพิเศษเป็นเรื่องรอง แต่เหตุผลที่สาคัญคือ
๑. จังหวัดสตูลเป็นเมืองชายแดน มีสังคมวัตถุ วัฒนธรรมเหมือนกัน
๒. บริบทของสังคมจังหวัดสตูล เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมโดยแท้และมี
ความเข้มแข็งที่สุด
3. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนา สอดคล้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีประชากร ๗๔% เป็นมุสลิม
จึงอยากขอมติที่ประชุมให้จังหวัดสตูลกลับไปอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเหมือนเดิม
ฝ่ายเลขานุการฯ

จะนามติที่ประชุมในวันนี้เสนออย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงมหาดไทย
อีกครั้งในเรื่องของการกลับไปอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

มติที่ประชุม

มอบหมายให้สานักงานจังหวัดสตูลในฐานะฝ่ายเลขานุการ เสนอมติที่
ประชุมอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันให้จังหวัดสตูล
กลับไปอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

/ 5.3 เร่งรัดการ...

-215.3 เร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาเรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีให้แก่จังหวัดสตูล
ฝ่ายเลขานุการฯ (ชี้แจง)
สานักงานจังหวัดสตูล ได้ประสานสอบถามไปยังกองส่งเสริมและสนับสนุน
งานพัฒ นาฝ่ายพลเรือน กลุ่มงานพัฒ นาเศรษฐกิจ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๓ ทราบว่า ขณะนี้ ศอ.บต.
ได้ดาเนินการเสนอเรื่ อ งขอขยายระยะเวลาการได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษด้ า นภาษี ข อง
จั ง หวั ด สตู ล ไปยั ง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลั งแล้ ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อมีดาเนินการพิจารณาเสร็จสิ้น
แล้วจะได้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในประเด็น นี้จัง หวัด จะดาเนิน การติด ตามความก้า วหน้า ให้เ ป็น ระยะๆ
เพราะทราบมาว่าสิทธิพิเศษที่ได้รับนี้จะหมดลงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ นี้ ดังนั้น
จะรับไปติดตามเร่งรัดให้
นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
เรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีในภาษีส่วนบุคคลและภาษีอสังหาริมทรัพย์ ต้อง
ขอขอบคุณสานักงานจังหวัดที่ช่วยติดตามและเร่งรัดให้
ขออนุญ าตนาเรียนต่อ ที่ป ระชุมว่า ในการเข้า ร่ว มประชุม แต่ล ะครั้ง ของ
ภาคเอกชน มักจะได้รับคาถามถามว่า ณ วันนี้จังหวัดสตูลมีกฎหมายที่เอื้อให้กับการ
ลงทุน หรือ ไม่ ซึ่ง ก็จ ะนาข้อ มูล ความคืบ หน้า ที่ได้รับ จากการประชุม ในวัน ที่ แ จ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้กับภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดสตูลต่อไป
มานิตย์ กวีรัตน์
การลงทุน เป็นการดาเนินการในระยะยาว เมื่อสิทธิประโยชน์ของจังหวัดสตูล
ไม่ เท่ ากั บ ๓ จั งหวั ด นั ก ลงทุ น ก็ ไม่ ม าลงทุ น แต่ ถ้ า จั ง หวั ด สตู ล ได้ ก ลั บ ไปอยู่ ใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นักลงทุนก็กล้า ที่จะเข้ามาลงทุน ซื้อที่ดิน ตั้งโรงงาน
เพราะนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้
1. ส านัก งานจัง หวัด สตูล เร่ง รัด ติด ตามเรื่อ งดัง กล่า วจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. สานัก งานคลังจัง หวัด สตูล นาเสนอเรื่อ งสิท ธิป ระโยชน์ที่ค นในพื้น ที่
จังหวัดสตูลจะได้รับให้ภาคเอกชนได้รับทราบ

5.4 โครงการก่อสร้างอาคารบาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น โรงพยาบาลสตูล
ปีงบประมาณ 2565
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
หอการค้าจังหวัดสตูลเล็งเห็นว่า การบริการทางสาธารณสุขเป็น การบริการ
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลและนักท่องเที่ยว
ปัจ จุบัน จัง หวัด สตูล มีป ระชากรกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ขณะเดีย วกัน ที่พัก ของ
โรงพยาบาลมีเพียง ๒๐๐ กว่าห้อง ในขณะทีน่ ักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 25๖๒ มีจานวน
ถึง ๑.๔ ล้านคน และมีประชากรประมาณ ๑๘ % หรือประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน
/เป็นผู้สูงอายุ...

-22เป็นผู้สูงอายุ ทาให้มีการใช้บริการทางการแพทย์มาก ปัจจุบันการเดินทางไปใช้บริการ
ด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลนั้น มีความหนาแน่นของการใช้บริการมาก โดยเฉพาะ
ช่วงของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความเห็นว่าเรื่องสาคัญที่สุดของ
การให้ บ ริ ก ารทางสาธารณสุ ข จั งหวัด สตู ล คื อ การมี อ าคารบริก ารผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม
ในการนี้ขอให้นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสตูลนาเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติม
นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสตูล (ชี้แจง)
สืบเนื่องจากการของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนี้ จังหวัด
สตูล ควรได้รับ การอนุมัติ งบประมาณตั้งแต่ปีง บประมาณ ๒๕๖๔ แต่เนื่อ งจาก
สถานการณ์โควิดจึงถูกระงับไป อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลสตูล ได้นาเสนอไปยังเขต
สุขภาพฯ เพื่อของบประมาณปี 25๖๕ ซึ่งอยู่ในรายการลาดับที่ ๒ ของเขตภาคใต้
ตอนล่างต่อจากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โดยลักษณะของอาคารดังกล่าว เป็นอาคารบาบัดรักษา ๖ ชั้น วัตถุประสงค์
หลักๆ คือ เพื่อตอบสนองการขยายการบริการของการผ่าตัด การดูแลคนไข้หนัก ICU
การรับล้างไตและห้องเอ็กซเรย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น
ในทุกปี
จากแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูลในปีล่าสุด ประเด็นของระบบสาธารณสุข
ในแผนยุทธศาสตร์เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีปัญหาการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทาง
และมีจานวนแพทย์เฉพาะทางที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจากการทาแผนของโรงพยาบาลสตูล
ในช่ว ง ๓ ปีข้า งหน้า จะมีแ พทย์เฉพาะทางจบกลับ มาทางานจานวน ๒๗ คน
ซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลสตูลมีแพทย์เฉพาะทางอยู่ ๔๕ คน
การมี แ พทย์ เฉพาะทางที่ เพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ป รากฏว่ า ไม่ มี ตึ ก ห้ อ งผ่ า ตั ด
ห้อง ICU ไม่รองรับ มีแต่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (โรงพยาบาลสตูลเองไม่เคยมีตึกที่เป็น
อาคารบาบัดรักษา) โดยห้อง ICU ของโรงพยาบาลสตูลมีขนาด ๑๘๐ เตียง ซึง่ ตอนนี้
นาไปใช้ ทางานคลินิก ๒๔๐ เตียง ดังนั้นการที่จะรองรับคนไข้ ๒๔๐ เตียง รองรับ
แพทย์ เฉพาะทางอี ก ๒๗ ท่ านในอี ก ๓ ปี ข้ า งหน้ า จ าเป็ น ต้ อ งมี ส ถานที่ ท างาน
มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่รองรับ ซึ่งจะนาไปสู่การตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ว่าก็
คือมีการขยายบริการที่เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนจังหวัดสตูล
และเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่ขยายตั ว โดยโรงพยาบาลจังหวัดสตูล มีแผน
ที่จะพัฒนาศักยภาพของ รพ.สต. อนามัย และรองรับนักท่องเที่ยวจากเกาะหลีเป๊ะ
ที่จ ะเคลื่อนย้ายเข้ามาใช้บริการสาธารณสุข ในพื้นที่เวลาเกิดการเจ็บป่วย อาคาร
บริการผู้ป่วยนี้จึงเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาระบบสาธารณสุขทั้งระบบ
ประธาน

อาคารดังกล่าวจะก่อสร้างบริเวณไหนของโรงพยาบาล

นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ฯ ใช้พื้นทีบ่ ริเวณตึกอานวยการหลังเก่า ซึ่งบริเวณด้านข้างจะเป็นบ้านพักเก่า
โดยจะทาการรื้อถอนออก ขณะนี้มีพื้นที่และแบบแปลนอาคารพร้อม
ฝ่ายเลขานุการฯ

เคยของบประมาณไปที่กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
/ นายแพทย์วิโรจน์...

-23นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ฯ เคยของบประมาณไปที่กระทรวงสาธารณสุข ๒ ครั้ง จังหวัดสตูลควรได้รับ
การอนุ มัติในปีงบประมาณ 25๖๔ แต่ เนื่ องจากสถานการณ์ โควิด จึงถูกระงับ ไป
และในปี 2565 จึ งของบประมาณไปที่ กระทรวงสาธารณสุ ขอี กครั้ง ขณะนี้ อ ยู่
ระหว่าการพิจารณารอบปีงบประมาณ 2565
มติที่ประชุม

มอบหมายให้สานักงานจังหวัดสตูล ทาหนังสือเร่งรัดเพื่อผลักดันให้
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาโครงการดังกล่าวเป็นลาดับต้นๆ
5.5 หารือแผนงานโครงการที่สนับสนุนในการยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเมืองสตูล
และอาเภอควนโดน

นายไพศาล หลีเส็น แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
สื บ เนื่ อ งจากการที่ ภ าคเอกชน ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณ ะกรรมกา ร
การท่องเที่ย วฝั่ งอันดามัน และได้มีการหารือกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จั ง หวั ด สตู ล ในประเด็ น การกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วในเขตอ าเภอเมื อ งสตู ล และ
อาเภอควนโดน จึง ได้มีก ารคิด โครงการขึ้น มาเพื่อ กระตุ้น เศรษฐกิจ และดึง ดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในอาเภอเมืองสตูล และอาเภอควนโดน โดยจะเป็น
ลักษณะ one day trip เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจในฝั่งอาเภอเมือ ง อาเภอควนโดน
สาหรับในรายละเอียดขอเชิญผู้แทนจากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงต่อไป
นายนพดล โต๊ะประดู่ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
ตามที่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันร่วมกับ
ภาคเอกชน ได้ร่วมกันคิดโครงการขึ้นมา ๑ โครงการ ชื่อว่า โครงการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวในตัวเมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมหลักๆ อยู่ ๓ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ๒ ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างสร้างสรรค์
ในส่วนของเส้นทางการท่องเที่ยวจะจัด ให้ มีการแสดงนิทรรศการทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น นันทนาการ และการแสดงโชว์รถโบราณ และส่งเสริมศักยภาพ
เยาวชนลานสร้างสรรค์เพื่อคนวัยทีน โดยได้กาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวไว้ ดังนี้
เส้นทางที่ ๑ เดินทางจากอาเภอหาดใหญ่ แวะทานอาหารเช้าและชมนกอินทรีย์
บริเวณพื้นที่ของเกาะปูยูและเกาะยาว โดยได้มีการคุยกับชุมชนในบริเวณนั้นว่าควรมี
บริการล่องแพให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเกาะ หลังจากล่องแพชมเกาะเรียบร้อยแล้ว
ก็จะแวะศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความนับถือของแต่ละคนบริเวณป่าในเมืองที่ท่าเรือ
ตามะลัง หลัง จากนั้น เดิน ทางไปรับ ประทานอาหารเย็น บริเ วณตัน หยงโป และ
เดินทางกลับเข้ามาชมเมืองกินชาชักในอาเภอเมืองสตูล ซึ่งในอาเภอเมืองสตูลอาจ
จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่นในส่วนของคฤหาสน์กูเด็นอาจจะมีช่วงเวลาในนักเที่ยวได้
เยี่ ยมชมนอกเวลาราชการ หลังจากพักผ่อนในเมืองสตูล ตื่น ตอนเช้าแวะไปเที่ยว
บ่อน้าพุร้อนทุ่งนุ้ย หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวตลาดนัดชายแดนวังประจัน และเดินทาง
กลับอาเภอหาดใหญ่
/ เส้นทางที่ 2...

-24เส้นทางที่ ๒ เริ่มต้นเหมือนเส้ นที่ที่ ๑ แต่เดินทางมุ่งตรงสู่ ตาบลเจ๊ะบิลั ง
และเดินทางต่อไปยังเกาะสาหร่าย ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งอะเมซอลปะการังน้าตื้น
หลังจากนั้นก็กลับมานอนพักในอาเภอเมืองสตูล
ทั้งนีจ้ ะได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังเอเจนซี่ด้านการท่องเที่ยว
ทั่วประเทศเพื่อให้ดูว่าเส้นทางการท่องเที่ยวแบบนี้สามารถขายให้แก่นักท่องเที่ยวได้
หรือไม่ ระหว่างนั้นก็จะต้องพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์การให้บริการให้อยู่ในสภาพที่มาตรฐานพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
เช่น แพข้ามฟาก เรือนาเที่ยว ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐได้
ประธาน

เรื่องนี้ ได้ให้ นโยบายในในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนไทยไปด้วยกัน
ว่าจะทาอย่างไรที่จะทาให้สตูลซอยตันมันไม่ตันมากเกินไป ทาอย่างไรให้มีสิ่งที่น่าสนใจ
มากขึ้น นอกจากนี้ได้พูดคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองสตูลแล้วว่ าจะจัดให้มีกิจกรรมที่
ลานหน้าคฤหาสน์กูเด็น แต่จะจัดวันเวลาไหนนั้นก็ต้องไปปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่ง เรื่อ งนี้ต้อ งร่ว มบูร ณาการกัน หลายภาคส่ว น ทั้ง นี้ จัง หวัด ได้รับ งบประมาณ
สนับสนุนจากเงินกู้โครงการไทยไปด้วยกันจากรัฐบาล ประมาณสี่ร้อยกว่าล้านบาท
ดังนั้นจึงต้องให้ภาคส่วนต่างร่วมกัน คิดและดาเนินการในการพัฒ นาการท่องเที่ยว
ร่วมกัน
ทั้ งนี้ ขอมอบหมายให้ ส านั กงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬ าจั งหวั ดสตู ลเป็ น
ฝ่ายเลขานุการ และให้ดาเนิน การแต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อ มทั้งประสานเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันจัดกิจกรรม อย่างน้อยควรจัดให้มีทุก

นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรจังหวัดสตูล
ในส่ว นของวิท ยาลัย เกษตรจังหวัด สตูล มีอ่างเก็บ น้าขนาดใหญ่อ ยู่ห ลัง
วิทยาลัยในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์จะมีเยาวชนจากอาเภอควนโดนและอาเภอควนกาหลง
ขึ้นไปเยี่ยมชม ดังนั้นจึงน่าจะเป็นแผนหนึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวได้
ประเด็นที่สองอยากจะขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูล
เกี่ยวกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center :
AIC โดยศูนย์AIC มีหน้าที่หลักๆ คือ การวิจัย พัฒนา เผยแพร่และรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ย วกับ เทคโนโลยีน วัต กรรมด้านการเกษตรทั้ง หมดของจังหวัด สตูล และนามา
เผยแพร่ให้เกษตรกรชาวจังหวัดสตูล ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้มีผล
กาไรมากขึ้น
ฝ่ายเลขานุการฯ

ขออนุญาตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ซึ่งจะดึงงบประมาณออกมาประมาณ ๔๕,๐๐๐ ล้านทั่วประเทศ จังหวัดสตูลได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจานวน ๔๓๒ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดทาโครงการมาแล้ว โดยลักษณะโครงการเน้นการส่งเสริมการจ้างงานอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพ การกระตุ้นการบริโภค และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
/ เพื่อสร้างความ...

-25เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
โดยมีโครงการอยู่ ๔ ประเภท คือ
๑. พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว บริการ และการค้า
๒. ยกระดั บ และประสิ ท ธิภ าพ การสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ด้ านการเกษตร เช่ น
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สมาร์ทฟาร์มเมอร์
๓. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เช่นการฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น
อบรมยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒ นากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน้าขนาดเล็ก
โดยปฏิทินการของบประมาณ กาหนดให้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมซักซ้อมกับจังหวัด ซึ่งกรอบกว้างของการดาเนินการ
คือจะต้องเสนอโครงการประมาณ ๓๐ มกราคม พ.ศ.25๖๔ โดยจะต้องเสนอเข้า
คณะกรรมการไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอไปยัง
รัฐมนตรีที่กากับดูแลจังหวัดสตูล คือ ท่านถาวร เสนเนียม จากนั้นจะนาเสนอไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อไปยังสางานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็ นชอบ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เสนอโครงการได้ นั้นต้องเสนอผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการประจาจังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคประชาสังคม
เครื อข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน วิส าหกิจชุน กลุ่ มอาชีพ กลุ่ ม ผู้ ด้อ ยโอกาส
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม

ในประเด็น เรื่อ งการส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วจัง หวัด สตูล มอบหมายให้
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เป็นเลขานุการ ดาเนินการตั้งคณะกรรมการ
ด้านการท่องเที่ยว โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายชาติชาย ไชยพิมล เป็นประธาน
และให้จัดทาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเป็นโครงการในภาพรวมของจังหวัด
เสนอผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน
5.6 หารือความพร้อมในการรองรับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในการสร้างโรงงานถุงมือยาง
หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับยาง รวมถึงข้อระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายไพศาล หลีเส็น แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ชี้แจง)
เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงงานถุงมือยางที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อมา
เพื่อขอข้อมูลการตั้งโรงงานในจังหวัดสตูล จึงขอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูล
ว่าถ้าหากมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในจังหวัดสตูล จะต้องให้ข้อมูลอะไรแก่เขาบ้าง
เช่น ระเบียบข้อกฎหมาย วิธีการขอตั้งโรงงานของจังหวัดสตูล
มติที่ประชุม

มอบให้ ส านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดจั ดท าข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องและส่ งให้
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบ
/ 5.7 การพิจารณา...

-265.7 การพิจารณาคัดเลือกท่าเรือในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อเป็นมารีน่าชุมชน
(Marina for all)
ฝ่ายเลขานุการฯ (ชี้แจง)
ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ มี บั ญชาให้ มี การประชุ มคณะรัฐมนตรีอย่ างเป็ นทางการ
นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ผู้ แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นั้น
ในการนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบดาเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการโครงข่ายคมนาคมทางน้า โดยขอรับการสนับสนุน 2 ส่วน ได้แก่
(๑) การศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มาไทม์ฮับ (Maritime Hub) ให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้า แบบครบวงจร
(๒) การสนับสนุนงบประมาณโครงการมารีน่าชุมชน (Marina for all) เพื่อ
พัฒนาชุมชนท่าเรือ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ท่า
ทั้งนี้ ได้มี ข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มาริไทม์ฮับ (Maritime Hub) เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้าแบบครบวงจร
สาหรับโครงการพัฒนาท่าเรือชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานท่าเรือชุมชน พัฒนาการขนส่งสินค้าประมงและเกษตร และเพิ่มเส้นทาง
ท่องเที่ยวไปพร้อมกัน อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ท่า นั้น ให้กระทรวงคมนาคมประสาน
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดโครงการฯ หากมีความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ
และกาหนดรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้กระทรวง
คมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานสานักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5
นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล (ชี้แจง)
ขอน าเรีย นข้อ มูล ล่า สุด จากกรมเจ้า ท่า คือ มีก ารเลือ กท่า เรือ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้มีมารีน่าชุมชน โดยการพัฒนา ๖ ท่าเทียบเรือในพื้นที่ ๖
จังหวัดฝั่งอันดามัน โดยจังหวัดสตูลได้คัดเลือกให้ท่ าเทียบเรือปากบาราเป็นท่าเรือ
มารีน่าชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ต้องเป็นท่าเทียบเรือที่พร้อมจะพัฒนา
เพื่อยกระดับเป็นสมาร์ทเพียว่าด้วยการควบคุมกากับทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
ความปลอดภัยของโป๊ะทุกระดับ การควบคุมกลุ่มเรือทุกประเภทที่เป็นมากกว่า
ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ เชิงเกษตร แต่ทาในลักษณะ Multi-Perpose
(เอกนกประสงค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
/ 5.8 ร้านจาหน่าย...

-275.8 ร้านจ าหน่ายสินค้าเด่น ของจังหวัดภายในศูน ย์บริการนักท่องเที่ยวท่าเรือ
ปากบารา
นายสุภาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดสตูล (ชี้แจง)
กระทรวงพาณิ ชย์ได้มีคาสั่ งที่ 844/2563 ลงวันที่ 5 ตุล าคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) และคาสั่งที่
904/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานด้านการตลาดระดับจังหวัด
(เซลล์แมนจังหวัด) เพิ่มเติม โดยมีคณะทางานประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด,
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด , ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด , ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด , ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC BIZ CLUB จังหวัด,
ประธาน Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) จัง หวัด ,
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด และมีพาณิชย์จังหวัด
เป็ น ประธานคณะทางาน ซึ่งคณะท างานเซลล์ แมนจังหวัด มีห น้าที่ ประชุมหารือ
แลกเปลี่ย นความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการค้าและการตลาด หรือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและนาเสนอข้อมูล/ข้อคิดเห็นของคณะทางานฯ ต่อคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒ นาและแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด เพื่ อ
ร่วมกันขับเคลื่อน และยกระดับการค้า การตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืน
จากการประชุมคณะทางานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2
ประจาปี งบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูลได้ให้ข้อมูล
จานวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 เดือนย้อนหลัง คือ เดือน
สิงหาคม 2563 จานวน 13,882 ราย เดือนกันยายน 2563 จานวน 19,510 ราย และ
เดือนตุลาคม 2563 จานวน 34,202 ราย ซึ่งหากเป็นช่วงสถานการณ์นักท่องเที่ยว
จะมีจานวนมากกว่านี้ คณะทางานเซลล์แมนจังหวัดจึงมีความเห็นว่าหากมีร้านค้าเป็นศูนย์
กระจายสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ของจังหวัดสตูล ภายในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ท่าเรือปากบาราจะสามารถช่ว ยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึง
นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด
นางสาวเสาวลี ชูเกิด แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ท่าเที ย บเรือปากบารา เป็ น พื้ น ที่ เป็ น ของกรมธนารักษ์ ซึ่งให้ อบจ.สตู ล
เช่าพื้นที่ โดย อบจ.สตูล มีโครงการที่จะขยายพื้นที่ด้านขวามือของท่าเทียบเรือ โดย
จะตั้งเป็นศูนย์ OTOP ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ว่าถ้า อบจ.สตูล จะพัฒนา
พื้นที่บริเวณนั้น จะต้องขออนุญาตไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือให้กรมธนารักษ์เป็น
ผู้ขออนุญาตและมอบให้ อบจ.สตูลเป็นผู้พัฒนาพื้นที่บริเวณนั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ตั้งคณะทางานชุดเล็กเพื่อศึกษาพิจารณาในเรื่องนี้
/ ระเบียบวาระที่ 6...

-28ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

มานิตย์ กวีรัตน์

ขอจังหวัดพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาเอกชนที่เป็นผู้ รับจ้างจัดเก็บขยะบน
เกาะหลีเป๊ะ เพราะขณะนี้สัญญาได้หมดลงแล้ว และทาง อบต.เกาะสาหร่ายก็ยังไม่ได้
ต่อสัญญา

ประธาน

เรื่อ งนี้ไ ด้ม อบหมายให้ท้อ งถิ่น จัง หวัด และ ผู ้อานวยการส านัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ไปดาเนินการในเรื่องนี้แล้ว
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลเป็นระยะ

นายมานิตย์ กวีรัตน์

มีประเด็นเพิ่มเติม คือเรื่องสื บเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการ กรอ.
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่จังหวัดภูเก็ต คือเรื่องผังเมืองเกาะหลีเป๊ะ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

ขอให้ ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ คื อ จั งหวัด สตู ล จะน าเสนอประเด็ น ดั งกล่ าวเข้า สู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เมื่อครั้งที่ผ่านมา แต่ประเด็น
ดังกล่าวยังติด ปัญ หาเรื่องข้อกฎหมายที่ยังไม่มีข้อ สรุป ที่ชัด เจน รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงมีข้อสั่งการให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลและนาเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไป และจากการที่จังหวัดประสานเร่งรัด
กับ กลุ่ มจั งหวัด ฯ ทราบมาว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้ มีการนาเรื่องเสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้าให้
จัง หวัด ติด ตามและประสานงานเรื่อ งดัง กล่า ว ดัง นั้น จัง หวัด จะเร่ง ดาเนิน การ
ประสานงานต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 17.30 น.
(นางอัสมา ณ สุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

