รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน / รัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ นายกเทศมนตรี
ครั้งที่ 1/2563 ประจาเดือน มกราคม 2563
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
------------ผู้มาประชุม
1.นายเจษฎา
จิตรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
กระทรวงมหาดไทย
2.นายสาโรช
กาญจนพงศ์
ปลัดจังหวัดยะลา
3.น.ส.ปานนภา
สุภาพรเหมินทร์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดยะลา
4.นายกิติพล
เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
5.นายวิญญู
สิงหเสม
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา
6.นายธวัชชัย
เลิศไกร
แทน หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยะลา
7.นายอนันต์
ขันธโภคา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
8.นายวีรพัฒน์
บุญฑริก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
9.นายอานวย
ศรีระแก้ว
ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
10.นายกรณรงค์
พุ่มมา
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง
11.นายวัชรพงศ์
คงมนต์
แทน หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 13 (ยะลา)
12.นางวรนุช
นกหนู
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา
13.นายเชาวลิต
ชมจันทร์
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
นายอาเภอ
14.ส.ต.ต.ชัยวัฒน์
อินอ่อน รักษาราชการแทน นายอาเภอยะหา
15.พ.จ.ท.อนันต์
บุญสาราญ
นายอาเภอเบตง
16.นายจรัญ
จันทรปาน
นายอาเภอรามัน
17.นายอมร
ชุมช่วย รักษาราชการแทน นายอาเภอเมืองยะลา
18.นายธราวุธ
ช่วยเกิด
นายอาเภอบันนังสตา
19.นายอนิรุทร
บัวอ่อน
นายอาเภอธารโต
20.นายรุสดี
ปูรียา
นายอาเภอกาบัง
21.นายอมร
ปรีดางกูร
นายอาเภอกรงปินัง
สานักงานอัยการสูงสุด
22.นายอดิศักดิ์ สุทธิโยธิน
อัยการจังหวัดยะลา
23.นายเกรียงศักดิ์
รอดประชา
อัยการจังหวัดเบตง
24นางสาวธัญญลักษณ์ เกญศร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
25.นายบาซอรี
มานะกล้า
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดยะลา
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กระทรวงสาธารณสุข
26.นายสุชาติ
อนันตะ
27.นางอุมาภรณ์
นาเซ
28.นายไพสิฐ
จิรรัตนโสภา
29.นายชัยณรงค์
อาจอาสา
30 นายสุนทร
สีทองแก้ว
31. น.ส.ตรีชฎา
วัฒนะนุกูล
32.นายพิเชษฐ
เท่งประกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ
33. นายอับดุลรอซะ สามะอาลี
34.นางอภิญญา
แพทย์ศรี
35.น.ส.อารีตา
ตั้งอรุณ
36.นายเอกองค์
หลงราม
37.นายสรศักดิ์
หลีเส็น
38.นายวีระชาติ
นรรัตน์
39.นายวิชาพร
ชินประพัทธ์
40.นางพัชรียา
ปรีดางกูร
41.ว่าที่ ร.ต.วิเนตร
ถนอมรักษ์ษา
42.นายมามะซูฟี
อารง
43.นายสมโชค
ใหม่ชุม
44.น.ส.ธนรัฐ
สัสดี
45.นางรอหานา
สาเมาะ
46.นายสุเทพ
มโนภักดี
47.น.ส.วราพร
เอี่ยมสาอางค์
48.นายวุฒิชัย
รัตน์น้อย
49.น.ส.ศุภานัน
จันเหลือง
50.นายสมพงษ์
ปานเกล้า
51.นายคณิน
ทองเอียด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
52.จ.อ.เฉลิมพล
ญาณวิสุทธิสกุล
53.นายจานง
เพชรอนันต์
54.นายโกศล
ช่วยไชสง
55.นายฉัตรชัย
กิตติไพศาล
56.นายสมพร
เอ่งฉ้วน
57.นายสมปอง
แสงทอง
58.นางพัธยา
อุบาลี
59.นายสุธรรม
คงขวัญ
60.นายศานติ
พันธุ์มณี
61.นายชูศักดิ์
สุทธิ
62.นางสิริพร
สมบัติเปี่ยม
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แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
ผอ.โรงพยาบาลเบตง
ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
ผอ.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
หัวหน้าศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
หัวหน้าศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ศึกษาธิการภาค 7
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จ.ยะลา
ผอ.วิทยาลัยชุมชนยะลา
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
ผอ.โรงเรียนพระดาบส จชต.
ผอ.สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ผอ.ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.ยะลา
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพรามัน
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
ผอ.สนง.สก.สค.จังหวัดยะลา
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดยะลา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
เกษตรจังหวัดยะลา
สหกรณ์จังหวัดยะลา
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
ปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ประมงจังหวัดยะลา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนบางลาง จ.ยะลา
ผอ.สนง.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
ผอ.โครงการชลประทานยะลา
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
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63.นายฮาดีส
โต๊ะเตบ
แทน หน.สนง.สภาเกษตรจังหวัดยะลา
64.นายสมชาย
รุจิจินดาวรรณ์ แทน ผอ.สานักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา
65.นายพิทักษ์
พรหมเทพ
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดยะลา
66.นายปัทพงศ์
สารบรรณ์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
67.นายณรงค์
ทองเหล่
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
68.นายการุณ
อุไรประสิทธิ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยะลา
69.นายดารัส
ชาตรีวงศ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ
กระทรวงวัฒนธรรม
70.นางสาวอาซีซ๊ะ
สะมะแอ
แทน วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
71.น.ส.มัชมาน
มนตรี
แทน หน.หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ยะลา
กระทรวงกลาโหม
72.พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์
แทน ผบ.ฉก.ยะลา
73.พ.อ.พยุง
อินทร์วิสัย
แทน ผอ.รมน.จังหวัดยะลา (ท)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
74.น.ส.กัลยา
โตะแวฮายี
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
75.นายณรงค์
แก้วเสน
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง
76.นายศุภกร
บุญรักษ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ยะลา
77.นายประภาส
ชูเรือง
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ยะลา
กระทรวงการคลัง
78.นางลัดดา
พุทธชาติ
คลังจังหวัดยะลา
79.นายนิติเทพ
จงจิตต์
แทน สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
80.นายเกรียงศักดิ์
จุลานุพนั ธ์
สรรพากรพื้นที่ยะลา
81.นายสาธิต
บุญผล
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
82.นายชัยยุทธ์
องค์บริรักษ์กุล
แทน นายด่านศุลกากรเบตง
83.นายสิงหา
เพิ่มหรรษา
แทน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขายะลา
กระทรวงแรงงาน
84.นางทมวรรณ
อรัญภาค
แทน แรงงานจังหวัดยะลา
85.นายธรรมรัตน์
ศรีนุ่น
แทน ประกันสังคมจังหวัดยะลา
86.นายเนฑิษฐ์
ประเสริฐวงษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
87.นายอภิวัฒน์
โสเจยยะ
จัดหางานจังหวัดยะลา
88.นายสรรชัย
ชอบพิมาย
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
89.นางศุภกรณ์
พูลดุสิต
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
90.น.ส.เสาวนีย์
ทองธรรมชาติ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดยะลา
91.นายอารีย์
หะยีสาและ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา
92.นางอาตีก๊ะ
จรัลศาส์น
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองธารโต
93.นายพินิจ
จักรสูง
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา
94.นางพรทิพย์
ดีเย๊าะ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา
95.นายพิษณุพงษ์
จิระโภคานนท์
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
96.นายพิทยุตน์
สุนทร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
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กระทรวงยุติธรรม
97.นายสมใจ
เพชรสีไหม
98.นางอธิพล
มะหันตาพันธ์
99.นายอิสมะแอ
ดือเร๊ะ
100.นายอดิศักดิ์
สาหลา
101.นายเสรี
ชูเพ็ง
102.นายสมคิด
แก้วนิล
103.พ.ต.ท.วัชรัศมิ์
เฉลิมสุขสันต์
กระทรวงคมนาคม
104.นายจตุรงค์
แก้วกสิ
105.นายเชฎฐพล
พึ่งบุญ
106.นายพิสุทธิ์
สุทธพูน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
107.นางศิริรัตน์
ตัณฑ์ศิริ
108.นายสมชาย
กาญจนบุษย์
109.นายดุลยมาน
อัลมุมีนีน
110.นายสุรยุทธ์
เอี่ยมสะอาด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
111.นายณธพล
ทองธนะพัฒน์
112.นายนาซีร
สะนิ
113.นางสาวนวพร
ชัวชมเกตุ
114.นายประจักษ์
ชุมทอง
115.นายสมเศียร
บุญช่วย
สานักนายกรัฐมนตรี
116.นายดนัย
บาเหมสะอิ
117.นายสุนิสา
รามแก้ว
118.น.ส.อุทัยวรรณ เดชสิงห์โสภา
119.นายอลงกรณ์
สนิทพันธ์
120.นายเบกายาน
ปาทาน
กระทรวงพลังงาน
121.นายรัฐกร
กลิ่นจันทร์
กระทรวงพาณิชย์
122.นายชัยยะ
พงษ์รักไทย
123.นางผุสสดี
จ๋ายเจริญ
กระทรวงอุตสาหกรรม
124.นายสัมพันธ์
โฆษิตพล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
124.พล.ต.ต. ปราบพาล มีมงมล
125.ว่าที่ .ร.ต.ต.ภูวเดช ช้างเผือก
126.ร.ต.อ.ซัมสูดิง
มะนิระ

แทน ผบ.เรือนจากลางจังหวัดยะลา
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและและเยาวชนจังหวัดยะลา.
แทน ผบ.เรือนจาอาเภอเบตง
แทน ผอ.บังคับคดีจังหวัดยะลา
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
ยุติธรรมจังหวัดยะลา
ขนส่งจังหวัดยะลา
แทน ผอ.แขวงทางหลวงยะลา
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทยะลา
สถิติจังหวัดยะลา
แทน ผจก.บมจ.ทีโอที
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยะลา
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยายะลา
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
แทน ผอ.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนราธิวาส
แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
แทน ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา
รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดยะลา
หน.สนง.สาขาชั่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา
พาณิชย์จังหวัดยะลา
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยะลา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดยะลา
แทน สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
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สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
127.น.ส.อมร
สะอาด
แทน ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
128.นายบัณฑิต
คณะสุวรรณ์
ผอ.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
129.นายสมหมาย
ลูกอินทร์
แทน นายกเทศบาลนครยะลา
130.นายใช้
วงศ์นิตยลัภย์
แทน นายกเทศบาลนครเมืองเบตง
131.นายมนตรี
หมวกไสว
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน
132.นายประสิทธิ์
เอียดคง
ผอ.สนง.กกต.จว.ยะลา
133.นายอรรถพร
กฤตยานาถ
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
134.นายธีระศักดิ์
แมซา
ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและดูแลส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดยะลา
135.นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง
ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา
ผู้เข้าร่วมประชุม
136.นายรัชพล
พรหมทอง
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยะลา สนจ.ยะลา
137.นายภูริวัจน์
นิธินันท์พิบูล
แทน ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดยะลา
138.นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.ยะลา
139.นางสาวพันธ์วดี หนูริง
แทน ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา
140.นางสาวอรพินทร์ อาจหาญ
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา สนจ.ยะลา
141.นางจารุณี
ทองใส
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ยะลา
142.น.ส.มนตรา
พูนเพิ่ม
แทน จ่าจังหวัดยะลา ที่ทาการปกครองจังหวัดยะลา
143.นายวันสุกรี
แวมามะ
ป้องกันจังหวัดยะลา ที่ทาการปกครองจังหวัดยะลา
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
2. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๓
3.ผอ.กสทช.41
4.ผจก.ธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตยะลา
5.หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา
6.หน.ด่านกักกันสัตว์จังหวัดยะลา
7. ผอ.กศน.จังหวัดยะลา
8. ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
10.ผอ.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง
11.ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยะลา
12.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
13.ผู้จัดการสานักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา
14.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขายะลา
15.ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา
16. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา
17.สภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
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18. ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา
เริ่มประชุม
เมื่อเวลา 09.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม
และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1.การอั ญ เชิ ญ พระบรมราโชวาทพระบาทส มเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
โดยสานักงานขนส่งจังหวัดยะลา“...ทุกคนต้องร่วมมือกัน ทุกคนต้องทำหน้ำที่ ของตนเองด้วยควำมตั้งใจ

สุดกำลังเพื่อที่จะ ให้บ้ำนเมือง อยู่ได้กำรที่ทุกคนทำงำนในหน้ำที่ ของตนและระลึกว่ำงำนของตนเป็น
ส่วนหนึ่ง ของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้ำนเมืองเจริญรุ่งเรืองได้...”พระบรมรำชโชวำทพระรำชทำนแก่ผู้
ได้รับพระรำชทำนเหรียญรัตนำภรณ์ ภูพิงค์รำชนิเวศน์วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๑๓
2. การรับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพและมอบเงินอุดหนุน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจานวน 6,000
บาท ให้แก่บริษัท เอ เอ ลัมเบอร์ จากัด (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา)
3. การมอบเกียรติ บั ตรเด็ กประพฤติดี มีคุณธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563 จังหวัดยะลา จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นายอัมซัร ซูสารอ โรงเรียนคณะราษฏรบารุงจังหวัดยะลา
2. เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา
และ การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก “วัฒนธรรมวินิต” จานวน 14 ราย ได้แก่
1. ด.ช.บารมี เงินราษฏร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
2. ด.ญ.โสภาพรรณ อุ่นแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
3. เด็กชายศุภณัฐ อัตบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
4. ด.ช.ชินภัทร เบลเลอร์ โรงเรียนสตรียะลา
5. ด.ช.อับดุลวาเห็บ กาหลง โรงเรียนกาบังพิทยาคม
6. น.ส.พลอยชมพู โชติพิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
7. น.ส.นูรีมัน สาเก็ง โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
8. น.ส.อัญชลี เปียกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
9. ด.ญ.ณัฐณิชา จังโกฏิ โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา
10. ด.ญ.ขวัญชนก แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา
11. ด.ช.นันทวัต แสงมณี โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา
12. นายประมินทร์ กระจ่างลิขิต โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา
13. นายพรพิพัฒน์ เทียนสุวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา
14. นายศิลา พลรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา

ประธาน กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
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มติที่ประชุม

๗

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ หรือได้รับการแต่งตั้งใหม่
1. นายสัมพันธ์ โฆษิตพล
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
2.นายณรงค์ ทองเหล่
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา
3.นายสมปอง แสงทอง
ประมงจังหวัดยะลา
1.2 ขอบคุณส่วนราชการ
(1 ) กิ จ ก ร ร ม พ บ ป ะ ย า ม เช้ า ป ร ะ จ า เดื อ น ม ก ร า ค ม 2 5 6 2 วั น ที่
15 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ อาคารศรีนิบง เทศบาลนครยะลา (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงคมนาคม)
(2 ) โ ค ร ง ก า ร จั ง ห วั ด เค ลื่ อ น ที่ ป ร ะ จ า เดื อ น ม ก ร า ค ม ๒ ๕ 6 3 วั น ที่
23 มกราคม 2563 ณ บ้านวังสาราญ หมู่ที่ 5 ตาบลละแอ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา (ที่ทาการปกครองจังหวัดยะลา)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 (www.yala.go.th)
มติที่ประชุม ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณาถือปฏิบัติ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการที่สาคัญหรือตามภารกิจหน้าที่สาคัญ
น.ส.ปานนภา สุภาพรเหมินทร์ (1) การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดยะลา รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จฯ พระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัด สตู ล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ ตาบลแม่หวาด อาเภอธาร
โตจังหวัดยะลา
มติที่ประชุม รับทราบ
(2) ขอความร่วมมืองดใช้โฟมและลดการใช้พลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่มในห้อง
ประชุม อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
น.ส.ปานนภา สุภาพรเหมินทร์ จังหวัดยะลาได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดยะลา ของหน่ ว ยงานราชการที่ ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัด ยะลาและ
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายวรเชษฐ
พรมโอภาษ) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว และประธานฯ ได้มีข้อสั่งการให้สานักงานจังหวัดยะลา ดาเนินการ
ประสานขอความร่วมมือและกาชับทุกหน่วยงานที่ใช้ห้ องประชุมที่ประจา ณ อาคาร 3 ให้งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร
และลดการใช้พลาสติกในการบริการอาหารระหว่างประชุม
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๘
2. ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเกิดผล
เชิงประจักษ์ สานักงานจังหวัดยะลา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลห้ องประชุมที่ประจา ณ อาคาร 3 ซึ่งมี
จานวน 3 ห้อง ได้แก่ 1) ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 2) ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 และ 3) ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 ขอ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมทั้งสามห้อง ให้งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร และลด
การใช้พ ลาสติ กบรรจุ อ าหารและเครื่อ งดื่ม เช่น ห่ อขนมที่ เป็ นพลาสติก น้ าจากแก้ ว พลาสติก หรือขวดพลาสติ ก
หลอดน้า เป็นต้น โดยขอความร่วมมือให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง วัสดุจากชานอ้อย กระดาษห่อ เป็นต้น
3. จังหวัดยะลาจะแจ้งเวียนหนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือลดการใช้พลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม
ในห้องประชุมที่ตั้ง ณ อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดทราบและถือ
ปฏิบัติ
(3) ผลการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และการ
เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดยะลา นาเสนอเป็นวีดิทัศน์ 5 นาที โดยสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดยะลา
(4) การประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา)
นายยงยุทธ นิชลานนท์
จ่าจังหวัดยะลา ได้นาเสนอแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
นางลัดดา พุทธชาติ
คลังจังหวัดยะลา (1) เรื่องรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน (ไม่รวมงบกลาง)
งบภาพรวม
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๙
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,959.12 ล้านบาท ก่อหนี้ 1,640.06 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 144.77 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 60.32 % ลาดับที่ 70 ของประเทศ
งบประจา
งบประมาณที่ได้รับจั ดสรร 2,662.24 ล้ านบาท ก่อหนี้ 1,505.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 30.75 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 57.69% ลาดับที่ 76 ของประเทศ
งบลงทุน
งบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรร 296 ล้ านบาท ก่ อหนี้ 134.98 ล้ านบาท เบิ กจ่ ายแล้ ว 114.02 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 83.87% ลาดับที่ 20 ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายรายจังหวัด ในภาพรวม (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,350.74 ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.01%
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ในภาพรวม (พ.ศ.2559 - 2562)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,830.48 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 458.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.03%
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00%
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ตารางการปฏิบัติงานร่วมกัน
(5) กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจาเดือน กุมภาพั นธ์ 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
07.30 น. ณ โรงแรมปาร์ ควิ วยะลา อ.เมื องยะลา จั งหวั ดยะลา (ส านั กงานคลั ง/ส านั กงานวั ฒ นธรรม/ส านั กงาน
พระพุทธศาสนา/สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
(6) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตาบลตะเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา (ที่ทาการปกครองจังหวัดยะลา)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
นายอั บดุ ลเลาะ ยี ป าโละด้ วยอ าเภอเมื องยะลาได้ รายงานการด าเนิ นการเปลี่ ยนแปลงเขตหมู่ บ้ าน บ้ านบาลู กา
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ บารู หมู ที่ 9 ต าบลบุ ดี อ าเภอเมื องยะลา จั งหวั ดยะลา และอ าเภอเมื องยะลา
(ที่ทาการปกครองจั งหวัดยะลา)ได้ดาเนิ นการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และ
แนวทางที่กรมการปกครองกาหนด โดยเสนอแนวเขตที่มีการตรวจสอบแก้ไขเพื่อขอความเห็ นชอบจากเวทีประชาคม
หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และที่ประชุมหัวหน้าส่ วนราชการประจา
อาเภอเรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งหมู่บ้านตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2539 การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหมู่บ้านจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้านดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ทาการปกครองจังหวัดยะลา จึงขอนา
เรื่อง “ขอมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน
บ้านบาลูกาบารู หมู่ที่ 9 ตาบลบุดี อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.1 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาเดือน (สานักงานจังหวัดยะลา)

มติที่ประชุม

4.2 รายงานผลการด าเนิ น งานตามโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมข้ า ราชการ
ในวันธรรมสวนะ จังหวัดยะลา (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
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๑๐
นายประสิทธิ์ เอียดคง ด้วยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลา พ.ศ. 2562 ข้อ 13 กาหนดให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ดาเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วประกาศให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์
จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ทาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อานวยการเลือกตั้งประจา
จังหวัดภายใน 10 วันนับแต่วันประกาศประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลาประกาศ
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
พึงมีจานวน 30 คน แบ่งเป็น 30 เขตเลือกตั้ง จานวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐0 น.
ลงชื่อ จารุณี ทองใส
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจารุณี ทองใส)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดยะลา
ลงชื่อ ภัทรนิษฐ์ คงอินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานายการ
สานักงานจังหวัดยะลา

