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ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

................................ 
ผูมาประชุม 
ลําดับ 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
ลําดับ 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ตําแหนง 

 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
18. 
19. 

 
 

 

นายมะหะมะ  วาแมดีซา 
นายมะดารี  ยะยือริ 
นายรุสลัม  อาลี 
นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   
นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์    
นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี 
นายอารียะ  บินมีน 
นายมานะ  ปาดอ 
นายอุสมาน  หะยีมะเระ    
นายมะลาวี  บิงดอเลาะ   
นายหาซัน  มิงมะ 
นายสมัง  สะระยะ 
นายไฟซอล  ยูโซะ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ 
นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล 
นายอาฮามะ  สานอ 
นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล 
นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว 
นายซอมะ  มะเซ็ง    

 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

 

นายมุขตาร  มะทา 
นายระเดน  สะมะแอ 
นายอับดุลเลาะ  สะดะ 
นายมูหัมมัดอามีน  มะทา 
นายเฟาซี  กะโด 
นายมนตรี  หมวกไสว 
นายจํารัส  สีทองชื่น 
น.ส.ขนิษฐา ออนประเสริฐ 
นายสรรเพชญ  กุลวิจิตร 
นายสมมาตร  ศรีตมะกุล 
นางรัชดา  อรุโณทัยสกุล 
นางสายสุนีย  บัวขาว 
น.ส.อรัญญา  ยอแสง 
นางมณฑา  สมมาตย 
น.ส.กาญจนา  สุวรรณ 
นางนิตยา  ศรีวิทัศน 
น.ส.โรสนี  นิเยะ 
นางมัลลิกา การะเกตุ 
นายวุฒินันท  แกวกําเนิด 
นายธาดา  แกวชูด 
นางอรุณลักษณ  บํารุงชู 
น.ส.นูรีซัน  เตะหลง 
นายอดินันท กะดะแซ 
น.ส.รอซือนี  ดอเลาะ 

 

นายก อบจ.ยะลา 
รองนายก อบจ.ยะลา 
เลขานุการนายก อบจ.ยะลา 
เลขานุการนายก อบจ.ยะลา 
เลขานุการนายก อบจ.ยะลา 
ปลัด อบจ.ยะลา 
รองปลัด อบจ.ยะลา 
(แทน) หัวหนาสํานักปลัด อบจ.  
ผอ.กองกิจการสภา อบจ. 
ผอ.กองชาง 
รก.ผอ.กองคลัง 
(แทน) ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
เลขานุการสภา อบจ.  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

ผูไมมาประชุม   
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2. นายไพซอล  ดามาอู  ลาปวย 
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เริ่มประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุมแลว 

(นางมณฑา  สมมาตย)  จํานวน ๑๘ ทาน    ดิฉันขออนุญาตอานประกาศ เรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจําป  ๒๕๖๓   ตามมติ 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒ ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแตวันที่ ๔ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  นั้น 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใตมาตรา ๒๒  แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๖๒   จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ 

สมัยที่  ๑  ประจําป  ๒๕๖๓  ตั้งแตวันที่  ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๖๓  มีกําหนด ๔๕ วัน   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  

วันที่  ๒๒ เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   ลงชื่อ นายมะหะมะ  วาแมดีซา  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทานผูมีเกียรติ  

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดทําหนาที่ประธานสภาในการประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครั้งนี้ ซึ่งเปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 

ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓   ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาได

กําหนดไว คือ ตั้งแตวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๓ ณ บัดนี้ 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  ไมมีครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ประจําป  ๒๕๖๒   ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ   
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แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 1 อ.ยะหา 

(นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการตรวจ

รายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๓  วันศุกรที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓  อ.ยะหา  ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 

๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   

๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ. บันนังสตา  กรรมการ  

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ     

ผูไมมาประชุม  

๑.  นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   

     กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาว

เปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดกําชับใหกรรมการทุก

ทานไดตรวจสอบคําผิดคําถูก ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาไดใจความถูกตองตรงกัน

หรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ สําหรับการตรวจรายงานการ

ประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๖ 

ธันวาคม  ๒๕๖๒    

ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรมการ

ไดพิจารณาตรวจสอบรายงานประชุมสภาฯ  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวา ไมมีการขอ

เสนอแกไขขอความ เพิ่มเติมแตประการใด   เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  ลงชื่อ 

นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล   แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ      
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิก ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม  

เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ เชิญ

ทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ ๑๗ ทานครับ ตอไป

ผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๓ ประจําป  ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑    เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๒  โปรดยก

มือครับ  รับรอง ๑๗  เสียงครับ   สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุม สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒    

โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ      

มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

๓ ประจําป  ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๑๗ เสียง

ครับ   

  ระเบียบวาระที่  ๓  การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป 

๒๕๖๓  และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๔  เชิญทานเลขานุการสภา 

อบจ.ยะลา ชี้แจงครบั 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๒๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 

และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนด สี่สิบหาวัน แตถากรณีจําเปนให

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได

ตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔  ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวัน

เริ่มตนประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป

ถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแต

ละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาบังคบัใชโดยอนุโลม 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกเสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 

๒๕๖๓  เชิญที่ประชุมเสนอครับ เชิญทานนิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อ.เมืองยะลา  

ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเสนอ กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  

ประจําป ๒๕๖๓  ตั้งแตวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  ครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอผูรับรองครับ ผูรับรองถูกตองครับ  มีทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกไหม

ครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีถือตามคําเสนอของทานนิลุกมาน ครับ 

  มติที่ประชุม  กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓  

ตั้งแตวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓   

  ตอไปขอใหสมาชิกเสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ 

ประจําป ๒๕๖๔  เชิญที่ประชุมเสนอครับ เชิญทานนิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อ.เมืองยะลา ทาน

ประธานครับ  กระผมขอเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป 

๒๕๖๔  ตั้งแตวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง มีทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ 

เชิญครับ ไมมนีะครับ  ถาไมมีถือตามคําเสนอของทานนิลุกมาน ครับ 

  มติที่ประชุม  กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔  

ตั้งแตวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ  เชิญครับ เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา  ดวยความเคารพ และตองขอขอบคุณทานประธานที่ไดใหโอกาสนะครับ 

กระผมไดลุกขึ้นมาขออนุญาตที่จะใชเวลาสภาแหงนี้ เพื่อที่จะแสดงความเห็น มี

ประเด็นอยู ๒ เรื่อง นะครับ ที่จะกลาวในวาระอื่น ๆ เรื่องแรกนั้น ณ วันนี้ คงเปนที่

ทราบกันดีอยูแลวครับวา ประเทศของเรานั้นตกอยูในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะที่เขา

เรียกวาไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19 แตกอนที่จะเขาไปในประเด็น ขออนุญาต

ที่จะมีสวนของการแนะนํา ผมอยากจะขออนุญาตทานประธานที่เคารพ เพื่อที่จะนํา

กิจกรรมบางสวน กิจกรรมบางเรื่อง ที่องคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ภายใต

การนําของทานนายก มุขตาร มะทา ที่ไดออกปฏิบัติหนาที่ดูแลพ่ีนองประชาชน 

และไดรับเสียงสะทอน ทั้งการขอบคุณ และก็ความชื่นชม และก็ฝากขอความ

ชวยเหลือมาในบางเรื่องครับ ทานประธานที่เคารพครับ ในปงบประมาณปนี้ครับ 

องคการบริหารสวนจังหวัดของเราไดมีกิจกรรมรวมใจสานสัมพันธเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท เพ่ือความสุขสูชุมชน เมื่อวันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ 

มัสยิดนูรูลอิสลาม บานโละกือบอ เขตตําบลสะเตงนอก ก็ไดมีเจาหนาที่องคการ

บริหารสวนจังหวัด มีหลายทานนะครับ ท้ังกองชาง กองกิจการสภาฯ ซึ่งภายใตการ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ นําของทาน ผอ.นะครับ ก็ไดไปเปดเวทีพบปะพี่นองประชาชน และก็มีการบริการ

ในเรื่องของสุขภาพ มีการบริการในเรื่องของการรับเรื่องราวการรองทุกข กิจกรรม

ในวันนั้นมีผูเขามารวมทั้งประชาชน ผูใหญบาน และก็ผูนําในทองที่ ประมาณรวม

รอยคน เราไดไปดําเนินการทาสีรั้ว ทําความสะอาดมัสยิด เจาหนาที่ผูหญิงของ

องคการบริหารสวนจังหวัดของเราก็ไปซักผา ทําความสะอาด วันนั้นที่จะตองนํามา

กลาวในวันนี้ บังเอิญวาเรามีเจาหนาที่ของ รพ.สต.นะครับ ชื่อเต็มก็เปน กลุม

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ไดมาใหขอมูลชี้แจงเก่ียวกับเรื่อง การ

ปองกันโควิด – ๑๙  เขาใชเวลาพูดในวันนั้นคอนขางนาน แตที่ประชุมที่มัสยิดแหง

นั้น ตางใหความสนใจ ในการแนะนําเบื้องตนวา ควรจะมีระยะอยางไร ควรจะทํา

ความสะอาดมือโดยใชเจลแอลกอฮอล ๗๐ % อยางไร ควรที่จะมีผาหรือ แมสปด

ปากอยางไร วันนั้นมีการสอบถามพูดคุยกันหลายฝกหลายฝาย ผลคาดวาจะไดก็คือ

ทําใหพ่ีนองประชาชนในเขตนั้นในเวทีนั้น เขามีความเขาใจในการปองกันตัวใน

ระดับหนึ่ง หลังจากนั้นแลวมีผูปกครองทองที่ ทั้งตัวนายก เขตเทศบาลสะเตงนอก 

ตัวผูใหญบาน ทุกคนที่ขึ้นมากลาวบนเวทีแหงนั้น ในความรูสึกตาง ๆ ฝากขอบคุณ

มาถึงทานนายกของเรา ซึ่งนายกมุขตาร  มะทา  วาโครงการนี้นั้น เปนโครงการท่ี

เอ้ือประโยชนใหกับชุมชน และสามารถที่จะนําขอมูลในเหตุการณที่เกิดขึ้นได

ทันทวงที เพราะฉะนั้นผมเลยนําความปรารถนาดีที่ทานนายกไดดําเนินการไปใน

นามขององคการบริหารสวนจังหวัด และเสียงสะทอนคําขอบคุณของพี่นอง

ประชาชนในเขตพ้ืนที่มากลาวในสภาแหงนี้เพื่อทราบ และในวันเดียวกันนั้น ตัว

ทานนายกเอง วันที่ ๑๓ มีนาคม ทานนายกก็ไดไปรวมกิจกรรม ใหการสนับสนุน

กลุมแมบาน ที่บานลีมาบูโละ ตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา ในการดําเนินการ

จัดทําผาปองกัน หรือที่เรียกแมส สําหรับปองกันเชื้อโรคในระดับหนึ่งครับ กลุม

แมบานไดไปทํากันในวันนั้น ทานนายกไมไดไปเขตสะเตงนอก แตทานนายกไดไป

ปรากฏตัวรวมกับรองระเดน ไปปฏิบัติหนาที่อีกที่หนึ่ง สองเรื่องที่นํามากลาวนั้น ก็

ออกไปในการสื่อสาร ในการสื่อ ก็ทําใหแลเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ใส

ใจในหนาที่ที่ในการที่จะใหมีสวนรวมในการปองกันโรคโควิด ๑๙ หรือที่เขาเรียกวา

ไวรัสโคโรนานั้นเอง และสิ่งที่สําคัญไปกวานั้นท่ีจะไมกลาวเสียไมไดนะครับ เมื่อ

วันท่ี ๑๖ มีนาคม ที่ผานมา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลารวมกับผูวาราชการ

จังหวัดยะลา ในวันนั้นเราจะเห็นภาพขาว ก็มีรองระเดน และก็มีเจาหนาที่อีกหลาย

ทานนะครับ ในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ไดเดินรวมกับทานผูวาราชการ

จังหวัด ไปแจกผาปดหนาหรือที่เขาเรียกวาแมส  ที่ผลิตขึ้นมาเองหลายพันชิ้น  ใน 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ บริเวณเขตเทศบาลนครยะลา จากภาพเรื่องราวในวันนั้น มันทําใหเรตติ้งของเสียง

สะทอนนั้น ในที่ตาง ๆ ไดรับคําชื่นชมอยางดีเย่ียม เพราะเขามองวาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลานั้น ใสใจในชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองอยางแทจริง ทานประธาน

ที่เคารพครับ ในชั่วโมงนั้นถาเราจํากันได มันจะมีเรื่องแมส เรื่องผาปดหนาปองกัน

โรคนั้น มีความกระทบกระเทือนกันในระดับประเทศมาก แตจังหวัดยะลานั้น เขา

เคลื่อนไหวโดยใชทุนภายใตการนําของทานนายกมุขตาร ใชการขอบริจาคใชทุน

แลวรวมมือกันเย็บ มีที่มาจากการไปทําที่บานบาโงยซิแน แลวนํามาแจกจาย

ชาวบาน มันเปนการสื่อสารถึงความหวงใยและใสใจของผูนําทองถิ่น ในประเด็นนี้

นะครับ ทานประธานที่เคารพ เหตุที่ตองนํามาเรียนในที่ประชุม ผมอยากจะให

บันทึกเอาไว เพราะบันทึกฉบับนี้มันจะขึ้นอินเตอรเน็ต แลวกําลังจะบอกวาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลานั้น มิใชที่จะดําเนินการเพียงการปองกัน ถาเรามีโอกาสมี

อํานาจหนาที่และจังหวะ เราก็นาจะรวมมือกันดําเนินการในการยับยั้งวิกฤตที่

เกิดขึ้นของโควิด ๑๙  ซึ่งวันนี้มนัเปนไปทั่วคอนโลกแลว ทานประธานที่เคารพครับ 

มีเรื่อง เรื่องหนึ่งที่เปนเรื่องใจจดใจจอ ซึ่งผมเชื่อวาพวกเราในฐานะสมาชิกสภา ใน

ฐานะที่ผูมสีวนเก่ียวดองของพันในการทํางานเพ่ือรับใชประชาชน เรากําลังไดยินคํา

วา วันนี้การแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ นั้น บานเราอยูในระดับ ๒ โควิด ๑๙  

เราฟงขาวกันทุกวันครับ มาตรการของรัฐบาลในวันนี้ มีการชัตดาวนเปน จังหวัด ๆ 

ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเปนจังหวัด ๆ ไป ในพ้ืนที่ท่ีเกิดโควิด ๑๙ มัน

จะมีคําถามวา ปจจุบันการแพรระบาดของไวรัสโควิด ๑๙  นั้น อยูในระดับ ๒  แลว

จะยกเกณฑขึ้นไประดับ ๓ เมื่อใด อยางไร มีเกณฑอะไรที่จะเปน ๒ หรือเปน ๓  

เมื่อเชาผมฟงขาว ฟงไลฟสดจากผูวาราชการจังหวัดปตตานี เขาบอกเขามีอยู ๒ 

ราย ย่ืนยัน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ยืนยัน ๒ ราย ที่เกิดข้ึน จากจังหวัด

สงขลายืนยันวามีอยู ๑๒ ราย จากยะลานี้ ผมไมเห็นไลฟสด อันนี้ผมไมไดเห็นดวย

สวนตัววาเขาจะรับรองอยางไร เพราะฉะนั้น การติดตามขาวขอมูล อยากจะกราบ

เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกและขาราชการของเรานั้น เราจะตอง

รับทราบจากแหลงขาวที่เชื่อถือได วาทิศทางในการปองกันและการแกไขนี้มันจะ

เปนอยางไร ขอมูลที่เขาบอกวา การที่จะยกระดับการปองกันการแพรระบาดของโค

วิด ๑๙ นั้น เขามีเกณฑอยางนี้นะครับ การที่จะยกระดับวาเปนระดับ ๒ เปนระดับ 

๓  ระดับ ๓ หมายความยังไงเกณฑของเขา วาหนึ่ง การระบาดของโรคตองเปนวงที่

กวางข้ึน สอง การระบาดของโรคเปนทอด ๆ ตั้งแต ๔ ทอดขึ้นไป หรือ ๔ รุน และ

ไมสามารถติดตามแหลงท่ีมาได ขอที่สาม มกีารระบาดของเชื้อไวรัสอยางรวดเร็วใน 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ระยะเวลาอันสั้น เกณฑสามประการที่ผมนํามากลาว นํามากราบเรียนทานประธาน

นี้นะครับ เอามาจากอางอิง เปนประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ของคณะกรรมการ

สาธารณสุข และนายกสมาคมเวชศาสตรปองกันโรคแหงประเทศไทย เพราะฉะนั้น 

ประกาศนี้นาเชื่อถือไดวาท่ีเราใจจดใจจออยูวา มันจาก ๒ แลวเปน ๓ เปนอยางไร 

ทีนี้กลับมานิดหนึ่งครับทานประธานที่เคารพ ที่เราฟงขาววาที่นั่นเปน ที่นี่เกิด ที่

โนนเกิด อันนี้เรายังเชื่อถือไมได แตพอประกาศนี้ เปนประกาศทางราชการเขาจะ

บอกกลาววา จาก ๒ เปนอยางไร จาก ๓ เปนอยางไร เพราะฉะนั้น วันที่มีพ่ีนอง

มุสลิมไปที่มาเลเซีย กลับมารอยกวาคนนะครับ กลับมาในประเทศไทย ราชการเขา

เลยจะตามทุก ๆ คน เทาที่เขาตามได นั่นก็หมายความวา ถาคนใดท่ีติดเชื้อเขามา

นั้น รัฐสามารถที่จะเขาไปคัดแยกและก็ปองกัน ตรวจสอบดู รูที่มาที่ไป แตถาที่มาที่

ไปถานี้ไมรูแลว ไมทราบวานาย ก. ไปติดมาจากไหนอยางไร เขาเรียกวามันไม

สามารถจะควบคุมได อันนี้นะครับที่อาจจะยกข้ึนมาในระดับ ๓ ตามหลักเกณฑที่

ผมพูดถึง เพราะฉะนั้น ทานประธานที่เคารพครับ การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

หรือโควิด ๑๙ นั้น จึงเปนเรื่องฉุกเฉินเฉพาะหนา เปนวิกฤตที่กวางออกไปเรื่อยแลว 

ประเทศไทยของเรานั้นกําลังประสบปญหาอยางนี้คอนขางรุนแรง เราจะไดทราบ

จากขาวครับ กรุงเทพมหานครเขาปดผับ ปดสถานเริงรมย ปดการประชุม ปดนั่น

ปดนี่  ซึ่งเราทราบกันถึงขนาดบางจังหวัดมีการปดจังหวัด  แตนั่นก็เปนคําพูดของ

ทั่ว ๆ ไปครับ กฎหมายเขาใหอํานาจทางผูวาราชการจังหวัดในการที่จะใชมาตรการ

ในการปองกันการเผยแพรและระงับเหตุของโควิด แตวาสิ่งที่กระผมอยากจะขอ

อนุญาตทานประธานนําเรียนอยางนี้ จากเหตุการณและขาวสารทั้งหมด มันพอ

เทียบเคียงไดวา วันนี้ประเทศเราเจอกับภัยพิบัติประเภทหนึ่ง ภัยพิบัติประเภทนี้ 

ถึงแมวาทางกายภาพเราจะไมเห็นไมเหมือนวาตภัย ไมเหมือนอุทกภัย หรือภัยที่ไฟ

ไหม อันนั้นมันเห็นทันทีทันใดที่เราจําเปนจะตองลงไปชวย เรามีงบประมาณที่จะใช 

แตวาวิกฤตในการระบาดของโควิด ๑๙ นั้น เปนที่ตื่นตระหนกของทั่วโลก รวมทั้ง

ยะลาดวยนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาคนหนึ่งนะครับ ก็เลยอยากจะขออนุญาตที่จะเรียนทาน

ประธานผานไปยังฝายบริหาร และก็ผูมีสวนเกี่ยวของในการที่จะขออนุญาต

เสนอแนะ หรือเปนความเห็นในเชิงหารือนะครับวา องคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลานาจะมีมาตรการ  ในการที่จะมีสวนรวมปองกันการเผยแพรระบาดของไวรัส

โควิด ๑๙  โดยการบูรณาการกับองคกรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ย้ําวาองคกรอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ ยกตัวอยางเชน สาธารณสุขจังหวัด และก็ย้ําอีกเรื่องที่ตองฝากทาน 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ประธานผานไปยังฝายบริหารและขาราชการที่เกี่ยวของ เราอยากจะใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาของเรานั้น ดําเนินการในการปองกันและแกไขใหเปน

รูปธรรม ขออนุญาตที่จะยกตัวอยางเพ่ิมนะครับ วันนี้กอนที่เราจะเขาหองประชุม

ผมทราบมากอนแลว ดวยการดําริของทานนายกไดนําแมสมาแจก ไดนําเจลมาให

พวกเราไดทําความสะอาดมือกัน แตผมอยากจะขออนุญาตที่กระทําความเห็นตอไป

วา อยากจะใหใชวิธีการอยางนี้ใหมีรูปธรรมมากขึ้น ยกตัวอยางเชน เจลตองมีทุกชั้น 

เจลตองวางอยูหนาลิฟท เจลตองวางอยูหนาปากทางเขา อันนี้เปนเพียงเสนอความ

คิดเห็นเพียงเล็กนอยนะครับ และก็สิ่งที่อยากจะเรียนทานประธานผานไปยังฝาย

บริหารอีกสวนหนึ่งคือ อยากจะให อบจ.ของเรา อาจจะประสานงานกับสาธารณสุข

จังหวัดครับ ชวยกันออกไปฉีดสารเคมี เพ่ือที่จะฆาตามแหลงชุมชน ตามมัสยิด วัด 

โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเราเปนแมงานและก็บูรณาการกับผูที่มีหนาที่และ

อํานาจที่เก่ียวของ การฉีดสารเคมีทําความสะอาดฆาเชื้อปองกันไวรัสโควิด ๑๙ นั้น 

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ซึ่งหมายถึงวา ณ ที่นี่ เรานาจะคลีน 

นิ่ง แนนอนที่สุดเราจะทํากันเองก็กระไรอยู เราก็ตองขอใหสาธารณสุขจังหวัดของ

เรา มาชวยกันฉีดปองกัน ทําความสะอาด อันนี้ เปนขอเสนอขอหนึ่งที่คิดวา 

องคการบริหารสวนจังหวัดของเรานาจะดําเนินการในสวนบานของเราเองได ใน

สวนของมัสยิด ในสวนของวัด หรือในชุมชนที่มีมุมเสี่ยง เราก็นาจะดําเนินการตอไป 

ผมเลยฝากเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหาร ผานไปยังเจาหนาที่ที่เก่ียวของ

นะครับ และก็สวนหนึ่งที่อยากจะขอเสนอ ขออนุญาตทานประธานครับวา เปนที่

ทราบครับวา วันนี้มันเปนภัยพิบัติประเภทหนึ่ง ซึ่งเรานาที่จะใชงบประมาณในการ

ดําเนินการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ ป ๒๕๕๘ แกไขฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๓  นั่นก็ใหหมายความวา ตัวทานปลัดนั้นเปนเจาหนาท่ีที่มีอํานาจหนาที่ใน

เขตของทาน ในการที่จะบูรณาการเรื่องนี้กับฝายบริหารไดอยูแลว เพราะฉะนั้น ใน

สิ่งที่ผมขออนุญาตนําเรียนในเชิงหารือและขอความเห็นในเชิงแนะนํานั้น ผม

อยากจะเห็นองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ซึ่ง ณ วันนี้ ยํ้านะครับ ซึ่ง ณ วันนี้

จังหวัดยะลาไดรับคําเชยชม ไมวาจะเปนตัวผูบริหารทานนายกมุขตาร   มะทา ไม

วาจะเปนทานปลัด ทานรองระเดน ที่ออกไปโฉบเฉี่ยวอยูในหนาสื่อ วาเราไดออกไป

ดูแลพ่ีนองประชาชนอยางใกลชิดทันเวลา มีความรวดเร็วกับการที่จะรวมแกปญหา 

ดีกวาอีกหลาย ๆ จังหวัด  ย้ํานะครับ  วาเรตติ้งของยะลาคอนขางดีมาก   ในสิ่งที่

ผมกําลังจะเสนอทานประธานที่ เคารพครับ ผานไปยังฝายบริหาร เปนเพียง

ความเห็น เพราะผมเชื่ออยางนี้ครับ เปนวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้น ผมเชื่อวานาจะสามารถ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ที่จะบูรณาการในปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนานี้นะครับ กับหนวยงานอ่ืน ๆ นาจะ

ไดรับความรวมมือและก็ประกอบกับภัยพิบัติที่ อบจ.สามารถนํางบประมาณมาใช 

หรือรวมแกปญหานะครับ สุดทายครับทานประธานที่เคารพ ผานไปยังฝายบริหาร 

เพ่ือที่จะเสนอใหจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการ สําหรับการปองกันแพรระบาดไวรัส

โควิด ๑๙ คณะกรรมการชุดนี้สุดแทแตจะพิจารณา แตผมแลวามันจะเปน

ประโยชนถาเราตั้งมาสักคณะหนึ่ง เพ่ือ สาระสําคัญเพื่อติดตามรายงานและก็

ติดตามรายงานอยางใกลชิดในเชิงของขอมูลขาวสาร เราไมสามารถที่จะทํางานใน

เชิงรบั แต อบจ.ยะลา เราอยากจะทํางานในเชิงรุก และมีวิธีปองกัน ย้ํานะครับตาม

อํานาจหนาท่ีและงบประมาณที่จะนํามาใชตามเกณฑของระเบียบกฎหมาย ย้ํานะ

ครับ อยากใหการบูรณาการขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น ดําเนินการ

แกปญหาโควิด ๑๙  ตามอํานาจหนาที่ และถาเปนไปไดถาเกิดวิกฤตการณอยางนี้ 

สามารถจะนํางบประมาณมาใชในการนี้ ก็ขอใหเจาหนาที่โดยเฉพาะ ขออนุญาตที่

ตองกลาวนามทานปลัด ซึ่งนาจะมีความเขาใจในระเบียบกฎหมาย การดําเนินการ

ของเรา ขอใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่จะใชงบประมาณในการแกวิกฤต หนึ่ง 

ปองกันโควิด ๑๙  สอง เราจะรวมกันยับย้ังโควิด ๑๙  ที่กล้ํากลายเขามาในจังหวัด

ยะลา สวนสุดทายที่อยากจะเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหารและเจาหนาที่

ทุก ๆ ทานนะครับ ผมอยากใหทานติดตามขอมูลโดยเฉพาะที่ออกมาจากกระทรวง

สาธารณสุข โดยเฉพาะที่ออกมาจากสมาคมที่เชื่อถือของทางราชการ แตถาเรา

ฟงไลฟที่สืบเสาะท่ีมาที่ไปไมได มันจะมีไลนปลอม ยกตัวอยางเชน ไลนหนึ่งที่

ออกมาจาก ศอ.บต. เขาแยกเลย จังหวัดนั้น จังหวัดนี้ เทานั้น เทานี้ รวม ๆ กันแลว

ประมาณสี่สิบหาสิบคน สุดทายแลวสาธารณสุขจังหวัดยะลาก็บอกอันนี้คือไลน

ปลอม ซึ่งผมเชื่อวานาจะเปนอยางนั้น ในทายนี้ขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสนะ

ครับ ผมใชเวลาสภามาเยอะแลว ก็เลยขอใหพวกเราผานพนวิกฤตโควิด ๑๙  

อยาไดกล้ํากลายสมาชิกสภา พี่นองขาราชการและก็ฝายบริหารทุกคนของจังหวัด

ยะลา ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานนายก ครับ          

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  กอนอ่ืนก็ตอง

ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตินะครับ ที่ ไดอภิปรายใหความเห็นให

คําแนะนํา ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙  

เพ่ือความตอเนื่องในเรื่องที่เราไดพูดคยุกันนะครับ    ตามที่ทานสมาชิกไดอภิปราย  
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นายก อบจ.ยะลา ผมขออนุญาตที่จะรายงานสถานการณและการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคโควิด 

๑๙  ซึ่งการดําเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด ๑๙  ของจังหวัดยะลานั้น อยู

ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดยะลา ซึ่งมี

ทานผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และก็มีสาธารณสุขจังหวัดเปนเลขานุการ 

และก็ประกอบไปดวยหั วหน าสวนราชการต าง ๆ  ทุกหน วยงานเขาเป น

คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.การควบคมุโรคติดตอแหงชาติ

นะครับ ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดตอจังหวัดยะลาครับ ก็มีการประชุมอยางตอเนื่องทุกวันครับ วันนี้

บายสองก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้ เมื่อวานก็ประชุมแลว วันนี้ก็ประชุม

ในเรื่องของการรายงาน ในเรื่องของสถานที่ที่เราเรียกวา (Local Coronten) ก็คือ

สถานที่กักขังผูที่มีความเสี่ยงในระดับทองถิ่นครับ ซึ่งทางจังหวัดยะลาก็มีอยูสอง

แหง ผมก็จะรายงานในลําดับตอไป ตอนนี้ขอรายงานในเรื่องของสถานการณโรคโค

วิด ๑๙ สถานการณตางประเทศมีรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลก ๑๖๐ ประเทศ พบ

จํานวนผูปวยยืนยัน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ยืนยันพบเชื้อจํานวน ๑๘๕,๓๗๕ 

ราย เสียชีวิต จํานวน ๗,๓๓๒ ราย และรักษาหาย จํานวน ๗๙,๙๓๐ ราย 

สถานการณภายในประเทศ ผูปวยที่มีอาการเขาตามนิยามสะสม จํานวน ๗,๐๘๔ 

ราย พักรักษาตัวเปนผูปวยในโรงพยาบาล จํานวน ๒,๔๙๖ ราย อาการดีขึ้นและ

ออกจากโรงพยาบาล ๔,๓๔๒ ราย สังเกตอาการที่แผนกผูปวยนอกและที่บาน 

๒๔๖ ราย ผูปวยยืนยันสะสม จํานวน ๑๗๗ ราย เปนรายใหม ๓๐ ราย หายและ

แพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล ๔๑ ราย อยูระหวางรักษาพยาบาล ๑๓๕ 

ราย ผูปวยยืนยันเสียชีวิต ๑ ราย และผูปวยที่มีอาการรุนแรง ๑ ราย จังหวัดยะลา

พบผูปวยติดเชื้อไดรับการยืนยัน จํานวน ๑ ราย ซึ่งมาจากจังหวัดใกลเคียง มารักษา

ที่จังหวัดยะลา การประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่จังหวัดยะลาพบวาอําเภอที่พบผู

เดินทางกลับจากชุมนุมของผูเผยแพรศาสนา ไดแกอําเภอรามัน อําเภอบันนังสตา 

อําเภอกาบัง อําเภอเมืองยะลา และ อําเภอเบตง เนื่องจากมีดานชายแดนและการ

เคลื่อนที่ของผูคนเปนจํานวนมาก สองกลุมผูสัมผัสที่ เสี่ยงจังหวัดยะลา ตาม

ประกาศเอกอัครทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๒ แจงกรณีที่มีการชุมนุมของผูเผยแพรศาสนาที่

กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ถึง ๒ มีนาคม 

โดยมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก และตอมาไดมีการตรวจพบผูติดเชื้อโควิด ๑๙  หลัง

เขารวมการชุมนุมดังกลาว ปรากฏวา มีคนไทยเขารวมกิจกรรมดังกลาว ๑๓๒ ราย  
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นายก อบจ.ยะลา ขอมูลเบื้องตนพบวามีผูเดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดยะลา ประมาณ ๓๐ ราย 

เจาหนาที่ไดดําเนินการออกตรวจสอบจากมัสยิดทุกแหง  พบมีผูเขารวมกิจกรรม

จริง ๆ จํานวน ๑๘ ราย สงตรวจหองปฏิบัติการทั้งหมด จํานวน ๑๘ ราย นอน

รักษาตัว ณ โรงพยาบาล จํานวน ๔ ราย โรงพยาบาลศูนยยะลา ๑ ราย เปนผูปวย

จากจังหวัดปตตานี โรงพยาบาลรามัน ๒ ราย โรงพยาบาลบันนังสตา ๑ ราย พัก

ดูแลที่บาน จํานวน ๑๔ ราย สาม พบวาจังหวัดชายแดนภาคใต มีผูติดเชื้อ จํานวน 

๒ ราย ซึ่งไมระบุจังหวัด จากกลุมที่ไปชุมนุมที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย 

จากกรณีปดประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ อาจสงผลใหผูที่

เดินทางไปใชแรงงานในประเทศมาเลเซียจํานวนมาก เดินทางกลับประเทศไทย 

ความพรอมในเรื่องของทรัพยากร โรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดยะลาเปดคลินิก

ทางเดินหายใจครบทุกแหง จัดเตรียมหอแยกผูปวยรองรับจํานวน ๑๔๐ เตียง หอง

ไอซียู ๖๖ เตียง หองปราศจากเชื้อ ๘ หอง หนากากอนามัย จํานวน ๑๒๑,๕๒๐ 

ชิ้น ซึ่งจะใชได ๑ เดือน Alcohol Gel จํานวน ๔๗๒ ขวด ใชไดอีก ๑ เดือน และ

หนากาก N ๙๕ จํานวน ๑,๘๖๒ ชิ้น ใชไดประมาณ ๑๕ วัน จัดใหมีสถานที่กักกัน

อําเภอละ ๑ แหง ทั้งหมดรองรับได ๒๔๐ คน อันนี้คือ การเตรียมความพรอมของ

จังหวัดยะลาครับ ก็รายงานใหทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดรับทราบครับ 

เพ่ือที่จะไดติดตามสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลา ก็ขอใหความมั่นใจ

นะครับ กับทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติวา ทางจังหวัดยะลานั้นมีมาตรการที่จะ

ควบคมุและปองกันในเรื่องของโรคโควิด ๑๙  มาตรการที่ออกมาเมื่อวาน นอกจาก

วามาตรการที่ออกกอนหนานี้ ก็คือวา ใหกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมของ

องคกร หรือหน วยงานต าง ๆ  ที่ มี การรวมคนตั้ งแต  ๓๐๐ ขึ้ น ไปนี้  ทาง

คณะกรรมการก็ขอความรวมมือใหเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรม สําหรับกิจกรรมที่มี

คน ๑๐๐ ถึง ๓๐๐ ซึ่งกอนหนานี้เขาบอกวา ใหจัดได แตตองมีมาตรการตาง ๆ ๑, 

๒, ๓ เชน ตองมีการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรม ตองมีหนากากอนามัยสวม เวลาเขา

รวมกิจกรรมตองมีการลางมืออะไรตาง ๆ นี้ ซึ่งตอนหลังเพ่ือควบคุมและก็ไดออก

มาตรการที่เขมขนมากขึ้น ก็คือวา ควรงดหรือเลื่อนกิจกรรมท่ีมีคนมารวมเกิน ๑๐๐ 

คน ซึ่งทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ก็ไดดําเนินการตามมาตรการของ

คณะกรรมการควบคมุโรคติดตอจังหวัดยะลา ที่ไดประกาศไป ซึ่งหลายกิจกรรมของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่จะดําเนินการในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 

ก็ไดเลื่อนออกไปโดยไมมีกําหนด จนกวาสถานการณจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับ 

เชน ทดสอบคัมภีรอัลกุรอาน และทองจําอัลกุรอาน ระดับอาเซียน และก็ ๑๔ 
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นายก อบจ.ยะลา จังหวัดนะครับ อันนี้เราก็เลื่อนไป ในเรื่องของมหกรรมสงเสริมภาพลักษณการ

ทองเที่ยวจังหวัดยะลา ภายใตชื่อ ยะลามหัศจรรย ๒๐๒๐ ซึ่งเราจะจัดในวันที่ ๓ 

วันที่ ๕ เมษายน ก็เลื่อนไป ที่เราบูรณาการในเรื่องของการแขงขันนกเขาชวากับ

สมาคมนกเขาชวา ๕ จังหวัดภาคใต ในวันที่ ๒๒ มีนาคม เราก็เลื่อนไปครับ ก็อีก

หลายกิจกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมของการอบรมสงเสริมอาชีพ ในเรื่องของการกีฬาเด็ก

และเยาวชน อันนี้ก็เลื่อนไป จนกวาสถานการณจะดีขึ้นครับ ในสวนที่เราไดเขาไปมี

สวนรวม ในเรื่องของการปองกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙  เราก็ไดรวมกับทาง

สถานีวิทยุแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา ไดระดมคนยะลาในกิจกรรมคนยะลาไมทิ้ง

กันครับ ชวยกันรับบริจาควัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จะใชในการทําหนากากผา ซึ่งทาง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาก็ตองขอขอบคุณบุคลากร ขาราชการ พนักงาน

ลูกจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่ไดบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนใน

กิจกรรมคนยะลาไมท้ิงกัน ซึ่งผมก็ไดไปมอบใหกับทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย 

จํานวน ๑๖,๐๐๐ กวาบาท ซึ่งเงินสวนนี้ก็จะใชในกิจกรรมของการทําหนากากผา 

แลวสวนหนึ่งเราก็ไดบูรณาการกับกลุมแมบานที่บาโงยซิแน อ.ยะหา ตัดเย็บ

หนากาก จํานวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งขณะนี้ก็ไดดําเนินการเกือบครบทั้ง ๕,๐๐๐ ชิ้น ก็

มีการแจกจายในกิจกรรมที่ทานรองระเดนไปรวมกับทานผูวาราชการจังหวัดที่ตลาด

สด สวนหนึ่งก็ใชในการอบรมที่ อบจ. อบรมเรื่องกูชีพกูภัย สวนหนึ่งก็ไดมอบใหกับ

ขาราชการ พนักงานของ อบจ.ยะลา คนละ ๑ ชิ้น เพ่ือที่จะชวยกันในเรื่องของการ

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ เมื่ อวานผมไดมี โอกาสไปประชุมในฐานะ

คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดยะลา ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

ผมก็ไดประสานกับทางปลัดวา เราไดมีการซื้อแอลกอฮอลเจล จํานวน ๘๐๐ ขวด 

ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดก็ไดแจงวา เจลแอลกอฮอลนั้น มีจํานวน ๔๗๒ ขวด ซึ่งจะ

ใชไดอีก ๑ เดือน ผมก็ไดแจงในที่ประชุมวาทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มี

เจลสวนหนึ่งเราก็จะไปใหกับทางสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือแจกจายใหกับโรงพยาบาล

ทุกแหงในจังหวัดยะลา จํานวน ๕๐๐ ขวด อันนี้ก็จะทําใหสิ่งที่จําเปนตาง ๆ ที่จะใช

ในการดําเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด ๑๙ ไมมีปญหาในเรื่องของวัสดุตาง ๆ 

ครับ ในสวนของหนากากอนามัยนั้น เนื่องจากวาขาดแคลน และก็ไมสามารถหาซื้อ

ได เราก็ไดใชในเรื่องของหนากากผาแทน อันนี้เราก็ไดดําเนินการแจกจายไปสวน

หนึ่ งแลว และก็ทางจังหวัดยะลาก็มอบหมายใหหลาย ๆ หนวยงานเขาไป

ดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองในจังหวัดยะลา ก็ไดงบประมาณจาก

กรมสงเสริมฯ ใหไปดําเนินการจัดหาโดยทางกรมสงเสริมฯ ใหงบประมาณในเรื่อง 
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นายก อบจ.ยะลา ของวัสดุอุปกรณตาง ๆ และก็ใหทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปจัดหาจิตอาสา

นะครับ ไปดําเนินการเพ่ือแจกจายใหพ่ีนองประชาชนที่อยูในพ้ืนที่ที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น ๆ ดูแล ซึ่งเปาหมายก็คือ ๕๐ ลานชิ้น ขณะนี้มีรายงานของกรม

สงเสริมฯ ๕๐ ลานชิ้น นี้ ก็เย็บไดและแจกจายไปประมาณ ๑๐ ลานชิ้นครับ 

เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการบูรณาการนั้น ตามที่ทานสมาชิกวา จะให อบจ.เปน

เจาภาพในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของการทําความสะอาด ในเรื่องของการ

ทําหนากากอะไรตาง ๆ นั้น ผมคิดวาสวนหนึ่ง อบจ.ก็ไดดําเนินการตามที่ผมไดแจง 

อีกสวนหนึ่งทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล อบต. เขาก็ไปดําเนินการ อีก

สวนหนึ่ง เนื่องจากวาเปนโรคระบาดติดตอรายแรง เพราะฉะนั้น ทุกภาคสวน

จะตองใหความรวมมือ ไมวาจะเปนฝายปกครอง หรือทองถิ่น รวมท้ังภาค

ประชาชนตาง ๆ ก็จะตองรวมดวยชวยกันครับ ในเรื่องของการทําความสะอาด

มัสยิดตาง ๆ นั้น ทราบวาทุกมัสยิดในจังหวัดยะลานั้น ก็ไดดําเนินการทําความ

สะอาดภายในมัสยิด มีการซักผาละหมาด มีการทําความสะอาดในเรื่องของสถานที่

ละหมาด ที่อาบน้ําละหมาดครับ เพ่ือที่จะรวมมือกันในเรื่องของการปองกันและ

ควบคุมโรค ในสวนของ อบจ.เอง ก็ไดดําเนินการตามที่ผมไดแจงครับ มาตรการอีก

มาตรการหนึ่งของจังหวัดยะลาที่จะประกาศวันนี้ ก็คือวา ใหพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงมี

คนไปรวมตัวกันจํานวนมาก ๆ เชน ผับ คาราโอเกะ อาบอบนวด โรงมหรสพ คือ 

โรงหนัง ใหปดตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม สวนสถานที่อ่ืน ๆ นั้น ก็ขอความ

รวมมือในการควบคุมดูแลทําความสะอาด หรือขอความรวมมือพี่นองประชาชนที่

จะเขาไปในสถานที่นั้น ไดมีการปองกันตัวเอง เชน ตลาดสด หรือตลาดนัดตาง ๆ 

อันนี้ไมปดแตวาขอความรวมมือสถานที่ที่จะปดก็คือ คาราโอเกะ ผับ และก็โรงหนัง 

นะครับ อันนี้ ก็จะออกมาเปนคําสั่ง อาศัยอํานาจของคณะกรรมการควบคุม

โรคติดตอจังหวัดยะลาครับ โดยทานผูวาราชการจังหวัดยะลา จะเปนผูเซ็นคําสั่ง

ครับ ในสวนของมาตรการอ่ืน ๆ ทางคณะกรรมการก็ไดรวมกับบุคลากรของ

สํานักงานสาธารณสุขครับ ไดออกใหคําแนะนําในเรื่องของการเฝาระวังและปองกัน

โรคใหกับพ่ีนองประชาชน เชน ที่สถานีรถไฟ อันนี้ก็จะมีมาตรการคัดกรองผูที่

เดินทางไปมาโดยรถไฟ สถานีขนสงก็จะมีมาตรการคัดกรองผูโดยสารที่เดินทางมา

โดยรถขนสงครับ ดานเบตงก็จะมีการคัดกรองอยางเขมงวดครับ เพราะผูที่กลับจาก

ประเทศเสี่ยงอะไรตาง ๆ นี้ ก็จะมีการคัดกรอง ถาเจอก็จะมีการกัก ๑๔ วัน อะไร

ตาง ๆ อันนี้คือมาตรการ ขออนุญาตชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทางเทศบาลนครยะลา

เขาจะจัดซื้อเทอรโมมิเตอรสแกน ที่ใชคอมพิวเตอรที่เราดูตามสนามบินอะไรตาง ๆ 
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นายก อบจ.ยะลา เขาจะซื้อมา หนึ่ง ก็จะไปติดตั้งที่สถานีรถไฟยะลา สอง ก็จะไปติดตั้งที่สถานีขนสง

ยะลา สวนที่เหลือก็จะไปติดตั้งตามดานเขาเมืองตาง ๆ เชน ที่มาลายูบางกอก ที่ทา

สาปครับ ซึ่งอันนี้ก็เปนมาตรการที่จะดูแลพี่นองประชาชนที่เดินทางเขาเมือง หรือ

เขามาในเขตเทศบาลนครยะลา ก็จะมีการคัดกรองตาง ๆ ครับ ในสวนของการ

ดําเนินการการปองกันควบคุมโรคติดตอ ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาเอง ขณะนี้ก็ไดมีการดําเนินการจัดซื้อในเรื่องของเจลลางมือ มีการแจก

หนากากอนามัย แตวาเราก็แจกแบบผา เนื่องจากวาคนที่ไมใชกลุมเสี่ยงนั้น ก็ใช

หนากากผาก็พอไดครับ อีกสวนหนึ่งผมก็ไดติดตอกับทางเทศบาลนครยะลา ถาเขา

สามารถจัดซื้อเทอรโมสแกน ที่เปนแบบพกพา ก็จะดําเนินการจัดหามาเพื่อที่จะใหผู

ที่เขามาติดตองานกับ อบจ.นั้น เราก็ควรที่จะมีการคัดกรองหรือเจาหนาที่ของเรา

กอนที่จะมาทํางานก็อาจจะมีการคัดกรองครับ ใครที่มีไขสูงกวา ๓๗ ก็อาจจะตอง

ขอความรวมมือใหไปพักที่บานอะไรลักษณะอยางนี้ มาตรการตาง ๆ ตามที่ทาน

สมาชิกมีความเปนหวงนั้น ทาง อบจ.ยะลา ก็ไดดําเนินการไปสวนหนึ่งแลว และก็

จะดําเนินการเพ่ือเกิดความเขมขนตอไปมากขึ้นนะครับ ในสวนของภาพรวมของ

จังหวัดยะลาก็ เป นไปตามที่ ผมไดรายงาน ซึ่ งอยู ภ ายใต การควบคุมของ

คณะกรรมการควบคมุโรคติดตอจังหวัดยะลา ซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมและก็อาจจะ

มีมาตรการอะไรที่เขมขนขึ้นมา ถาโรคนี้เขาสูระยะที่ ๓ ไดเตรียมการหมดแลวทั้ง

เรื่องโรงพยาบาล เรื่องสถานที่ที่จะกักอะไรตาง ๆ อันนี้ก็รายงานใหเพ่ือท่ีจะใหทาน

สมาชิกไดรับทราบความเคลื่อนไหว อันนี้ก็มาอีกสวนหนึ่งที่อยากจะรายงานใหทาน

สมาชิกไดรับทราบในวาระเรื่องอ่ืน ๆ ที เดียวเลยครับ ก็คือวา สรุปผลการ

ปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชนโดยกองชาง ก็ไดสงสรุปผลในเรื่องของการรายงาน 

เรื่องขุดบอน้ําตื้น ซึ่งเราไดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม จนถึงเดือนมีนาคม เรา

สามารถที่จะดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่มีความเดือดรอนในเรื่องของน้ํา เพื่อ

อุปโภคและบริโภค จํานวน ๓๐ บอ มีเทศบาลบุดี มีตลิ่งชัน มีบานทํานบ มีหนาถ้ํา 

และหนวยงานราชการที่ขอความอนุเคราะหมา เชน ทางหลวงชนบท มี อบต.กายู

บอเกาะ มีเทศบาลเข่ือนบางลาง มีที่วาการอําเภอยะหา มี อบต.ปุโรง อบต.กาบัง 

ซึ่งขณะนี้ก็อยูที่ตําบลกาบังครับ จากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคม เราสามารถ

ขุดไดประมาณ ๓๐ บอ ซึ่งในแผนงานของเรานั้น ก็จํานวน ๑๒๐ บอ ก็จะ

ดําเนินการไปตามลําดับที่มีหนังสือมานะครับ ในสวนของถนนหนทางที่ พ่ีนอง

ประชาชนรองเรียนมา และก็อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.ยะลา เราก็ได

ดําเนินการตัดหญา ปรับปรุงทางตาง ๆ ไดหลายเสนทาง ก็มี เชน บานบาลูกา บาน 
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