
ที่ ประเดน็ แนวทางปฏบิัติ
ส่วนราชการ/

หน่วยงาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
1 ๑.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

    - ส่วนราชการและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องใหค้วามส าคัญและ
สนบัสนนุการด าเนนิโครงการพระราชด าริในพืน้ที ่ประกอบด้วย
    (๑) โครงการ/กิจกรรมจติอาสาพระราชทาน
     - จดัท าแผนการปฏบิติังานฯ ใหช้ัดเจน
     - จดัท าทะเบยีนบญัชีจติอาสาพระราชทานในพืน้ทีใ่ห้
ถูกต้องและเปน็ปจัจบุนั
     - ขยายผลการด าเนนิกิจกรรมจติอาสาพระราชทานให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที่
    (๒) การด าเนนิโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ. สธ.)

ส่วนราชการอ าเภอ
และ อปท.ทีเ่กี่ยวข้อง

    (๓) การด าเนนิโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนขับา้ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า
จฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ส่วนราชการอ าเภอ
และ อปท.ทุกแหง่

    (๔) ใหอ้ าเภอ/อปท. ตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริทีไ่ด้ด าเนนิการไปแล้ว : มีโครงการใดบา้งทีต้่อง
ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ โดย
ประสานงานแจง้ใหห้นว่ยงานทีรั่บผิดชอบโครงการทราบด้วย

ส่วนราชการอ าเภอ
และ อปท.ทีเ่กี่ยวข้อง

    (๕) สนบัสนนุและขยายผลการด าเนนิโครงการเกษตรอาหาร
กลางวัน

ส่วนราชการอ าเภอ 
สถานศึกษา และ 
อปท.ทีเ่กี่ยวข้อง

    (๖) สนบัสนนุและขยายผลการด าเนนิโครงการ TO  BE  
NUMBER ONE

ส่วนราชการอ าเภอ 
สถานศึกษา และ 
อปท.ทุกแหง่

๑.๒ การด าเนนิโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลทีส่ าคัญ
    (๑) การด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หนว่ยงานต้อง
ปฏบิติัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย/ระเบยีบทีก่ าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เปน็ไปตาม หลักการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ  (ITA) ด้วย

ส่วนราชการอ าเภอ
และ อปท.ทุกแหง่

สรุปประเดน็การมอบแนวทางการปฏบิัตริาชการ
ให้แก่นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)

ระหว่างวันที ่9 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม 2563

แนวทางการปฏบิติังาน
ตามนโยบายและ
โครงการทีส่ าคัญของ
จงัหวัดตรัง ส่วนราชการอ าเภอ

และ อปท.ทีเ่กี่ยวข้อง



ที่ ประเดน็ แนวทางปฏบิัติ
ส่วนราชการ/

หน่วยงาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
1     (๒) การด าเนนิการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนราชการอ าเภอ 

สถานศึกษา และ 
อปท.ทุกแหง่

๑.๓ แนวทางปฏบิติัและโครงการทีส่ าคัญของจงัหวัดตรัง
    ก. แนวทางปฏบิติั
    (๑) งานรัฐพิธีในระดับอ าเภอ  ขอใหห้วัหนา้ส่วนราชการ
อ าเภอและหวัหนา้หนว่ยงานไปร่วมงานด้วยตนเองทุกคร้ัง  และ
ขอใหพ้ิจารณาจดับคุลากรในสังกัดไปร่วมงานด้วยตามความ
เหมาะสม  เพือ่แสดงออกถึงความจงรักภกัดี

ส่วนราชการอ าเภอ 
สถานศึกษา และ 
อปท.ทุกแหง่

    (๒) ใหค้วามส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา
พระราชทานทุกกรณี โดยใหถ้ือว่า  เปน็เร่ืองทีข่้าราชการและ
เจา้หนา้ทีทุ่กคนต้องแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั ฯ  
มิใช่เปน็กรณีทีเ่ปน็การใหค้วามร่วมมือ  จงึขอใหห้วัหนา้ส่วน
ราชการอ าเภอและหวัหนา้หนว่ยงานไปร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
ทุกคร้ัง

ส่วนราชการอ าเภอ 
สถานศึกษา และ 
อปท.ทุกแหง่

    (๓) ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ขอใหร้ะบผูุ้รับผิดชอบให้
ชัดเจนว่า  หนว่ยงานใดเปน็  หนว่ยงานหลัก / หนว่ยงานรอง /
 และหนว่ยงานร่วม เพือ่ประโยชนใ์นการติดตามผลการ
ด าเนนิงาน

ส่วนราชการอ าเภอ
และ อปท.ทุกแหง่

    (๔) งานทีอ่ าภอ/อปท. พิจารณาแล้วเหน็ว่า เปน็ประโยชน์
กับทางราชการและประฃาชน และเปน็ตัวอย่างทีดี่ จะเปน็กรณี 
 Best Practice หรือกรณี  ทีเ่กือบจะได้รับรางวัล ขอใหต้ั้งใจ
ท าต่อไปใหบ้รรลุผลส าเร็จ เพือ่ภาพลักษณ์ของจงัหวัตรัง โดย
จงัหวัดจะพิจารณาความชอบใหเ้ปน็กรณีพิเศษ  เพือ่สร้างขวัญ
ก าลังใจใหแ้ก่ข้าราชการผู้รับผิดชอบงานและหวัหนา้หนว่ยงาน
นั้น ๆ

ส่วนราชการอ าเภอ
และ อปท.ทุกแหง่

    (๕) งานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
      - ใหค้วามส าคัญกับการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน   โดยขอใหเ้ร่งรัดด าเนนิการแก้ไขปญัหาในเบือ้งต้น
ใหแ้ล้วเสร็จทีศู่นย์ด ารงธรรมอ าเภอก่อนทีเ่ร่ืองจะไปทีศู่นย์ด ารง
ธรรมจงัหวัด

       - ใหพ้ิจารณาจดัชุดปฏบิติัการเคล่ือนทีเ่ร็ว
    (6) ใหค้วบคุม ปอ้งกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่องจริงจงั 

ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

แนวทางการปฏบิติังาน
ตามนโยบายและ
โครงการทีส่ าคัญของ
จงัหวัดตรัง (ต่อ)



ที่ ประเดน็ แนวทางปฏบิัติ
ส่วนราชการ/

หน่วยงาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
1     (ข) โครงการทีส่ าคัญของจงัหวัดตรัง :

     เปน็เร่ืองทีแ่จง้ใหท้ราบ ด าเนนิการ และสนบัสนนุการ
ด าเนนิโครงการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป
    (๑) โครงการสร้างหอประชุมจงัหวัดตรัง
    (๒) โครงการตรังสะอาด ด้วยคนตรัง
     - การจดัการขยะมูลฝอย
     - โครงการคลองสวยน้ าใส
     - รณรงค์สร้างจติส านกึ
     - การจดัระเบยีบปา้ยประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
    (๓) โครงการขับเคล่ือนงานเกษตรปลอดภยัมุ่งสู่ อ าเภอ/อปท.
เกษตรอินทรีย์
    (๔) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร อ าเภอ/อปท.
    - เปน็แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรทีม่ีความโดดเด่นและมีความ
พร้อมในการรองรับนกัท่องเทีย่ว โดยส านกังานเกษตรจงัหวัดได้
ก าหนดสถานทีแ่ละรายละเอียดต่าง ๆ รายงานใหก้รมส่งเสริม
การเกษตรพิจารณาสนบัสนนุและประชาสัมพันธ์ต่อไปแล้ว

    - ก าหนดด าเนนิงานในพืน้ทีทุ่กอ าเภอ ๑๕ แหล่งท่องเทีย่ว
    (๕) การพัฒนาสินค้าส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (Geographical 
Indications / GI)  จงัหวัดตรัง

อ าเภอ/อปท.

      เช่น (1) พริกไทยด าพันธุป์ะเหลียน
           (2) ข้าวเบายอดม่วง
           (๓) แตงโมเกาะสุกร
           (๔) ลางสาด ๑๐๐ ปี
           (๕) สะตอตรัง
    (๖) การบริหารจดัการน้ าทัง้ระบบ
     จงัหวัดจะเชิญหวัหนา้หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้น้ าใน
ระดับจงัหวัดมาร่วมกันพิจารณาวางแผนงานแก้ไขปญัหาในเร่ือง
             - น้ าท่วม / น้ าแล้ง
              - น้ าอุปโภคบริโภค
              - น้ าใช้เพือ่การเกษตร
              - น้ าเสียจากโรงงาน
    (๗) โครงการถนนปลอดภยัทางถนน ( ๑ ต าบล ๑ ถนน
ปลอดภยั)  เพือ่ลดอุบติัเหตุ

อ าเภอ/อปท.

      - รณรงค์สวมหมวกนริภยั
      - เนน้ด าเนนิการในจดุทีเ่กิดอุบติัเหตุบอ่ย และมีปญัหา
ด้านกายภาพ

ส่วนราชการอ าเภอ 
สถานศึกษา และ 
อปท.ทุกแหง่

แนวทางการปฏบิติังาน
ตามนโยบายและ
โครงการทีส่ าคัญของ
จงัหวัดตรัง (ต่อ)



ที่ ประเดน็ แนวทางปฏบิัติ
ส่วนราชการ/

หน่วยงาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
1     (๘) โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ แหล่งท่องเทีย่วดัง อ าเภอ/อปท.

     - ใหพ้ิจารณาก าหนดแหล่งท่องเทีย่ว
     - จงัหวัดจะก าหนดใหม้ีการจดักิจกรรม “๑ เดือน ๑ อี
แวนท์ดัง” เพือ่รองรับและส่งเสริมการท่องเทีย่วจงัหวัดตรัง
ตลอดปด้ีวย

    (๙) การยกระดับและพัฒนาสินค้า OTOP เนน้การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ๕ ดาว เปน็ระดับพรีเมี่ยมและผลิตภณัฑ์ ๔ ดาวเปน็
ระดับ ๕ ดาว

อ าเภอ/อปท.

    (๑๐) การพัฒนาช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง และ  การ
ช่วยเหลือผู้ว่างงาน/นกัศึกษาจบใหม่

อ าเภอ/อปท.

        (กลุ่มคนเปราะบาง  ประกอบด้วย : คนยากจน ผู้สูงอายุ 
เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส)
         - เนน้ใหจ้ดัท าข้อมูลครอบคลุมทุกพืน้ที ่เพือ่ใหก้าร
ช่วยเหลือเปน็ไปอย่างทัว่ถึง
    (๑๑) โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม /
 การอนรัุกษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

อ าเภอ/อปท.

2     (๑) การปกปอ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
       - สถานทีป่ระดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั การประดับธง จะต้องสมพระ
เกียรติ สะอาด สวยงาม และเหมาะสม

       - เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในพืน้ที ่และรับฟัง
ความเหน็ต่าง
    (๒) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพืน้ที่
     - การต้ังด่านตรวจ
     - การจดัระเบยีบสังคม
     - การด าเนนิโครงการ “ลดอบายมุข สร้างสุขใหสั้งคม”
    - การพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติัหนา้ทีข่องชุด
รักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.)
    (๓) การลดความขัดแย้งในพืน้ที่
     - การด าเนนิงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ      เนน้หลัก 
“รวดเร็ว เปน็ธรรม สร้างความพึงพอใจ” และด าเนนิการให้
เกิดผลอย่างเปน็รูปธรรม โดยใหค้วามส าคัญกับการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  เร่งรัดด าเนนิการแก้ไขปญัหาใน
เบือ้งต้นใหแ้ล้วเสร็จทีศู่นย์ด ารงธรรมอ าเภอก่อนทีเ่ร่ืองจะไปที่
ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัด  รวมทัง้พิจารณาจดัชุดปฏบิติัการ
เคล่ือนทีเ่ร็ว

บทบาทหนา้ทีใ่นการ
ปฏบิติังานของนายอ าเภอ

แนวทางการปฏบิติังาน
ตามนโยบายและ
โครงการทีส่ าคัญของ
จงัหวัดตรัง (ต่อ)



ที่ ประเดน็ แนวทางปฏบิัติ
ส่วนราชการ/

หน่วยงาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
2     - ใหค้วามส าคัญกับปญัหากรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวาย

ฎกีา ส่วนใหญ่จะเปน็เร่ืองร้องเรียนซ้ าซาก โดยกลุ่มบคุคลเดิม  
และเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏบิติัหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

    - ส่งเสริมบทบาทการประนปีระนอมข้อพิพาทโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) เปน็กลไกหนึ่งในการแก้ไขปญัหา 
และช่วยลดเร่ืองร้องเรียนทีจ่ะขึ้นมาสู่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
และศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัด

    (๔) การแก้ไขปญัหาเฉพาะหนา้ในระดับพืน้ที ่โดยเฉพาะ
เร่ืองภยัพิบติัและเหตุส าคัญ
      - ต้องรับทราบและแก้ไขปญัหาฃ่วยเหลือประชาชนใน
เบือ้งต้นโดยเร็ว และบญัชาการเหตุการณ์ด้วยตนเอง
      - รายงานเหตุการณ์และปญัหาให ้ผวจ.ทราบโดยเร็ว
    (๕) ดูแลการใช้ทีดิ่นสาธารณประโยชนแ์ละแก้ไขปญัหาเร่ือง
เอกสารสิทธิทีดิ่น (ตามมาตรา 122 แหง่  พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457 และระเบยีบ มท. ว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองปอ้งกันทีดิ่นอันเปน็สาธารณสมบติัของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  และแนวทาง
ปฏบิติัของ มท.)

    (๖) การปลูกฝังจติส านกึ คุณธรรม และจริยธรรมแก่ 
นกัเรียน/นกัศึกษา/เยาวชน
     - การพบปะ เยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียนและสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ เพือ่รับทราบปญัหาอุปสรรค และให้
ข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า เกี่ยวกับ  การปลูกฝังจติส านกึ 
คุณธรรม และจริยธรรมใหแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา/เยาวชน

  - การพบปะเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมพบปะนกัเรียน
หนา้เสาธง เปน็ต้น
    (๗) ขับเคล่ือนการด าเนนิงานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับพืน้ที ่(พชอ.) ใหเ้หมาะสมกับข้อเท็จจริง
และสภาพของพืน้ที ่ใหบ้งัเกิดผลเปน็รูปธรรม โดยเนน้หลัก
บรูณาการความร่วมมือของหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพืน้ที ่ (ทีผ่่านมา : การขับเคล่ือนงาน พชอ. ยัง
ไม่ชัดเจนและจริงจงั)

    (๘) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับพืน้ทีห่มู่บา้น ชุมชน 
ต าบล และอ าเภอ

บทบาทหนา้ทีใ่นการ
ปฏบิติังานของนายอ าเภอ 
(ต่อ)



ที่ ประเดน็ แนวทางปฏบิัติ
ส่วนราชการ/

หน่วยงาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
2      - ส่งเสริมและสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ชุมชน การด าเนนิงาน

ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่
     - สนบัสนนุการจดัต้ังกลุ่มประชาชน เพือ่หารายได้เสริม
ใหก้ับครัวเรือน
    (๙) ใหน้ายอ าเภอเปน็นกัการตลาด  แก้ไขปญัหาผลผลิตล้น
ตลาด โดยส่งเสริมการตลาดชุมชน เพือ่เพิม่ช่องทางในการ
จ าหนา่ยสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ของหมู่บา้น/ชุมชน ไปสู่ตลาด
นอกพืน้ที่

    (๑๐) ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ ชุด
ปฏบิติัการประจ าต าบลใหเ้ปน็ส่วนปฏบิติัการทีจ่ะขับเคล่ือน
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุดแก่
ประชาชนในพืน้ที่

    (๑1) ประสานแผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด รวมทัง้จดัท าสต็อก
โครงการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหนา้

3     (๑) การปกปอ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
       - สถานทีป่ระดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั การประดับธง จะต้องปรับปรุงให้
สมพระเกียรติ สถานทีม่ีความสะอาด สวยงาม และเหมาะสม

       - เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในพืน้ที ่และรับฟัง
ความเหน็ต่าง
    (๒) การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องบรูณาการ ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจงัหวัด
    (๓) จดัท าสต็อกโครงการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหนา้
    (๔) ดูแลการใช้ทีดิ่นสาธารณประโยชนแ์ละแก้ไขปญัหาเร่ือง
เอกสารสิทธิทีดิ่น (ตามมาตรา 122 แหง่  พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457 และระเบยีบ มท. ว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองปอ้งกันทีดิ่นอันเปน็สาธารณสมบติัของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  และแนวทาง
ปฏบิติัของ มท.)

    (๕) จงัหวัดตรังได้มีค าส่ังมอบอ านาจใหน้ายอ าเภอเปน็ผู้
ก ากับดูแลเทศบาลต าบลตามกฎหมายแล้ว  ส่วน อบต. นั้น  
นายอ าเภอเปน็ผู้ก ากับดูแลตามทีก่ฎหมายก าหนด  ดังนั้น  การ
เสนองานต่าง ๆ ใหจ้งัหวัดพิจารณา เทศบาลต าบลและ อบต. 
จงึต้องเสนอผ่านนายอ าเภอในทุกกรณี  ยกเว้น เปน็กรณีที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ใหด้ าเนนิการเปน็การเฉพาะ

บทบาทหนา้ทีใ่นการ
ปฏบิติังานของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทบาทหนา้ทีใ่นการ
ปฏบิติังานของนายอ าเภอ 
(ต่อ)



ที่ ประเดน็ แนวทางปฏบิัติ
ส่วนราชการ/

หน่วยงาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
4     (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพืน้ที่

     - ด าเนนิโครงการ “ลดอบายมุข สร้างสุข ใหสั้งคม” ให้
บรรลุผลสัมฤทธิอ์ย่างจริงจงั
     - ก ากับดูแลการปฏบิติัหนา้ทีข่องชุดรักษาความปลอดภยั
หมู่บา้น (ชรบ.) ใหม้ีประสิทธิภาพยื่งขึ้น
    (๒) เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน ลด
ความขัดแย้งของประชาชนในพืน้ที ่ และรับฟังความเหน็ต่าง
    (๓) ช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปญัหาเฉพาะหนา้ในระดับ
พืน้ที ่กรณีเกิดภยัพิบติัและเหตุส าคัญตามขีดความสามารถ และ
รายงานเหตุการณ์ใหน้ายอ าเภอและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ
โดยเร็ว

บทบาทหนา้ทีใ่นการ
ปฏบิติังานของก านนั     
ผู้ใหญ่บา้น


