
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 4/๒๕๕๗ 
วันอังคารท่ี 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
๒.  นายสาธร  นราวิสุทธ์ิ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3.  นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
4.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
5.  นางจ าลอง  หนูเนียม     (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
6.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
7.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
8.  นายสมพร  มณีรัตน์    (แทน) นายอ าเภอกันตัง 
9.  นายภิรมย์  มีรุ่งเรือง    นายอ าเภอย่านตาขาว 
10. นายสุพจน์  วงศ์วิวัฒน์   (แทน) นายอ าเภอปะเหลียน 
11. นายสาธิต  ไกรนรา    (แทน) นายอ าเภอสิเกา 
๑2. นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑3. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑4. นายสุชิน  สุธาชีวะ    นายอ าเภอรัษฎา 
๑5. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอหาดส าราญ  
16. นายไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑7. นางอรุณรัตน์  ชัยเกษตรสิน   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑8. นางสาวสุภาวดี  ปานด า   (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑9. นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 20. นายอ านวย  จันทรัฐ    หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 21. นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง 
 22. นายพรชัย  สุขโสม    จ่าจังหวัดตรัง 

๒3. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ปูองกันจังหวัดตรัง     
๒4. นางสุดใจ  สุธาชีวะ    (แทน) เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.  นายไพโรจน์  ศรีละมุล   นิติกรช านาญการ 
2.  นายเชาวลิต  สิทธิฤทธ์ิ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
3.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
4.  นายประทินพร  โพธ์ิวิจิตร   นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
5.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 นายสมศักดิ ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกลา่วเปดิประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1. เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ขอให้นายอ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในความรับผิดชอบ เนื่องจากนี้เข้าสู่

ช่วงไตรมาสที่ 3 แล้ว และจะต้องดูแลและเร่งรัดไปถึงส่วนราชการในก ากับดูแลของนายอ าเภอ
ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วย ซึ่งได้แก่ ที่ท าการปกครอง
จังหวัด ส านักงานจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานท้องถ่ินจังหวัด ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และส านักงานที่ดินจังหวัด ด้วย   

 2. เรื่องการรายงานเหตุการณ์ส าคัญ 
  ขอให้นายอ าเภอรายงานเหตุการณ์ส าคัญ เหตุด่วน หรือเหตุร้าย ในพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดทราบโดยตรง การรายงานเบื้องต้นจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
โดยการรายงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือก่อน แล้วจึงรายงานหนังสืออย่างเป็นทางการให้จังหวัด
ทราบอีกครั้งหนึ่ง    

 3. เรื่องอาวุธปืนท่ีใช้ส าหรับหมู่บ้าน อพป. 
  การส่งคืนอาวุธปืนให้กับหมู่บ้าน อพป. ควรจัดท าทะเบียนคุมอาวุธปืนให้เป็นปัจจุบัน 

ในรูปแบบของแฟูมดิจิตอล โดยลงทะเบียนหมายเลขอาวุธปืน ถ่ายรูปอาวุธปืนทุกกระบอก 
ไว้อย่างละเอียด เพื่อจะได้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้ง่ายยิ่งข้ึน ทั้งนี้ นายอ าเภอจะต้อง  
ให้ความส าคัญในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ความเข้มแข็งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) นายอ าเภอจะต้องลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ. เนื่องจากการอยู่เวรยามในช่วงกลางคืนของชุด ชรบ.
จะท าให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจ เพราะขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดตรังเกิดคดีอาชญากรรมบ่อยครั้ง
มากข้ึน  

 4. เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินได้สนับสนุนงบประมาณในการบ าบัดฟื้นฟูยา

เสพติด จึงขอให้นายอ าเภอเร่งรัดการเสนอโครงการ และในส่วนของการปราบปรามขอให้
ประสานการด าเนินงานร่วมกับฝุายต ารวจด้วย 

 5. เรื่องการด าเนินการตามกฎหมายในอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง 
  ทั้งในส่วนของการเข้าควบคุมการสอบสวนคดีปุาไม้ พระราชบัญญัติค้าของเก่า 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญัติโรงแรม ฯลฯ ขอให้นายอ าเภอด าเนินการอย่าง
จริงจังและเคร่งครัดด้วย 

 6. เรื่องการจัดกิจกรรมเน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี 2557 
 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 โดยในส่วนของกรมการปกครอง  
ได้สั่งการให้จังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เชิญชวนบุคลากร และรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาว 
หรือชุดปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2557 รณรงค์ 
การลด ละ เลิก อบายมุข การประดับธงทิว และการพัฒนาท าความสะอาดอาคารบ้านเรือน 
ร้านค้า สถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2557 ร่วมท าบุญตักบาตร  
(ช่วงเช้า) และร่วมในพิธีเวียนเทียน (ช่วงค่ า) เนื่องในวันวิสาขบูชาประจ าปี 2557 ในวันที่  
13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่  ส าหรับสถานที่กลาง จังหวัดตรังได้ก าหนด 
จัดกิจกรรม ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) 



 ๓ 

  ส าหรับในส่วนของจังหวัดตรังได้จัดท าโครงการหมู่บ้านถือศีล 5 ในช่วงเทศกาล 
วันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้ดีข้ึน สามารถแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาต่างๆ ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  
ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

นายประทินพร  โพธิ์วิจิตร      แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดตรังได้จัดให้มีการจดัท าโครงการหมู่บ้านถือศีล 5 ประจ าปี 2557 
นวก.ศาสนาช านาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักแก่พุทธศาสนิกชน ให้น า

หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 สู่ วิถี ชี วิตประจ าวัน  
โดยก าหนดให้ทุกอ าเภอ ทุกต าบล และทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
โครงการ โดยก าหนดให้จัดข้ึนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 พร้อมกันทุกอ าเภอในจังหวัดตรัง 
ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย นั่นก็คือ วัน วิสาขบูชา เป็นวันเริ่มต้น
โครงการ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมใจปฏิบัติตน ครองตน ถือศีล 5 ลด ละ เลิก อบายมุข 
ตลอดปี 2557 ซึ่งในเขตอ าเภอเมืองตรังก าหนดให้จัดโครงการที่วัดกะพังสุรินทร์ (พระอาราม
หลวง) ส่วนอ าเภออื่นๆ ขอให้นายอ าเภอประสานงานกับเจา้คณะอ าเภอเพื่อจะได้ก าหนดวัดและ
รายละเอียดในการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดรูปแบบให้ทกุภาคส่วน รวมทั้งวัดทุกวัด
ในจังหวัดตรัง ร่วมกันรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นความส าคัญในการถือศีล 5 โดยให้มีการ
กรอกใบสมัครและน ามารวบรวมไว้ในแต่ละหมู่บ้าน หลังจากนั้นจะมีการประเมินผล และจะมี
การคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นในช่วงปลายปี โดยจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านนั้นๆ 
ต่อไป 

นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ แจ้งที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการหมู่บ้านถือศีล 5 ของจังหวัดตรัง เป็นแนวคิดของผู้ว่า 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการจังหวัดตรัง ซึ่งท่านต้องการให้สังคมของจังหวัดตรังดีข้ึน โดยโครงการนี้จะท าพร้อมกัน

ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จึงขอให้นายอ าเภอ
ประสานงานและก าหนดรายละเอียดการด าเนินการร่วมกับเจ้าคณะอ าเภอต่อไปด้วย 

ประธาน  โครงการฯ ดังกล่าวจัดท าข้ึนเพื่อต้องการให้สังคมเราดีข้ึน ซึ่งจะต่อเนื่องกับการจัดตั้ง
ศูนย์เด็กที่จังหวัดที่ก าลังจะด าเนินการอยู่ด้วย อีกทั้งวันวิสาขบูชาถือเป็นวันที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและยังเป็นวันส าคัญของโลก ดังนั้น จังหวัด อ าเภอ จะต้องร่วมกันท ากิจกรรม
เพื่อสะท้อนในความเป็นชาวพุทธ เพื่อสังคมจะได้มีความสงบร่มเย็นต่อไป 
7. เรื่องโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส านักงานจังหวัดได้ช้ีแจงรายละเอียดและผลการ
ด าเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นางจ าลอง  หนูเนียม  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดเสนอโครงการพัฒนาและ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัด แก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
    1. โครงการการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน 
    2. โครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
    3. โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
    4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
  ซึ่งจังหวัดตรังได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วนเสนอโครงการ

มาที่จังหวัดแล้ว และมีหน่วยงานเสนอโครงการมาจ านวน 40 โครงการ งบประมาณ 147 ล้าน
บาท ขณะนี้จังหวัดได้ส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไปแล้ว 
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นายสาธร  นราวิสุทธิ์ มีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 1. เรื่องการรายงานเหตุการณ์ส าคัญ 
  ขอเน้นย้ านายอ าเภอในเรื่องของการเข้าถึงสถานการณ์ต่างๆ เพราะในบางครั้ง

ผู้บังคับบัญชาอาจจะได้รับทราบเหตุการณ์ส าคัญก่อนผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ  แต่ในบางครั้ง 
ก็ไม่แน่ใจว่านายอ าเภอในพื้นที่จะได้รับทราบเหตุการณ์ส าคัญนั้นหรือยัง ดังนั้น นายอ าเภอ
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในทันที เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้รู้ว่านายอ าเภอในพื้นที่ได้รับ
ทราบแล้ว  

นายนิพันธ์  ศิริธร มีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัดจังหวัดตรัง 1. เรื่องการเข้าควบคุมการสอบสวนคดีอาญา 
  ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ปี 2523 โดยให้นายอ าเภอเข้าควบคุมการสอบสวน

คดีอาญา ซึ่งนายอ าเภอก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน โดยในขณะนั้น 
กรมต ารวจยังข้ึนกับกระทรวงมหาดไทย แต่หลังจากที่แยกไปเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ
พยายามที่จะตัดบทบาทการสอบสวนของฝุายปกครองออกไป ล่าสุดได้หนังสืออัยการสูงสุด  
ด่วนที่สุด ที่  อส 0007/ว92 ลงวันที่  22 เมษายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ได้เวียนถึงหน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด  
เพื่อถือปฏิบัติ โดยมีใจความสรุปได้ว่า อัยการสูงสุดมีความเหน็ว่า ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มีลักษณะเป็น “กฎ” และมีล าดับและศักดิ์ 
ทางกฎหมายเท่าเทียมกับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการด าเนินคดีอาญา  
พ.ศ. 2523 ดังนั้น เนื้อหาสาระในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยเฉพาะที่ขัดหรือแย้งกับเนื้อหา 
ในค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ เนื้อหานั้นย่อมสิ้นผลใช้บังคับลงภายในหน่วยงานส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติตามหลักกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า  และตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 66/2553 แต่ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติดังกล่าว  
มิใช่กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  5 
เป็นเพียงค าสั่ง กฎระเบียบ หรือหนังสือสั่งการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น จึงไม่อาจ
ใช้บังคับกับพนักงานสอบสวนฝุายปกครองหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ได้ ส าหรับการด าเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า คดีอยู่ ในอ านาจพิจารณา 
ของพนักงานอัยการในท้องที่นั้นหรือไม่ และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบที่เสนอส านวน  
และความเห็นมายังพนักงานอัยการนั้น เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือไม่เท่านั้น  
และหากการสอบสวนกระท าโดยพนักงานสอบสวนซึ่งชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาแล้ว พนักงานอัยการย่อมมีอ านาจสั่งคดีน้ันได้ตามกฎหมาย 

 2. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
  ตามที่ ได้มีการ เสนอร่ างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจั งหวัดปกครองตนเอง 

โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และเครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนเพือ่จังหวัดปกครอง
ตนเอง (คปป.) โดยมีหลักการเพื่อให้รัฐกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริม  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานในท้องถ่ินให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ทั่วประเทศ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน  

   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  คือ จังหวัด 
ที่มีความพร้อมโดยประชาชนในจังหวัดได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขนาดใหญ่ทั้งจังหวัด ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
ในท้องถ่ินที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง โดยก าหนดแนวทางการจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง  



 ๕ 

ให้กระท าไดโ้ดยการออกเสียงประชามติของประชาชนในจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
เข้าช่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการจัดท าประชามติจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง ถ้ามี 
ผู้มาออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงในจังหวัดนั้น  และมีผลคะแนนออกเสียง
ประชามติจ านวน 3 ใน 5 ของผู้มาออกเสียงเห็นชอบ ให้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเป็นจังหวัด
ปกครองตนเอง ซึ่งจะแบ่งระดับการปกครองส่วนท้องถ่ินออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับบนคือ
จังหวัด และระดับล่างคือองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล การก าหนดกรอบภารกิจมีลักษณะ
คล้ายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจากลักษณะ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นจังหวัดปกครองตนเองแล้วจะไม่มีราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ด้วย จึงขอให้นายอ าเภอได้ศึกษาและท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย  
ถึงข้อดีและข้อเสียของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองไว้ด้วย 

ประธาน   ขอให้นายอ าเภอได้ศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับทราบข้อดีข้อเสียของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเองด้วย   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยฝุายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ที่ท าการ
ปกครองจั งหวัด www.dopatrang.go.th เพื่ อให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.1  เรื่องการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก 
ประจ าปี 2557 

นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
จ่าจังหวัดตรัง  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี 2557 ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11 – 17 

พฤษภาคม 2557 โดยให้จังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวโดยสรุป ที่ขอความ
ร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ขอให้เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาว 
หรือชุดปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2557 
 2. รณรงค์การลอด ละ เลิก อบายมุข การประดับธงทิวและการพัฒนาท าความสะอาด
อาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2557 
 3. ร่วมท าบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) และร่วมในพิธีเวียนเทียน (ช่วงค่ า) เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจ าปี 2557 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่ ส าหรับสถานที่กลาง 
จังหวัดตรังได้ก าหนดจัดกิจกรรม ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) 
 4. พิจารณาจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และแจ้งให้จังหวัด
ทราบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เพื่อจักได้น าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 อนึ่ง ส าหรับกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จ านวน 199 รูป (ตัวแทนจังหวัดละ 2 คน) ระหว่างวันที่  4 – 19 พฤษภาคม 2557  
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ที่ท าการปกครองจังหวัดตรังและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ตรัง ได้เชิญชวนบุคคลเข้าร่วมในการอุปสมบทเป็นตัวแทนของจังหวัดตรังแล้ว จ านวน 2 คน  
ในการนี้ จึงขอรับการสนับสนุนปัจจัยเงินสดจากหน่วยงาน บุคคล ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมท าบุญ

http://www.dopatrang.go.th/
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สมทบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับ ของผู้ที่จะเข้ารับการอุปสมบทดังกล่าว 
โดยติดต่อร่วมท าบุญได้ที่ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง กลุ่มงานปกครอง โทร 075-218043 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.2  เรื่องโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
จ่าจังหวัดตรัง  ตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ 
  2557 โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งเดือนมีนาคม 

2557 จังหวัดได้ออกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557  ณ โรงเรียน
วัดคีรีวิหาร หมู่ที่ 7 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยพื้นที่ได้รายงานสภาพปัญหา 
ดังนี ้

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค (ภัยแล้ง) 
1.1 ต้องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน ในหมู่ที่  2,3,4,5 และหมู่ที่  7 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด งบประมาณ 
2,000,000 บาท 

1.2 ต้องการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

   2. ปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วม)  
โดยต้องการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเพื่อปูองกันน้ าท่วมบริเวณถนนเพชรเกษม จาก 

สี่แยกอันดามันไปทางทุ่งสง บริเวณหมู่ที่ 3 ต าบลเขากอบ ขนาดกว้าง 3 เมตร สู ง 3 เมตร 
ระยะทางประมาณ 45 เมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท 

   ซึ่งจังหวัดจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
   ส าหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  

ในวันพฤหัสบดีที่  ๒2 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลนาเกลือ  
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์
โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.3 เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนท่ีใช้ส าหรับหมู่บ้าน อพป. 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า  ด้วยจังหวัดตรังมีหมู่บ้าน อพป.ที่ได้รับการจัดจัดตั้งข้ึนตามพระราช 
ป้องกันจังหวัดตรัง บัญญัติจัดระเบยีบบรหิารหมูบ่้านอาสาพฒันาและปูองกันตนเอง พ.ศ.2522 จ านวน 342 หมู่บ้าน 
  มีการบริหารหมู่บ้านในรูปแบบคณะกรรมการกลางมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปฏิบัติ

หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และมีการแจกจ่ายอาวุธปืนลูกซองให้กับหมู่บ้าน  
เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย 

   ดังนั้น เพื่อให้การดูแลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ได้รับจากทางราชการมีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึน และเป็นการปูองกันมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องน าอาวุธปืนดังกล่าว ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าวิธีการใดก็ตาม จึงให้ทุกอ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี้ 

   1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้อาวุธปืน  
อย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

   2. จัดท าทะเบียนคุมอาวุธปืนให้เปน็ปัจจุบนัในรูปแบบของแฟูมดิจิตอล โดยลงทะเบียน
หมายเลขอาวุธปืน ถ่ายรูปอาวุธปืนทุกกระบอกไว้อย่างละเอียด 



 ๗ 

   3. ให้พิจารณาปรับเกลี่ยอาวุธปืนจากหมู่บ้าน อพป. ซึ่งมีสถานการณ์ปัญหาความ 
ไม่สงบเรียบร้อยไม่รุนแรง ไปให้หมู่บ้าน อพป. ที่มีสถานการณ์รุนแรง เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาแรงงาน  
ต่างด้าว เป็นต้น เพื่อให้หมู่บ้านดังกล่าวมีความพร้อมด้านการดูแลความไม่สงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน 

   4. ประสานคณะกรรมการ อพป. ให้พิจารณาคัดเลือกราษฎรที่จะมาท าหน้าที่ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน อพป. อย่างรอบคอบและรัดกุม และปรับปรุงรายช่ือให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อให้นายอ าเภอออกค าสั่งใช้ราษฎร หรือท าแผนรักษาความปลอดภัยภัยโดยมีรายช่ือราษฎร
เป็นผนวกค าสั่ง และให้ก าหนดรายการสั่งใช้อาวุธปืนไว้ด้วย รวมทั้งประสานกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย 

   5. ให้พิจารณาออกบัตรประจ าตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่ 

   6. กรณีเป็นหมู่บ้าน อพป.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง พื้นที่ที่สถานการณ์ยาเสพติดแพร่ระบาด ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
ทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อพป.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน โดยการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ อาทิ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เป็นต้น เข้าไป  
ในหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนฯ 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.4 เรื่องโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 
นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า  สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน 
ป้องกันจังหวัดตรัง เอาชนะยาเสพติด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ของศูนย์อ านวยการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพ 
 ติด (ศพส.จ.ตรัง) มีดังต่อไปนี้ 
 

อ าเภอ 
งบพัฒนาจังหวัด งบ ป.ป.ส. งบ ปค. งบ สป.มท. 

งบ 
ยืมเงิน/
เบิกจา่ย 

งบ 
ยืมเงิน/
เบิกจา่ย 

งบ 
ยืมเงิน/
เบิกจา่ย 

งบ 
ยืมเงิน/
เบิกจา่ย 

เมืองตรัง 30,000 30,000 206,600 59,000 81,000 81,000 5,000 5,000 
กันตัง 30,000 0 119,880 109,080 72,500 0 5,000 5,000 

ห้วยยอด 30,000 0 144,840 0 77,500 0 5,000 5,000 

ปะเหลียน 20,000 0 126,120 115,320 66,500 0 5,000 5,000 

ย่านตาขาว 20,000 20,000 123,240 112,440 63,500 0 5,000 5,000 

นาโยง 20,000 20,000 99,720 39,000 58,500 48,000 5,000 5,000 

วังวิเศษ 20,000 0 131,400 120,600 57,000 0 5,000 5,000 

สิเกา 20,000 20,000 98,280 87,480 54,000 0 5,000 5,000 

รัษฎา 20,000 0 108,840 98,040 54,000 0 5,000 5,000 

หาดส าราญ 10,000 10,000 78,120 39,000 51,000 51,000 5,000 5,000 

รวม 220,000 100,000 1,237,040 779,960 635,500 180,000 50,000 50,000 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
3.5  เรื่องสถานการณ์ของการชุมนุมของกลุ่มมวลชนบริเวณศาลากลางจังหวัดตรัง 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองมาชุมนุมอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด 
ป้องกันจังหวัดตรัง ตรัง (หลังใหม่) ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2557 ขณะนี้ส่วนราชการต่างๆ สามารถเข้าท างานในศาลา 



 ๘ 

กลางจังหวัดตรังได้เป็นปกติแล้ว แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังปักหลักอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดเช่นเดิม  
โดยยังไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนว่าจะสลายการชุมนุมเมื่อใด 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.6  เรื่องการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตรัง 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  ประจ าเดือนเมษายน 2557 ดังนี้ 
   1. ด้วยศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้มอบพระบรม

ฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  
ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอได้จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์
พระราชทานให้กบัหมู่บา้น/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2548 – 2555 จ านวน 123 กองทุน 
ในวันประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกอ าเภอ ณ ศาลาประชาคมอ าเภอ โดยนายอ าเภอ 
เป็นผู้มอบให้แก่ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

   2. ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่ บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  
(งบ ป.ป.ส.) โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามครัวเรือนสมาชิก 
อย่างน้อย 1 : 4 ครัวเรือน 

   3. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเมื่อวันที่  
22 เมษายน 2557 ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ช้ัน 5 ที่ประชุมมีมติ ก าหนดทอดผ้าปุา
กองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  

 
            ฉัตรอุไร  พลสุด   
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
             พรชัย  สุขโสม 

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


