
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 5/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 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.  นายกิตติพงษ์  หาขุน    (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
6.  นางอุไร  มีแต้ม    (แทน) นายอ าเภอเมืองตรัง  
7.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
8.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอกันตัง 
9.  นายภิรมย์  มีรุ่งเรือง    นายอ าเภอย่านตาขาว 
10. นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
11. นายสาธิต  ไกรนรา    (แทน) นายอ าเภอสิเกา 
๑2. นายธาดา  อธิคมอนันต์   (แทน) นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑3. นายเฉลิมชัย  จันดี    (แทน) นายอ าเภอนาโยง 
๑4. นายสุทธินันท์  เดชวรรณ   (แทน) นายอ าเภอรัษฎา 
๑5. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอหาดส าราญ  
16. นายไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑7. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑8. นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล  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  
1.  นายจตุพร  สีหนาท    เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
2.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
3.  นายจิระพล  หวานสนิท   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
4.  ว่าที่ร้อยตรีชยุต  พรมเทศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

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



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1. เรื่องการจัดพิธีท าบุญเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
   ขอให้ส านักงานจังหวัดตรังจัดพิธีท าบุญเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ โดยเชิญผู้ที่ได้รับ

สายสะพายทุกท่านมาร่วมพิธี จัดในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 2. เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ภายใต้การน าของท่านประยุทธ์  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้อ านวยการ

รักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ขณะนี้มีค าสั่งออกมาแล้วจ านวน 12 ฉบับ และจากการ
ประชุมร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 4 และการประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนท์กับส่วนกลาง สรุป
แนวทางการด าเนินการ คือ 

  เหตุผลของการประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความสงบ ให้ข้าราชการ
ท างานโดยไม่ถูกกดดันจากฝุายหนึ่งฝุายใด ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครมาแบ่งแยกได้ 
โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพยิ่งของเรา เหตุผลประการหนึ่งก็คือ ประเทศไทยเกิด
ความขัดแย้งมา 8 ปี แล้ว ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงขณะนี้ จึงต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก 
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยของเรา เพราะขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วจ านวน 28 คน บาดเจ็บ
อีกเป็นจ านวนมาก จากการชุมนุมในห้วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงเห็นได้ว่าบ้านเมืองเข้าสู่
สภาวะที่ไม่ด ีและต่อไปนี้ คนไทยจะต้องเป็นคนไทยที่เหมือนดังเช่นในอดีต ไม่มีการแบ่งพรรค
แบ่งฝุาย เจอหน้ากันต้องมีรอยยิ้มให้กนั และจะมีการบังคับใช้กฎหมายเต็มร้อยเปอรเ์ซน็ต์กับผู้ที่
ไม่เช่ือฟังหรือฝุาฝืนค าสั่งต่างๆ ของ กอ.รส. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆ และจะ
ประกาศยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกก็ต่อเมื่อเหตุการณ์สงบ บ้านเมืองเข้าสูส่ภาวะปกติ และทหาร
จะไม่ยอมให้ใครใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด ที่ส าคัญขอให้ข้าราชการท าหน้าที่ของตัวเองอย่าง
เป็นกลางให้ดีที่สุด เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น ไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันของฝุายใด
ฝุายหนึ่ง สร้างลูกสร้างหลานก้าวเดินไปข้างหน้าได้ ทุกฝุายจะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ที่ส าคัญที่สุดคือ เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเรา  

  ในส่วนของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ที่ด าเนินการไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายได้ระงับการถ่ายทอดสัญญาณ และได้มีค าสั่งขอความร่วมมือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 
หยุดการให้บริการในเชิงการปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่เช่ือถือ ความไม่เคารพ
กฎหมาย ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงานของ กอ.รส.  

ส าหรับค าสั่ง กอ.รส.ฉบับที่  9/2557 ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การเผยแพร่
ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
เจ้าหน้าที่ ในการน าความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมโดยเร็ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2557 จึงให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ห้ามเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ และรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท บรรณาธิการ 
พิธีกรและสื่อมวลชน เชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มิได้ด ารงต าแหน่งราชการในปัจจบุันทัง้ในสว่น
ของข้าราชการและนักวิชาการ รวมทั้งอดีตผู้ปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนองค์กรอิสระ ให้สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ในลักษณะท าให้เกิดการขยายความ
ขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม รวมทั้งอาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรงโดย
เด็ดขาด ทั้งนี้หากฝุาฝืนจะถูกเรียกตัวมาด าเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนระงับการจ าหน่าย
แจกจ่ายสิ่งพิมพ์และการออกอากาศของรายการดังกล่าวทันที 



 ๓ 

และข้อ 2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจน
ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลและผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ระงับการชุมนุมหรือกิจกรรมที่
ต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในโอกาสแรก ทั้งนี้ หากเกิน
ขีดความสามารถให้รายงานให้ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงทราบ เพื่อด าเนินการตาม
ข้ันตอนต่อไป 

ส าหรับเรื่องอาวุธสงคราม ขอให้นายอ าเภอประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยข่าว
ในพื้นที่ ในการค้นหาอาวุธสงครามทุกรูปแบบ จะต้องไม่มีในพื้นที่อย่างเด็ดขาด และต้องเร่ง
ด าเนินการกวาดล้าง รวมถึงผู้มีอิทธิพลต่างๆ อ าเภอไหนมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ขอให้รายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย รวมถึงการควบคุมการใช้อาวุธของทางราชการด้วย เช่น อาวุธปืน 
อพป. ขอให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เท่านั้น เพราะอาวุธสงครามจะเป็นบ่อเกิดของความรุนแรง 
ทุกฝุายจะต้องช่วยกัน เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ให้เป็นคนไทยแบบเดิม ให้อภัยกัน ยิ้มแย้ม 
รักสามัคคี นายอ าเภอต้องช้ีแจงให้พี่น้องประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ รวมถึงให้
ช้ีแจงประโยชน์ของการประกาศใช้กฎอัยการศึก ที่มีเจตนารมณ์เพื่อลดความขัดแย้ง  

ในส่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ก าชับการด าเนินการ ดังนี้ 
1. การควบคุมสื่อในพื้นที่ โดยการห้ามเสนอข่าวในเชิงปลุกปั่น ยุยง การสร้างความ

แตกแยก 

2. ห้ามเคลื่อนย้ายก าลังพลทั้งสิ้น ถ้าจะเคลื่อนย้าย จะต้องขออนุญาตจากแม่ทัพภาคที่ 
4 ก่อน 

3. การท างาน จะต้องบูรณาการร่วมกันทัง้ฝาุยทหาร ฝุายต ารวจ และส่วนราชการตา่งๆ 
ให้สอดคล้องต้องกัน สิ่งดีๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะต้องรักษาไว้  

4. ขอให้ท าความเข้าใจกับข้าราชการในจังหวัด ซึ่งที่เชิญทุกท่านมาประชุมในวันน้ีก็เพื่อ
ท าความเข้าใจกับทุกท่าน เพื่อท่านจะได้ไปท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

5. ห้ามล่วงละเมิดสถาบันโดยเด็ดขาด  
นี่คือสรุปรายละเอียดการประชุมกับฝุายทหารเมื่อวานนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับทราบและ

ร่วมกันท างาน เพื่อให้บ้านเมืองของเราสงบสุขต่อไป 
   3. เรื่องการขับเคลื่อนโครงการส าคัญของจังหวัด  

ทั้งในส่วนของโครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตประชาชน โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในศูนย์เด็กฯ โครงการหมู่บ้านถือศีล 5  
ขอให้นายอ าเภอช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน เนื่องจากโครงการฯ เหล่านี้ จะเกิดประโยชน์
กับประชาชนอย่างแท้จริง 

   4. เรื่องการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  
ขอให้ประชาชนปลูกต้นไม้กันคนละต้น อาจจะเป็นมะนาว มะเขือ หรืออาจจะเปน็ไม้ผล  

ไม้ล้มลุก ไม้ประดับ ไม้สมุนไพร ฯลฯ แล้วแต่ความสมัครใจหรือความสะดวก เพราะไม่ได้
คาดหวังว่าปลูกแล้วจะต้องเป็นปุาเท่านั้น แต่ถ้าหากปลูกแล้วเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนได้ก็จะเป็นการดี วิธีการปลูก ปลูกในดินไม่ได้ ก็ปลูกในกระถาง ขอให้ปลูกอย่างน้อย
คนละ 1 ต้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ 

   5. เรื่องการขุดลอก คู คลอง  
 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม น้ าแห้ง หรือน้ าเสีย ซึ่งเรื่องนี้ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ได้ให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก จึงขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันด าเนินการ โดยอาจใช้แนวทางของ
ท่านผู้ว่าไมตรี  อินทุสุต ในการด าเนินการ  
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   6. เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จะต้องเตรียมการพัฒนาคน พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพราะเป็น

นโยบายที่ส าคัญ ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคารที่  

29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยฝุายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพื่อให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.1  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 ซึ่งเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดจะออกหน่วยบริการตามโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น 

   ส าหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอ 
วังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
ก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.2  เรื่องการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่จังหวัดตรัง ได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานก าหนดแนวทาง 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใช้กลไกคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปฏิบัติการ 

ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.ตรัง) เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อน ซึ่งจังหวัดตรังได้ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ศจพ.ตรัง จ านวน 6 คณะ  
ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 423/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 นั้น 

   ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
   1. ประชุมคณะท างาน ศจพ.จ.ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 423/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 

2557 จ านวน 2 ครั้ง เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมและแผนการ
ด าเนินงาน 

   2. ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ จ านวน 5 คณะ (คณะกรรมการอ านวยการ
คณะท างานน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
คณะท างานส่งเสริมกิจกรรมด้านการลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้ คณะท างานส่งเสริมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออม การลงทุน คณะท างานส่ง เสริมการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้) คณะละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 

http://www.dopatrang.go.th/
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   3. บูรณาการข้อมูลพื้นที่และผลการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดตรัง โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งข้อมูลพื้นที่  และ
โครงการ/กิจกรรม ในส่วนของหน่วยงานรับผิดชอบให้ฝุายเลขานุการคณะท างานฯ (ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง) เพื่อบูรณาการพื้นที่และโครงการ/กิจกรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ต่อไป (พช. 62 หมู่บ้าน/ธกส. 129 หมู่บ้าน/เกษตร 9 หมู่บ้าน/ปกครอง 2 หมู่บ้าน) 

   4. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนตรังด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 5,655,750 บาท 

   5. แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลหมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ประจ าปี 2557 ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 980/2557 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จ านวน 
3 คณะ 

   แผนการด าเนินงาน 
   1. มอบหมายหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องก าหนดแผน แนวทางในการแปลงข้อสั่งการสู่

การปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ฝุายเลขานุการภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
เพื่อจักได้สรุปเข้าที่ประชุม ศจพ.จ. ต่อไป 

   2. ก าหนดแผนการติดตามและประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจ าปี 
2557 ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 980/2557 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยติดตามหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจ าปี 2557 จ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2557 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.2  เรื่องการด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่จังหวัดตรัง ได้ด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  (OTOP) ตามแนวนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาด 
 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดตรัง มีประสิทธิภาพ 

ได้รับการพัฒนาทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์ และตัวผู้ประกอบการ OTOP ให้มีการความก้าวหน้าโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งจังหวัดโดยคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตรัง เป็นหน่วยบริการเชิงบูรณาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน และการตลาด สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงานประจ าเดือน
เมษายน 2557 ดังนี ้    

ประเภท จ านวนผู้ผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์ ยอดจ าหน่ายเดือนน้ี 
อาหาร 190 326 42,565,210 
เครื่องดื่ม 14 28 5,715,560 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 33 71 14,593,250 
ของใช้ของที่ระลึก 97 184 15,221,400 
สมุนไพร 36 96 6,443,150 
ยอดจ าหน่ายรวม 370 705 84,538,570 

   ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เดือน
เมษายน 2557 

   1. การพัฒนาผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 45 คน รวม 135 คน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
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   2. การส่งเสริมด้านการตลาดโดยการเข้ารว่มจ าหน่ายสนิค้า OTOP ในงานตลาดนัดออมสิน 
สินค้าชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง ระหว่างวันที่ 25 – 27 
เมษายน 2557 รวม 3 วัน มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม จ านวน 38 ราย ยอดจ าหน่าย เป็นเงิน 
845,360 บาท 

   3. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา จัดฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการพัฒนา
เยาวชนด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่เยาวชนทายาท OTOP จังหวัดตรัง 
จ านวน 7 ราย ระยะเวลา 5 วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 

   4. การส่งเสริมตลาดเพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งภายในและภายนอก ในขณะนี้
ทางจังหวัดได้ส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นทั้งตลาดประจ าและตลาดเคลื่อนที่ (OTOP 
MOBILE) ยอดจ าหน่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 74 ล้านบาท/เดือน และผลิตภัณฑ์ที่มียอด
จ าหน่ายสูงได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป ขนมเค้ก และรองลงมาเป็น
ประเภทของใช้ของที่ระลึก ได้แก่ ไม้เทพธาโร และประเภทผ้า ได้แก่ ผ้าทอนาหมื่นศรี และผ้าบาติก 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.3  เรื่องการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  ได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง เป็นจ านวนเงิน 100,000,000  
 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ า ในการพัฒนาอาชีพ 

สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครอืข่ายสตรี การสร้างภาวะผู้น าและยังให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา รวมทั้งองค์กรสตรีต่างๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โดยมีสรุปผลความกา้วหน้าการด าเนินประจ าเดือน
พฤษภาคม 2557 ดังนี ้

   1. งบอุดหนุน   
    1.1 รออนุมัติ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 372,798 บาท 
    1.2 อนุมัติแล้ว จ านวน 215 โครงการ เป็นเงิน 9,675,725 บาท  

แยกประเภทโครงการ 
ที่ ประเภทโครงการ จ านวน

โครงการ 
จ านวน
สมาชกิ 
(คน) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

(คน) 

วงเงินที่เสนอ 
(บาท) 

ผลการ
พิจารณา
เห็นชอบ 

วงเงินทีไ่ด้รับ
อนุมตัิ (บาท) 

1 ด้านสง่เสริมการมีส่วน
ร่วมของสตร ี

161 808 9,317 6,490,012 6,057,115 6,057,115 

2 ด้านสง่เสริมสนับสนนุ
การจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาทสตรี 

54 278 16,127 4,136,847 3,621,610 3,621,610 

รวมทั้งสิน้ 215 1,086 25,444 10,626,859 9,678,725 9,678,725 

   2. งบทุนหมุนเวียน   
    1.1 รออนุมัติ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 445,000 บาท 

 1.2 อนุมัติแล้ว จ านวน 268 โครงการ เป็นเงิน 37,061,020 บาท 
แยกประเภทโครงการ 

ที่ ประเภทโครงการ จ านวน
โครงการ 

จ านวน
สมาชกิ 
(คน) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

(คน) 

วงเงินที่เสนอ 
(บาท) 

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ 

วงเงินทีไ่ด้รับ
อนุมตัิ (บาท) 

1 ด้านเกษตรกรรม 129 657 657 22,670,630 19,774,250 19,774,250 
2 ด้านอุตสาหกรรม 2 10 10 400,000 250,000 250,000 



 ๗ 

3 ด้านพาณิชยก
รรมและอาชีพ
บริการ 

80 447 512 12,232,992 9,994,170 9,944,170 

4 ด้านคหกรรม 38 190 221 5,331,362 4,516,400 4,516,400 
5 ด้านหัตถกรรม 19 95 130 2,867,573 2,576,200 2,576,200 
6 ด้านศิลปกรรม - - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 268 1,399 1,530 43,502,557 37,061,020 37,061,020 

    
และสรุปผลการช าระคืนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือนพฤษภาคม 

2557 ดังนี ้
แยกประเภทโครงการ 

ที่ 
ประเภท
โครงการ 

จ านว
น

โครงก
าร 

วงเงินทีไ่ด้รับ
อนุมตัิ (บาท) 

ส่งคนืเงินกู้ 
(เนื่องจากไม่รับ

เงินทุน) 
การช าระคืนเงนิกู้ (ยอดสะสม) 

เงินตน้
คงเหลือ 
(บาท) โคร

งกา
ร 

วงเงิน 
(บาท) 

โครง
การ 

เงินตน้ 
(บาท) 

ดอกเบี้ย
(บาท) 

ค่า
ปรั
บ 

1 ด้าน
เกษตรกรรม 

129 19,774,250 3 380, 00
0 

74 566,486 32,561.50 - 19,207,76
4 

2 ด้าน
อุตสาหกรรม 

2 250,000 - - - - - - 250,000 

3 ด้านพาณิช
ยกรรมและ
อาชีพบริการ 

80 9,944,170 3 245,00
0 

39 202,060 11,301.25- - 9,742,110 

4 ด้านคหกร
รม 

38 4,516,400 3 289,45
0 

26 162,786 9,286.75 - 4,353,614 

5 ด้าน
หัตถกรรม 

19 2,576,200 - - 10 68,494 3,939.63 - 2,507,706 

6 ด้าน
ศิลปกรรม 

- - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 268 37,061,020 9 914,45
0 

149 999,826 57,089.13 - 36,061,19
4 

   ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน (สตง.) ได้มาตรวจสอบการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาท
สตรี จังหวัดและต าบล ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2557 พื้นที่เปูาหมาย 2 อ าเภอ 4 
ต าบล ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง ต าบลหนองตรุด และต าบลนาโยงใต้ และอ าเภอกันตัง ต าบลนาเกลือ 
และต าบลกันตังใต ้

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.3  เรื่องสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวจัดต้ัง 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกิจ-  
 กรรมที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเองให้

สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” และอาศัยหลักคุณธรรม 
5 ประการของกลุม่ฯ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความวาง
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ท าให้คนในชุมชนมีวินัยในการออม มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีเงินทุน
กู้ยืมเมื่อมีความจ าเป็นหรือเดือดร้อน มีกิจกรรมเครือข่ายที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชน 
รวมทั้งจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาของชุมชน กลุ่ม
ออมเพื่อการผลิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ “พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”  



 ๘ 

   จังหวัดตรังได้ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในทุกหมู่บ้าน/
ต าบล ซึ่งมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 
2557) 

  

ที่ อ าเภอ 
จ านวน
กลุ่ม 

สมาชกิ 
(คน) 

เงินสัจจะสะสม 
(บาท) 

การขึน้ทะเบียนเปน็กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติโดยการ
สนบัสนนุของกรมการพฒันาชมุชน 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 
1 เมืองตรัง 62 12,315 160,117,960 17 44 1 
2 กันตัง 22 4,139 57,096,579 3 12 7 
3 ย่านตาขาว 33 5,915 56,362,850 6 21 6 
4 ปะเหลียน 30 5,094 47,464,024 9 21 0 
5 สิเกา 24 3,312 31,397,344 11 9 4 
6 ห้วยยอด 72 16,258 310,173,800 43 25 4 
7 วังวิเศษ 30 5,198 74,483,250 30 0 0 
8 นาโยง 21 3,752 36,538,132 1 19 1 
9 รัษฎา 37 4,234 38,074,380 12 24 1 
10 หาดส าราญ 10 1,887 36,697,580 4 6 0 

รวม 341 62,104 848,405,899 136 181 24 

   ประเภทที่ 1 จ านวน 136 กลุ่ม หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ปฏิบัติและ
ด าเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุม 

   ประเภทที่ 2 จ านวน 181 กลุ่ม หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน แต่กลุ่มฯ ยินยอมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าไปให้ค าปรึกษา/
แนะน าให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดและหาแนวทางแก้ไขสนับสนุนให้กลุ่ม
เข้มแข็งต่อไป 

   ประเภทที่ 3 จ านวน 24 กลุ่ม หมายถึง กลุ่มฯ ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าไปให้
ค าปรึกษา กรมการพัฒนาชุมชนจะไมร่ับผิดชอบในกรณีกลุ่มเกิดความเสียหาย แต่หากยินยอมจะจัด
ไว้ในประเภทที่ 2 และหาแนวทางแก้ไขสนับสนุนให้กลุ่มฯ เข้มแข็งต่อไป 

   ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของจังหวัดตรัง การด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเงินและคน บางกลุ่มด าเนินงานเป็น
ระยะเวลานาน จึงท าให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหลายกลุ่มมีปัญหา เช่น 

   1. คณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ คณะท างานท างานเพียง 2 – 3 คน 
   2. ไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพื่อแจ้งผลการด าเนินงานของกลุ่ม และไม่มีการจด

บันทึกการประชุม 
   3. ไม่มีรายงานสถานะทางการเงินกลุ่ม (สิ้นปีไม่ปิดงบการเงิน) 
   4. ไม่จัดท าระเบียบกลุ่มหรือมีการจัดท าแต่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่จัดกลุ่มมา 
   5. ไม่มีการจัดท าเอกสารทางการเงนิ และไม่มีการตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน หรือมีแต่

ท าไม่ถูกต้อง จึงท าให้คณะกรรมการด าเนินงานโดยไม่มีเอกสารและหลักฐานในการด าเนินงานของ
กลุ่มซึ่งผลที่ตามมาคือ เงินสูญหายโดยไม่มีหลักฐานตรวจสอบได้ อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย 

   6. ไม่น าเงินฝากบัญชีธนาคาร 
   7. คณะกรรมการด าเนินงานไม่โปร่งใส 
   8. สมาชิกไม่มีวินัยทางการเงิน เช่น ไม่ช าระคืนเงินกู้ตามระยะเวลาที่ก าหนด/สมาชิกบาง

เดือนขาดส่งเงินสัจจะสะสมเป็นจ านวนมาก 
   9. มีการน าเงินสัจจะสะสมของกลุ่มมาปันผลให้กับสมาชิก 
   10. คณะกรรมการกลุ่มหมดวาระการด ารงต าแหน่งไม่มีการเลือกตั้งใหม่ 



 ๙ 

   11. สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มที่วางไว้ 
   12. บางกลุ่มไม่มีการจัดสรรผลก าไร เพราะใช้เงินผลก าไรที่ได้ปล่อยกู้ให้สมาชิกหมด 
   13. ไม่มีการมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกรรมการชุดเก่ากับกรรมการชุด

ใหม่ จึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่มและการตรวจสอบความถูกต้อง 
ส าหรับกรณีปญัหากลุ่มออมทรัพย์ของนาหมื่นศรี ขณะนี้ก าลังอยูร่ะหว่างการตรวจสอบ

ข้อเท็จจรงิ 
   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 เรื่องโครงการขยายผลพูดหาทางออกประเทศไทย 
นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า โครงการขยายผลพูดหาทางออกประเทศไทย เป็นการด าเนินการใน 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  ระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยในส่วนของจังหวัดตรัง ส านักงานพัฒนาชุมชนได้พยายามเข้าไป 

ด าเนินการ แต่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งตามแผนควรจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงขอน าเรียนข้อมูลให้ทราบ
เพิ่มเติมว่า จากเวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยของจงัหวัดตรัง ที่จัดที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาเขตตรัง เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 นั้น ผลสรุปจากเวทีเสวนาไม่มีการสื่อให้เห็นถึงการเข้า
กับฝุายใดฝุายหนึ่งเลย และโครงการขยายผลฯ นี้ ก็เพื่อต้องการที่จะค้นหาความทุกข์หรือความ
ไม่ปกติสุขของพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องปรับแนวทาง
ในการด าเนินการใหม่ ซึ่งในส่วนน้ีต้องขอให้ท่านนายอ าเภอช่วยดูแลให้ด้วย 

เลิกประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


