
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 7/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
๒.  นายสาธร  นราวิสุทธ์ิ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
4.  นายนิมิตร  นิลวัตร    หัวหน้าส านักงานจงัหวัดตรงั 
5.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
6.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
7.  นายวิสิฐ  ตัง้ปอง    นายอ าเภอกันตัง 
8.  นายสมกิจ  เกศนาคินทร์   (แทน) นายอ าเภอย่านตาขาว 
9.  นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
10. นายสาธิต  ไกรนรา    (แทน) นายอ าเภอสิเกา 
๑1. นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑2. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑3. นายสุทธินันท์  เดชวรรณ   (แทน) นายอ าเภอรัษฎา 
๑4. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอหาดส าราญ  
15. นายไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑6. นางอรุณรัตน์  ชัยเกษตรสิน   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑7. นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑8. นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 19. นายอ านวย  จันทรัฐ    หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 20. นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง 
 21. นายไพโรจน์  ศรีละมุล   (แทน) จ่าจังหวัดตรัง 

๒2. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ป้องกันจังหวัดตรัง     
๒3. นางนิภา  สมเช้ือ    เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางจ าลอง  หนูเนียม    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
2.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
3.  นายเชาวลิต  สิทธิฤทธ์ิ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
4.  นายจิระพล  หวานสนิท   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
5.  ว่าที่ร้อยตรีชยุต  พรมเทศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
6.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

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



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องแนวทางการด าเนินงาน (Road Map)คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  แนวทางการด าเนินงาน (Road Map)คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ระยะที่ 1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดตั้งคณะท างานเตรียมการปฏิรูป ภายใน 
2 – 3 เดือน  

ระยะที่ 2 ใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรั ฐมนตรี จัดตั้ง 
สภาปฏิรูป และจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายใน 1 ปี  

ระยะที่ 3 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย แก้ไขไม่ความเป็นธรรมต่างๆ จัดการเลือกตั้ง  
ให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ตามหลักธรรมาภิบาล ภายในปี 2558 

เหตุผลความจ าเป็นในการจัดระเบียบและปฏิรูปการเมือง 
1. ความขัดแย้งทางความคิดในทางการเมืองอย่างรุนแรง 
2. การใช้อ านาจการปกครองที่เป็นอยู่เดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 
3. ระบบการเลือกตั้งรูปแบบเดิม ถูกต่อต้านอย่างกว้างขวาง 
4. มีการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องถึง 6 เดือน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ

ประชาชน 
5. มีปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นคดีความอยู่ในช้ันศาลเป็นจ านวนมาก 
6. การบังคับใช้กฎหมายปกติใช้ไม่ได้กับทุกกลุ่ม สร้างความหวาดระแวงเกลียดชังเป็น

วงกว้าง 
7. การบริหารราชการแผ่นดินในห้วงที่ผ่านมาไม่สามารถกระท าได้ 
8. มีการล่วงละเมิดสถานบันพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 ทั้งทางลับและเปิดเผย 
9. มีการปลุกระดมมวลชนที่มุ่งเอาชนะฝ่ายตรงกันข้าม โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์  

ของคนส่วนใหญ่ 
10. มีการจัดต้ังกองก าลังติดอาวุธ เตรียมอาวุธสงครามจ านวนมากเพื่อปฏิบัติการอย่าง

รุนแรง 
ค่านิยมหลักของชาวไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดย คสช. 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ 
ก็แจกจ่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักศาสนา 

12. ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



 ๓ 

การด าเนินงานตามระยะที่ 1 ต้องด าเนินการต่อไป และควบคู่ไปกับการด าเนินการ
ระยะที่ 2 ไปด้วย ซึ่งขณะนี้มีรัฐธรรมนูญช่ัวคราวแล้ว ขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดของ
รัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าว ด้วย และเมื่อมีประกาศต่างๆ ของ คสช. หากสามารถด าเนินการได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการร่วมกันและด าเนินการในทันที เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของค่านิยมหลักของ คสช. เป็นเรื่องที่ คสช. 
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ขอให้อ าเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย   

  2. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
   ขอให้ทุกอ าเภอจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นฐานข้อมูลของอ าเภอส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของอ าเภอทั้งด้านบวกและด้านลบ  
ทั้งนี้ ในการเปิดข้อมูลนายอ าเภอจะต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารด้วยว่า สามารถ
เปิดเผยได้หรือไม่ อย่างไร ด้วย 

 3. เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ขอให้นายอ าเภอบูรณาการทุกฝา่ยที่เกีย่วข้องช่วยกันด าเนินการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด การบ าบัดฟื้นฟูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วน
ของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับยาเสพติดขอให้เร่งรัดการด าเนินการ การจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ค้า ผู้ เสพ ขอให้ด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน  
และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเพื่อจะไดเ้สริมสร้างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 

 4. เรื่องการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้มีการสรุปรายงานประจ าเดือนว่า 
ได้ด าเนินการไปแล้วกี่หมู่บ้าน 

  5. เรื่องปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 
   สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการจัดท าแนวเขต ดังนั้น ขอให้ท าแนวเขตให้ชัดเจน และไม่ให้มีการ

บุกรุกใหม่อย่างเด็ดขาด ส่วนกรณีบุกรุกเก่าให้พิจารณาไปแต่ละรายตามแตข้่อเท็จจริง ซึ่งจะต้อง
มีการท าข้อตกลงข้ึน ขอให้นายอ าเภอช่วยก ากับดูแลด้วย 

 6. เรื่องโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
   ขอให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าโครงการปลูกต้นไม้ ให้ห้วงต้นเดือนสิงหาคม 2557  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  

        7. เรื่องการจัดระเบียบสังคม 
   ขอให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังด้วย 
 8. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
   ขอให้อ าเภอจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

ประชาชน โดยต้องบูรณาการทุกฝ่ายมาช่วยกัน และในส่วนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้จัดตั้ง
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยให้แยกต่างหากมาจากหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกองร้อย อส.จ.ตรัง  

 9. เรื่องโครงการหมู่บ้านถือศีล 5 
   ขอให้นายอ าเภอช่วยก ากับดูแลการด าเนินโครงการนี้ในพื้นที่ด้วย และขอให้มีการสรุป

รายงานประจ าเดือนว่าไดด้ าเนินการไปแล้วกี่หมู่บ้าน  
 10. เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก 

โดยเราจะปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกตามค่านิยมหลักของชาวไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศ
ไทยให้เข้มแข็งของ คสช.เรื่องการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ การมี



 ๔ 

สติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการรู้จักด ารง
ตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเปน็ มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย และขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   11. เรื่องการด าเนินงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
   การด าเนินงานต่างๆ ของหมู่บ้าน ขอให้นายอ าเภอใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนทุกเรื่อง รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ด้วย 
 12. เรื่องพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์  
   คณะใหญ่หนใต้จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ เพื่อเสริมมงคลดวง  

พระบรมราชสมภพพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 
11 สิงหาคม 2557 โดยจะมีคณะสงฆ์หนใต้มาร่วมพิธีฯ ประมาณ 500 รูป หลังจากนั้น 
จะนิมนต์พระสงฆ์จะร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่  6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่  

27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ 
ที่ท าการปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพื่อให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.1  เรื่องสรุปผลการด าเนินงานตามประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

จังหวัดตรัง 

 แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก  
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เข้า
ควบคุมอ านาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.  
และได้มีการประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ถือปฏิบัติในการบริหารราชการ ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
  จังหวัดตรังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัด (ศปป.จังหวัด) จัดตั้ง  
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอ าเภอ (ศปป.อ าเภอ)  และจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน (ศปป.ท้องถ่ิน)  เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานการรักษาความสงบแห่งชาติ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนด าเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจเร่งด่วน และมีผลการปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

   ๑. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี 
     ๑.๑ การช้ีแจงท าความเข้าใจการควบคุมอ านาจรัฐ 
      จังหวัดได้มอบหมายให้ทุกอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช้ีแจงท าความเข้าใจ  

การควบคุมอ านาจรัฐตามแนวทางการด าเนินงาน (Road Map) ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และเหตุผลความจ าเป็นในการจัด ระเบียบและปฏิรูปการเมืองของ คสช.  
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานราชการ ข้าราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน 

http://www.dopatrang.go.th/


 ๕ 

ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน พลังมวลชน แกนน าทางการเมือง และอาสาสมัคร  
ที่จัดต้ังข้ึน 

      ผลการด าเนินงาน 
 ช้ีแจงท าความเข้าใจในเรื่องเหตุผลความจ าเป็นของการควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน 324 ครั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้    

              (๑) กลุ่มประชาชนทั่วไป                                จ านวน  21,114 คน 
              (๒) กลุ่มเอกชน (บริษัท สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์)    จ านวน       747 คน 
               (๓) กลุ่มพลังมวลชน                                    จ านวน     1,055 คน 
              (๔) แกนน าทางการเมือง                                จ านวน       3 82 คน  
              (๕) กลุ่มข้าราชการ พนักงานของรัฐ/ท้องถ่ิน         จ านวน     6,861 คน 
                                                                     รวมทั้งสิ้น 30,161 คน 
     ๑.๒ การติดตามตรวจสอบการกระท าที่ไม่เหมาะสมกับทุกสถาบันของชาติ 

จังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ าเภอทุกอ าเภอ ติดตามและตรวจสอบ
การกระท าที่ไม่เหมาะสมต่อทุกสถาบันของชาติ และการประดับธงที่มิใช่ธงชาติหรือมิใช่ธง  
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจงใจที่จะแบ่งฝักแบ่งฝา่ยแบ่งแยกสี หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางการเมือง 

      ผลการด าเนินงาน 
            ผลการตรวจสอบไม่พบการกระท าที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันส าคัญของชาติแต่อย่างใด     
     ๑.๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 

 (๑) จัดก าลังสายตรวจ ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ในการสังเกตการณ์
สถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดี  หรือการแสดงสัญลักษณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ 

      (๒) จัดต้ังจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นอาวุธ และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ  
      ผลการด าเนินงาน 
           (๑) จัดต้ังจุดตรวจความมั่นคงเพือ่ป้องกันการสร้างสถานการณ์  จ านวน  252  ครั้ง 
             (๒) ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์    จ านวน   83   ครั้ง  
     ๑.๔ การระงับการชุมนุมทางการเมือง 

 (๑) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ าเภอให้ถือปฏิบัติตามประกาศ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง 
โดยเคร่งครัด  
 (๒) สั่งการให้ทุกอ าเภอเฝ้าระวังและติดตามการรวมกลุ่มของมวลชนในพื้นที่ 
อันเนื่องมาจากปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ปัญหา
ที่ดิน ฯลฯ และหากปรากฏว่ามีการรวมกลุ่มของมวลชนให้เร่งเจราจาให้ได้ข้อยุติโดยทันที 

      ผลการด าเนินงาน 
           ไม่พบการชุมนุมทางการเมือง หรือการชุมนุมเพื่อสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด 
     ๑.๕ การตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องตรวจสอบวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาตจัดต้ัง
ตามกฎหมาย กรณีตรวจพบจะขอความร่วมมือให้ระงับการออกอากาศ พร้อมทั้งกวดขัน  
การแอบเปิดวิทยุชุมชนในกรณีออกอากาศปลุกระดมมวลชน 

      ผลการด าเนินงาน 



 ๖ 

        ไม่พบสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศการกระจายเสียงออกอากาศ  
และไม่พบการออกอากาศเพื่อปลุกระดมมวลชน 

   ๒. ด้านการด าเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูป 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป
(ศปป.)  ข้ึน  โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี  
จากหมู่บ้านสู่ประเทศ ตลอดจนรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่
การปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ศปป.จังหวัดตรังก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายใต้การการด าเนินงานว่า “ การ
สลายแกนน า สร้างบรรยากาศความเชื่อมั่น สร้างพันธะสัญญาในการคืนความสงบร่วมกัน 
และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย” และมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. กิจกรรมท าความเข้าใจกับบุคลากรภาครัฐทุกประเภทในพื้นที่ ทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรัฐกลุ่มต่างๆ เพื่อให้  
กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และประสานการปฏิรูป 
 2. กิจกรรมการสร้างบรรยากาศและกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้ทุกคนหันหน้า
เข้าหากัน โดยพิจารณากิจกรรมที่มีความเหมาะสมในพื้นที่และมีเป้าหมายให้ประชาชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 3. กิจกรรมการสลายแกนน า โดยพิจารณาจัดกิจกรรมที่เชิญแกนน าคู่ขัดแย้งเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้มีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมสร้างความรัก 
ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ 
 4. กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อการปฏิรูป โดย ศปป.จังหวัด, 
ศปป.อ าเภอ และ ศปป.ท้องถ่ิน รวบรวมความคิดเห็นในเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  
ส่งให้ ศปป.กอ.รมน.ภาค และกระทรวงมหาดไทย 
 ศปป.จังหวัดตรังได้จัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว โดยก าหนด
ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีผลปฏิบัติงาน 
ที่ส าคัญดังนี้ 

    ๑.กิจกรรมท าความเข้าใจ 
 ก าหนดให้มีการช้ีแจงท าความเข้าใจภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล
ความจ าเป็นในการเข้ามาควบคุมอ านาจการปกครองของ คสช. 
 ๑.๑ ก าหนดให้ ศปป.อ าเภอ ศปป.เทศบาล และ ศปป.องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการช้ีแจงราษฎรในพื้นที่จ านวน ๘๑๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ขณะด าเนินการแล้วเสร็จครบ 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
 ๑.๒ ช้ีแจงบุคลากรภาครัฐทุกประเภทในพื้นที่  ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถ่ิน รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรัฐกลุ่มต่างๆ เพื่อให้กลุ่มดังกล่าว  
เป็นผู้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และประสานการปฏิรูป  
โดยด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๓๐ มถุินายน ๒๕๕๗ 

    ๑.๓ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดการแถลงข่าว 
 ๑.๔ ด าเนินการจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เหตุผลความจ าเป็นในการจัดระเบียบ  
และปฏิรูปการเมือง ๑๐ ประการ และแนวทางการด าเนินงานของ คสช.  จ านวน ๕๐๐ ป้าย 
และติดตั้งณ บริเวณสถานที่ตั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งติดตั้งในสถานที่ชุมชน สถานที่สาธารณะ 
ห้างสรรพสินค้า ทางแยก/ทางร่วม และเส้นทางสัญจรในพื้นที่  
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    ๒.การสร้างบรรยากาศและกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ 
 ๒.๑ กิจกรรมท าบุญเมืองตรัง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดข้ึนเมื่อวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยข้าราชการ ทหารต ารวจ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวตรัง กว่า ๓,๐๐๐ คน 
ร่วมท าบุญเมืองตรัง เพื่อสร้างการปรองดองสมานฉันท์ โดยมีพิธีท าบุญทางศาสนาทั้ง ๓ ศาสนา 
คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยพิธีทางศาสนาพุทธมีพระพรหมจรยิาจารย์ 
เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมเจ้าอาวาสจากจังหวัดตรัง จ านวน ๒๑๙ รูป  
ร่วมประกอบพิธี พร้อมการสวดดูอาตามหลักศาสนาอิสลาม และพิธีอธิษฐานจิตขอพร  
พระเจ้าของศาสนาคริสต์ด้วย 
 ๒.๒ กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแสรู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ จัดข้ึนเมื่อวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ร่วมกับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการกล่าวค า
ปฏิญาณและการเดินรณรงค์ ซึ่งจัดข้ึนพร้อมกันทั้ง ๑๐ อ าเภอ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 
๑๐,๐๐๐ คน 
 ๒.๓ กิจกรรม “คืนความสุขแก่ประชาชน คน...(อ าเภอ)....รวมพลังสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป” โดยให้มีการเดินรณรงค์สร้างกระแสการปรองดองสมานฉันท์  
การปฏิญาณตน การแสดงดนตรีจากจังหวัดทหารบกทุ่งสง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  
การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ขณะจัดได้จั ดกิจกรรมครบทุกอ าเภอแล้ว 
นอกจากนั้นยังก าหนดให้ทุกท้องถ่ินด าเนินการจัดกิจกรรมในระดับต าบลอีกด้วย  

    ๓.การสลายแกนน า 
 จัดกิจกรรมที่เชิญแกนน าคู่ขัดแย้งเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้มีโอกาสพูดคุยปรับความ
เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ 
เช่น 
 ๓.๑ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้เชิญกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมือง ๓ กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่ม นปช.ตรัง กลุ่ม กปปส.ตรัง และกลุ่ม กปพ. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญเมืองตรัง 
โดยแกนน าทุกกลุ่มได้ข้ึนบนเวทีแสดงเจตนรมย์สลายสเีสือ้ และยุติความเคลื่อนไหวทางการเมือง
อย่างถาวร และปฏิญาณตนว่าจะร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อให้สังคม  
และประเทศชาติเกิดความสงบสุข ต่อหน้าสักขีพยาน คือประชาชนชาวตรัง กว่า ๓,๐๐๐ คน 
 ๓.๒ กลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมือง ๓ กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเข้าพรรษา  
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความประสงค์ร่วมกัน ปลูกความรัก ความสามัคคี 
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปประเทศ   

    ๔.กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือการปฏิรูป 
 ศปป.จังหวัด, ศปป.อ าเภอ และ ศปป.ท้องถ่ิน รวบรวมความคิดเห็นในเรื่องการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ  ส่งให้ ศปป.กอ.รมน.ภาค และกระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเสนอ คสช. 
 ๔.๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศปป.จังหวัด จัดช้ีแจงแนวทางการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมรับฟังค าช้ีแจง จ านวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และในภาคบ่ายได้จัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นตามหัวข้อหรือประเด็นเพื่อการปฏิรูป ใน ๑๑ ประเด็น และได้สรุป
ข้อเสนอเพื่อรวมกับข้อเสนอจากเวทีระดับอ าเภอต่อไป 
 ๔.๒ ก าหนดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับอ าเภอทุกอ าเภอ ระหว่างวันที่ 
๓-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และรวบรวมข้อเสนอส่งให้ ศปป.จังหวัดภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 
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 ๔.๓ ศปป.จังหวัดก าหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยแยกเวทีตามกลุ่มเสวนา  
เป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มแกนน าทางการเมือง 
กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มภาคสังคมและอื่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 ผลการด าเนินงาน ทุกอ าเภอ และท้องถ่ิน ได้จัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
จัดท ารายงานแนวทางปฏิรูปเพือ่เสนอหน่วยงานที่เกีย่วข้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แบบบันทึกข้อมูลการปฏิรูปประเทศ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดตรัง 

   ๓. ด้านการรับมอบอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะแต่การสงคราม 
 ๓.๑ จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ส าหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามไว้ใน
ครอบครอง อันเป็นความผิดตามกฎหมาย น ามอบให้นายทะเบียน ตามค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๗  และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๗ 

๓.๒ จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการตรวจ
ค้น จับกุมผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ส าหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามไว้ใน
ครอบครอง หลังจากพ้นระยะเวลาการส่งมอบตามข้อ ๑ 

      ผลการด าเนินงาน 
      -ระหว่างวันท่ี ๑ มิ.ย. -๒๔ ก.ค.๕๗ 

 1. วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้ท าการตรวจยึดเรื่องกระสุนปืน บริเวณ
ถนนเลี่ยงเมืองสายท่าปาบ-บ้านควน หมู่ที่ ๒ ต าบลนาโยงใต้ อ าเภอเมืองตรัง ของกลาง เครื่อง
กระสุนปืนแม ๑๖ จ านวน ๑๕๔ นัด เครื่องกระสุนปืนเอ็ม ๗๙ จ านวน ๒ นัด 
 2. วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ ได้ท าการตรวจยึดแนยาว อาก้า จ านวน  
๑ กระบอก พร้อมซองกระสุน ๑ ซอง ท้องที่ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองบัง อ าเภอรัษฎา 
 3. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ระเบิดสังหาร ชนิดเอ็ม 67 ในสภาพพร้อมใช้งาน 
จ านวน ๑ ลูก ภายในสนามชนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด 
 4. วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ได้ท าการตรวจค้นห้องพักเลขที่ ๗/๑๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลควนปริง 
อ าเภอเมืองตรัง พบอาวุธเอ็ม ๑๖ จ านวน ๑ กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจ านวน ๑๙ นัด  

      -ระหว่างวันท่ี ๑ ต.ค.๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗  
          มีผลการปฏิบัติในการจับกุม และมีของกลางดงันี ้

   1. ปืนสงคราม เอม็ ๑๖  ๕ กระบอก 
      2. ปืนสงคราม เอชเค  ๑  กระบอก 
      3. ปืนสงครารม คาร์บิน  ๑ กระบอก 

   4. ปืนกลมือ เอ็มซี ๑  ๑ กระบอก 
   5. กระสุนปืนสงคราม        ๑๒๕ นัด 

   ๔. ด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
ตามกรอบภารกิจที่ก าหนดอย่างจริงจัง 

      ผลการด าเนินงาน 
      -ระหว่างวันท่ี ๑ มิ.ย. -๒๔ ก.ค.๕๗ 
      (๑) ด้านการปราบปรามจับกุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาด จับกุม 218 คดี 
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       -การตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด จ านวน ๒๔๓ ครั้ง จับกุมด าเนินคดี ๘๕ คดี 
ผู้ต้องหา ๘๙ ราย ของกลางยาบ้า ๒,๐๔๔ เม็ด 
   -การจับกุมพื้นที่ตอนใน จับกุม ๒๒๖ คดี ผู้ต้องหา ๒๖๒ คน แยกเป็นข้อหา 
เสพ ๑๒๙ คดี  

        ครอบครอง ๕๑ คดี ครอบครองเพือ่จ าหน่าย ๓๒ คด ี
       ของกลาง ยาบ้า ๒๖,๔๘๑ เม็ด 
      (๒) ด้านการบ าบัด ฟื้นฟู น าผู้เสพเข้าบ าบัด จ านวน ๙๓๑ คน แยกเป็น 
       -ระบบสมัครใจโดยสาธารณสุข    ๖๖ คน 
       -ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ๑๕๘ คน 
       -ระบบบังคับบ าบัด   ๖๘๒ คน 
       -ระบบต้องโทษ     ๒๕ คน 
      -ระหว่างวันท่ี ๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗ 
      (๑) ด้านการปราบปรามจับกุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาด จับกุม ๔,๖๐๗ คด ี
       แยกเป็นข้อหา เสพ/ครอบครอง ๔๐๓๘ คดี ค้า ๔๐๐ คดี ผลิต ๑๖๙ คดี  
       ครอบครอง ๕๑ คดี ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ๓๒ คด ี
       ของกลาง ยาบ้า ๑๘๒,๖๘๓ เม็ด ไอซ์ ๒,๑๙๘ กรัม กัญชา ๒,๒๒๕ กรัม  
                              และกระท่อม ๑,๐๐๐ กก.  
      (๒) ด้านการบ าบัด ฟื้นฟู น าผู้เสพเข้าบ าบัด จ านวน ๓,๑๗๒ คน แยกเป็น 
       -ระบบสมัครใจ      ๖๘๐ คน 
       -ระบบบังคับบ าบัด   ๒,๓๕๐ คน 
       -ระบบต้องโทษ     ๑๔๒  คน 
   ๕. ด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการท าลายบุกรุกท าลายป่าไม้ 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่มีภารกิจและอ านาจหน้าทีด่ าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ท าลาย 
หรือกระท าการด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าให้เสื่อมเสียต่อสภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบ  
และสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ 

      ผลการด าเนินงาน 
      -ระหว่างวันท่ี ๑ มิ.ย. -๒๔ ก.ค.๕๗ 

 จับกุมด าเนินคดี จ านวน ๓๙ คดี รวมเนื้อที่ที่มีการบุกรุก จ านวน ๑๒๘ ไร่ แยกเป็น 
อ าเภอเมืองตรัง ๙ คดี อ าเภอกันตัง ๕ คดี อ าเภอห้วยยอด ๑๑ คดี อ าเภอปะเหลียน ๒ คดี 
อ าเภอนาโยง ๗ คดี วังวิเศษ ๑ คดี อ าเภอรัษฎา ๓ คดี และอ าเภอหาดส าราญ ๑ คด ี

      -ระหว่างวันท่ี ๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗ 
 จับกุมด าเนินคดี จ านวน ๑๑๒ คดี รวมเนื้อที่ที่มีการบุกรุก จ านวน ๙๑๙ ไร่ แยกเป็น 
อ าเภอเมืองตรัง ๙ คดี อ าเภอกันตัง ๑๒ คดี อ าเภอห้วยยอด ๒๓ คดี อ าเภอปะเหลียน ๑๗ คดี 
อ าเภอสิเกา ๒ คดี อ าเภอย่านตาขาว ๗ คดี อ าเภอวังวิเศษ ๑๕ คดี อ าเภอรัษฎา ๙ คดี  
และอ าเภอนาโยง ๑๘ คดี  

   ๖. ด้านการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่งที่ ๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่อง มาตรการช่ัวคราวในการแก้ไขแรงงานต่างด้าว ก าหนดให้ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ 
ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามก าหมาย หรือการ



 ๑๐ 

อนุญาตนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  หรือท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ไปรายงานตัว  
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีหน้าที่ในการจัดท าทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ าตัว และตรวจสุขภาพ 
คนต่างด้าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

      ผลการด าเนินงาน 
 (๑) ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ได้เปิดให้แรงงานต่างด้าวมาแจ้งความจ านง  
จดทะเบียน ปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จ านวน ๔,๖๕๗ คน แยกเป็น 

       -เมียนมาร์  ๓,๖๗๒ คน 
       -กัมพูชา    ๓๐๓ คน 
       -ลาว    ๖๘๒ คน 
      (๒) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายบนเรือประมง จ านวน ๖๓๖ แยกเป็น 
       -เมียนมาร์  ๔๖๘ คน 
       -กัมพูชา   ๑๒๘ คน 
       -ลาว       - คน 

 (๓) สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๘๔๙ คน แยกเป็น 

       -เมียนมาร ์ ๖๖๔ คน 
       -กัมพูชา        ๓๔ คน 
       -ลาว           ๑๕๑ คน 
   ๗. ด้านการห้ามเล่นการพนันท่ีผิดกฎหมาย 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลมิให้มีการ
เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า สลาก
กินรวบ ฯลฯ 

      -ระหว่างวันท่ี ๑ มิ.ย. -๒๔ ก.ค.๕๗ 
       จับกุมการพนันทั่วไป ๔๓ คด ี  ผู้ต้องหา ๑๒๖ คน 
       จับกุมการพนันสลากกินรวบ ๒๔ คด ี ผู้ต้องหา   ๒๔ คน 
      -ระหว่างวันท่ี ๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗ 
       จับกุมการพนันทั่วไป ๑๕๘ คด ี  ผู้ต้องหา ๔๒๘ คน 
       จับกุมการพนันสลากกินรวบ ๑๔๗ คด ี ผู้ต้องหา  ๑๖๑ คน 
   ๘. ด้านการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดตรัง  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ  
และรถรับจ้างบางประเภท ได้น ารถมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้จัดระเบียบเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. รถโดยสารประจ าทาง ต้องน ารถเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ เป็นจุดต้นทาง
ปลายทางในการรับส่งผู้โดยสารเพียงแห่งเดียว 
 2. รถตู้โดยสาร ต้องน ารถเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นจุดต้นทางปลายทางในการ
รับส่งผู้โดยสารเพียงแห่งเดียว ห้ามน ารถไปตั้งคิวนอกสถานีขนส่งโดยเด็ดขาด 
 3. รถแท็กซี่ป้ายด าที่น ามาใช้รับจ้างรับส่งผู้โดยสารทุกคิว จะผ่อนผันให้น ารถมาใช้
รับจ้างได้ แต่ต้องน ารถไปเข้าใช้สถานีขนส่งโดยสารแห่งเดิม 



 ๑๑ 

รถจักรยานยนต์ที่น ามาใช้รับจ้างรับ-ส่งผูโ้ดยสารอยู่ในคิวต่างๆ ต้องเป็นรถที่จดทะเบยีน
เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคัน และผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้อง 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗    
๓.2  เรื่องก าชับให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กวดขันการลักลอบเล่นการพนันท่ีผิดกฎหมาย 

และยาเสพติด 
   ตามที่ได้แจ้งข้อสั่งการและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการ 

ให้ตรวจสอบและเข้มงวดกวดขันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย และการแพร่
ระบาดของยาเสพติด หากมีการล่อยปละละเลย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  
เรียก รับ หรือมีผลประโยชน์ จะต้องถูกด าเนินการทางวินัยและอาญาจน ถึงที่สุด โดยจังหวัด 
ได้แจ้งให้อ าเภอทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0018.1/ว618  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และตามหนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0018.1/ว7096 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 

   ดังนั้น เพื่อให้ข้อสั่งการและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว น าไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ต าบล หมู่บ้าน อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งความสงบ
เรียบร้อยในสังคม จึงให้อ าเภอก าชับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตรวจสอบและเข้มงวดกวดขันมิให้มี
การลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ หากมีการปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เรียก รับ หรือมีผลประโยชน์
ถือว่าบกพร่องทางความประพฤติ หรือความสามารถไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง ให้อ าเภอ
ด าเนินการทางวินัยและอาญาจนถึงที่สุด และรายงานผลให้จังหวัดทราบด้วย 

 3.3 เรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) 
   ตามที่จังหวัดแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่อ าเภอ ทุกอ าเภอ เพิกถอนใบอนุญาตให้มี  

และใช้อาวุธปืน (ป.4) ของบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ที่ได้กระท า
ความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  
พ.ศ.2490 ที่เกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตฯ การเกรียกประกันหรือทัณฑ์บนโดยเคร่งครัด 
และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานให้จังหวัดทราบ ความตามหนังสือจังหวัดตรังที่ ตง 0018.1/
ว507 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

   ในการนี้ จังหวัดตรังพิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายปราบปรามยาเสพติดและการรักษา
ความสงบ เ รี ยบร้ อยเป็ นนโยบาย ที่ ส า คัญของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ และ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนงานตามนโยบายดังกล่าว  
ให้บั ง เ กิ ดผลดี ยิ่ ง ข้ึน  จั งห วัดจึ ง ให้นายทะ เบียนท้ องที่ อ า เภอทุ กอ า เภอ ถือป ฏิบั ติ 
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาต
ให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจ้งให้อ าเภอถือปฏิบัติตามหนังสือ
จังหวัดตรังที่ ตง 0018.1/ว507 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กับบุคลที่ได้รับอนุญาต 
ให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ซึ่งได้กระท าความผิดหรือมีสว่นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วรายงานผล
ให้จังหวัดทราบทุกครั้ง 

 3.4   เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 

2557 ข้อ 4 เรื่อง มาตรการช่ัวคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
จึงให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ข้ึน ส่วนในแต่ละจังหวัดจะเริ่มด าเนินการเมื่อใดให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติประกาศก าหนด บัดน้ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่ 94/2557 



 ๑๒ 

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดต้ังศูนย์บริการทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบด็เสรจ็ 
(One Stop Service) เพิ่มเติมใน 15 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราด 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สตูล  
และสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 
2557 

   ในส่วนของจังหวัดตรัง ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ณ อาคารศูนย์คลินิกอาเซียนตรัง (ส านักงานกาชาดตรังหลังเก่า) ถนน
รื่นรมย์ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จึงขอให้ทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง
และผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตาม
แรงงาน มาจดทะเบียนท าประวัติได้ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม 2557  
เริ่มตั้งเวลา 08.30 น. ในแต่ละวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากสิ้นสุดการจดทะเบียนแล้ว 
จะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัย  
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือท างานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
รวมถึงนายจ้างและผู้ประกอบการด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ในการปฏิบัติงานตามภารกิจนี้ จ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของทุกอ าเภอ  
และเทศบาล แห่งละ 1 คน มาปฏิบัติงาน จึงขอให้ทางอ าเภอได้พิจารณาบริหารจัดการ 
การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอด้วย อย่าให้มีผลกระทบในการบริการประชาชนชน  
หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

   โดยข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนประวัติของจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 
กรกฎาคม 2557 มีดังนี้ 

   1. รับจดทะเบียนแล้ว  1,728 ราย 
   2. นายจ้าง   216 ราย   

สัญชาต ิ จ านวน 
แรงงาน ผู้ติดตาม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
เมียนมาร์ 1,326 839 398 43 46 
ลาว 302 150 128 10 14 
กัมพูชา 100 60 35 3 2 

รวม 1,728 1,049 561 56 62 
 

๓.5   เรื่องโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรังประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่จังหวัดตรังได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการ 
เคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ  
๑ ครั้ง ซึ่งเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดได้ออกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
24 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลองมวน หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง นั้น 

ส าหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหาดเลา หมู่ที่ 3 ต าบลปะเหลียน อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์
โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 



 ๑๓ 

๓.6  เรื่องการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
   ตามที่จังหวัดก าหนดการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ปี 2557 

ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ าเภอเมืองตรัง  
และได้รับเกียรติจาก ม.ล.สราลี กิติยากร ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ นั้น 

   จังหวัดได้ด าเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ปี 2557  
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

   1. ยอดเงินบริจาคสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง เป็นเงิน 726,237.50 
บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) แยกเป็นระดับจังหวัด/
อ าเภอ ดังนี้ 

    1.1 จังหวัดตรัง   72,283.00 บาท 
    1.2 อ าเภอเมืองตรัง  120,284.00 บาท 
    1.3 อ าเภอกันตัง  54,752.00 บาท 
    1.4 อ าเภอย่านตาขาว  123,581.00 บาท 
    1.5 อ าเภอปะเหลียน  61,815.50 บาท 
    1.6 อ าเภอสิเกา   58,917.00 บาท 
    1.7 อ าเภอห้วยยอด  50,942.00 บาท 
    1.8 อ าเภอวังวิเศษ  52,084.00 บาท 
    1.9 อ าเภอนาโยง  45,866.00 บาท 
    1.10 อ าเภอรัษฎา  53,369.00 บาท 
    1.11 อ าเภอหาดส าราญ  32,330.00 บาท 
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ระดับจังหวัด/อ าเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ 
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 2,500 
คน 

   3. กิจกรรมที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 
    3.1 การจัดนิทรรศการสรุปผลการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ

จังหวัด/อ าเภอ 
    3.2 การออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร สาขารักษ์จันทน์ 
    3.3 การจัดขบวนรถผ้าป่ากองทุนแท่ของแผ่นดิน จ านวน 10 อ าเภอ  

และขบวนกลองยาว โดยเคลื่อนขบวนตั้งแต่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  
5 – ตลาดสดเทศบาล – สี่แยกโรงแรมธรรมรินทร์ – หอนาฬิกา – ไปสิ้นสุด ณ วัดกะพังสุรินทร์ 
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 3.7   เรื่องการบริหารจัดการและการจัดสรรรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
   เพื่อให้การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน

คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรแีห่งชาติ ได้ก าหนดการบริหารจัดการและการจัดสรรรายได้
ของกองทุนฯ ดังนี ้

   1. กรณีช าระคืนเงินกู้  ให้ คกส.ต.น าเงินที่ได้รับ ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ  
และดอกเบี้ยธนาคารที่มีในบัญชีเงินฝากของ คกส.ต.โอนให้ คกส.จ. ภายใน 3 วันท าการ พร้อมส่ง



 ๑๔ 

เอกสารทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเงินกองทุนของ คกส.ต. และส าเนาบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ให้ส านักงาน คกส.จ. ทราบทุกครั้งเมื่อมีการโอน 

   2. เมื่อได้รับเงินจาก คกส.ต. ให้ คกส.จ. น าเงินที่ได้จาก คกส.ต. และดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารในบัญชี คกส.จ. ที่คงค้างในบัญชี คกส.จ. ส่งคืนเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” 
ณ ส านักงานคลังจังหวัด ผ่านส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายใน 3 วันท าการ 

   3. การส่งเงินคืนเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ส านักงานคลังจังหวัด (ระบบ 
GFMIS) ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนน าเข้าระบบภายใน 3 วันท าการ และจัดท าทะเบียนคุมรับ – จ่าย 
และรายงานการรับ – จ่าย เงินกองทุนฯ พร้อมส่งทะเบียนคุมฯ ให้ส านักงานกองทุนฯ ทราบ  
ทุกเดือน 

   4. ก่อนอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนทุกครั้ง ให้ คกส.จ. น าเงินต้น/ดอกเบี้ย/ค่าปรับ ส่งคืน
เข้าส านักงานคลังจังหวัด บัญชี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี (ระบบ GFMIS) โดยผ่านส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดให้เรียบร้อยก่อน 

   5. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและจ่ายเงินเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  
ของ คกส.จ. ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการภายใน 10 วันท าการ 

   6. การใช้จ่ายเงินดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ  
ให้ คกส.จ. ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลหรือ
ผลประโยชน์  โดยตัดยอดดอกผล ณ วันที่  30 กันยายน 2556 ของงบปี  2556  
ส่วนปีงบประมาณ 2557 ให้ตัดยอดดอกผลจ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2557 ครั้งที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยด าเนินการตามแนวทางใช้จ่ายดอกผลฯ 

   7. ให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ด าเนินการบันทึกข้อมูลการเสนอโครงการสัญญาเงินกู้  
การช าระคืนเงินในโปรแกรมบริหารกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

   8. ให้ คกส.จ.เตรียมการวางแผนการจัดท ายุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด 

   9. สร้างความรู้ความเข้าใจและแจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินดอกผลหรือผลประโยชน์  
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ คณะกรรมการพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดและคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนฯ ทราบ 
3.8   เรื่องการจัดงาน OTOP เทิดไท้องค์ราชินี สตรีตรัง เน่ืองในวันสตรีไทย ปี 2557 จังหวัด

ตรัง 
 จังหวัดตรังร่วมกับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด

ตรัง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ก าหนดจัดงาน OTOP เทิดไท้องค์
ราชินี วันสตรีไทย จังหวัดตรัง 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณ 
ลานหน้าห้างบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง 

ก าหนดกิจกรรม 
1. จัดพิ ธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 
2. จ าหน่ายสินค้า OTOP 
3. สมาชิกสตรีเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน (จากหมู่บ้านๆ ละ 3 คน) 
4. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน โดยส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง 
5. การน าเสนอผลงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 



 ๑๕ 

6. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงของสตรี โดยส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ 
จังหวัดตรัง 

7. การประกวดจัดกระเช้าผลไม้/การจัดพานขันโตกขนมไทย 
8. ประกวดการแต่งกายสวยสมวัยผ้าไทยประยุกต์ 
9. มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น/เยาวสตรีดีเด่น 
10. มอบเข็มตราสัญลักษณ์ฯ กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
11. มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดตรัง 
12. การแสดงบนเวที/ร าวงย้อนยุค ของสมาชิกสตรี 
โดยจะมีพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานหน้า

ห้างบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

เลิกประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


