
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 9/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
2.  นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
4.  นายกิตติพงษ์  หาขุน    (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
5.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
6.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
7.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอกันตัง 
8.  นายสมกิจ  เกศนาคินทร์   (แทน) นายอ าเภอย่านตาขาว 
9. นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
10. นายนฤทธ์ิ  มงคลศรี    นายอ าเภอสิเกา 
๑1. นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑2. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑3. นายสชิุน  สุธาชีวะ    นายอ าเภอรัษฎา 
๑4. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอหาดส าราญ  
15. นางเบญจมาส  ชัณวิจิตร   (แทน) พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑6. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑7. นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑8. นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 19. นายสรลักษณ์  เทียบพุฒ   (แทน) หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 20. นายพรชัย  สุขโสม    จ่าจังหวัดตรัง 

๒1. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ป้องกันจังหวัดตรัง     
๒2. นางนิภา  สมเช้ือ    เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสาธร  นราวิสุทธ์ิ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ติดราชการ) 
2. นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
2.  ว่าที่ร้อยตรีชยุต  พรมเทศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

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



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องการก่อสร้างท่ีว่าการอ าเภอห้วยยอด 

ขอให้เร่งรัดและก ากับดูแลให้เป็นไปตามสัญญา และพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการด้วย 
2.  เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ 
 การด าเนินการในระดับอ าเภอ ขอให้นายอ าเภอบูรณาการส่วนราชการทุกส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือการด าเนินงานของศูนย์ฯ และขอให้ด าเนินการให้จริงจังและเกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพุธที่ 28 

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

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่องโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจ าปี

งบประมาณ 2557 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการ 
จ่าจังหวัดตรัง  เคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง 
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ ๑  

ครั้ง ซึ่งเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดจะออกหน่วยบริการตามโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่  
25 กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแหลมไทร หมู่ที่ 3 ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง นั้น 

ส าหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 หมู่ที่ 4 ต าบลโพรงจระเข้ 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.2   เรื่องแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป ห้วงท่ี 2 

(สิงหาคม 2557 – กันยายน 2558) 
นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับ  
ป้องกันจังหวัดตรัง อ าเภอและศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถ่ิน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก 

ประชาชนเพื่อการปฏิรูปในด้านต่างๆ และรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ และรายงานศูนย์ปรองดอง
เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด เพื่อน าเสนอต่อศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (ศปป.กอ.รมน.ภาค) และกระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น 
 จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับแจ้งแนวทางจากคณะท างาน
ส่วนกลางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศสก.ศปป.) วางแนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ห้วงที่ 2 (สิงหาคม 2557 – กันยายน 2558) ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

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


 ๓ 

เพื่อการปฏิรูประดับอ าเภอ และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับทอ้งถ่ิน ด าเนินการ 
ดังนี ้
 1. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอ าเภอ และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูประดับท้องถ่ิน ยังคงด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และท างานควบคู่กับสภาปฏิรูป
แห่งชาติ เพื่อด าเนินการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าในทุกมิติ 
 2. ให้อ าเภอน าผลการท าประชาคมจากเวทีต่างๆ ในพื้นที่ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน มาจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน แล้วพิจารณาหาทางช่วยเหลือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น หากปัญหาใดที่มีความส าคัญ และไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับอ าเภอ  
ให้รายงานให้จังหวัดทราบ 
 3. ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน ต าบล ให้ใช้กลไกของ
ชุดปฏิบัติการต าบล (ชปต.) ซึ่งมีทั้งหน่วยราชการทุกหน่วยและภาคประชาชนเป็นผู้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  3.1 ด าเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.2 สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  3.3 บริหารจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดังนี้ 
   1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2) การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

3) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
4) การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

   4. ด าเนินการตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ห้วงที่  2 
(สิงหาคม 2557 – กันยายน 2558) ตามบันทึกข้อความคณะท างานส่วนกลาง ที่ คสช.(ศปป.)ก/
168 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)  
ทุกระดับ ด าเนินการ ดังนี ้

    4.1 ทบทวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลปฏิรูปที่ได้รับจากการจัดเวที
เสวนาในพื้นที่เพื่อคัดแยกข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ในระดับพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน 2557 

    4.2 จัดชุดปฏิบัติการ (ชปต.) ประกอบด้วย พลเรือน ต ารวจ และทหาร  
ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบและประเมินสถานการณ์ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
ในพื้นที่  ตามข้อ 4.1 รวมทั้งการปลูกฝังแนวคิดสร้างทัศนคติ ค่านิยม การด าเนินชีวิต 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 โดยมีผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปัญหาที่พบและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 

   5. ให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ทุกระดับเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการ ด้วยการบูรณาการสรรพก าลังและทรัพยากรธรรมชาติทางการบริหารจากทุกภาคส่วน 
รวมถึงการเชิญบุคคลหรือให้กลุ่มบุคคล ให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในระดับพื้นที่  โดยมีศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (ศปป.กอ.รมน.ภาค) เป็นหน่วยก ากับดูแล 

   6. การรายงานผล ให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถ่ิน และศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอ าเภอ รายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์



 ๔ 

เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด เพื่อสรุปรายงานไปยังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (ศปป.กอ.รมน.ภาค) และกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.3   เรื่องการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

นางเบญจมาส  ชัณวิจิตร  แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดได้ด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าเดือนกันยายน  
(แทน) พัฒนาการจังหวัด 2557 ดังนี ้
   กิจกรรมงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี รับมอบเงิน

ขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหรรษา  
เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   จังหวัดตรังมีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2555 จ านวน 22 หมู่บ้าน ต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2556 จ านวน 20 หมู่บ้าน รวม 42 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

   แผนปฏิบัติงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2557 
   ก าหนดให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน จัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของ

แผ่นดินภายในเดือนตุลาคม 2557 และรายงานผลพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมให้จังหวัดทราบ 
ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


