
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสาธร  นราวิสุทธ์ิ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
2.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
3.  นางจ าลอง  หนูเนียม    (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
4.  นายวิทศักดิ์  จ าเริญนุสิต   (แทน) นายอ าเภอเมืองตรัง  
5.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
6.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอกันตัง 
7.  นายสมกิจ  เกศนาคินทร์   (แทน) นายอ าเภอย่านตาขาว 
8. นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
9. นายนฤทธ์ิ  มงคลศรี    นายอ าเภอสิเกา 
๑0. นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑1. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑2. นายสชิุน  สุธาชีวะ    นายอ าเภอรัษฎา 
๑3. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอหาดส าราญ  
14. นางไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑5. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑6. นายธนนท์  สิริเสาวภาคย์กุล   (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑7. นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 18. นายสรลักษณ์  เทียบพุฒ   (แทน) หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 19. นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง 
 20. นายพรชัย  สุขโสม    จ่าจังหวัดตรัง 

๒1. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ปูองกันจังหวัดตรัง     
๒2. นางสุดใจ  สุธาชีวะ    (แทน) เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายจิระพล  หวานสนิท   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
2.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 นายสาธร  นราวิสุทธ์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกลา่วเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 
 



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องการประชุมนายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

เนื่องจากในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้กระผม  
นายสาธร นราวิสุทธ์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว แทน 

   2.  เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน 
   การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมนั้น ในระดับจังหวัดจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดังนั้น ในส่วน 

ของหมู่บ้านที่ใหญ่หรือหมู่บ้านที่มีปัญหาในพื้นที่มาก ก็อาจจะต้องพิจารณาจัดต้ังหน่วยเคลื่อนที่
เร็วโดยการใช้แบบอย่างของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  

ส าหรับในส่วนของการเพิ่มบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงกรรมการหมู่บ้านนั้น  
นายอ าเภอจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ให้ทุกคนไดร้ับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้เป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดตั้ง
ศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน รวมถึงทุกคนจะได้สามารถใช้บทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลและ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

   3. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ขณะนี้ได้เข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา 1 เดือนแล้ว และได้มีข้อสั่งการว่าส่วน

ราชการจะต้องด าเนินการจัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 
2557 ดังนั้น นายอ าเภอจะต้องไปก าชับและดูแลส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่  เพื่อเร่งรัดและ
ด าเนินการไปตามข้อสั่งการฯ ดังกล่าวด้วย 

 4. เรื่องการวางแผนการด าเนินงานในปี 2559 และ 2560 
   ในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล เกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างสถานี

รถไฟใต้ทะเลอันดามัน ขณะนี้ก าลังมอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับตู้รถไฟเพื่อมาท า
ความสะอาด ซึ่งคาดว่าน่าจะจัดวางได้ในเดือนมกราคม 2558 และถ้าเป็นไปได้จะพยายาม
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เพื่อจะได้ใช้เป็นที่จัดงานฯ ด้วย 

   และขอให้อ าเภอสิเกาช่วยส ารวจพืน้ที่ที่มคีวามเหมาะสมและเป็นพื้นที่เฉพาะของพะยูน 
ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลและมีการกั้นแนวเขตอย่างชัดเจน และไม่มีการรบกวนให้การ
ด ารงชีวิตของพะยูน 

นายนฤทธิ์ มงคลศรี   ส าหรับในเรื่องของการส ารวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับพะยูน ตอนนี้ได้มีการส ารวจ 
นายอ าเภอสิเกา พื้นที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่อ่าวบุญคง เพราะได้มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยกันอนุรักษ์  

และดูแลรักษาพื้นที่ด้วยการปลกูหญา้ทะเล และเป็นพื้นที่ที่มีความเงียบสงบ ไม่มีการประมงใหญ่ 
จึงน่าจะเป็นพื้นที่ที่ความเหมาะสม 

ประธาน   ในเรื่องของการอนุรักษ์พะยูน ขณะนี้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้รับงบประมาณ  
ในการจัดซื้อเครื่องติดตามพะยูน 3 ตัว ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 

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

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

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


 ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่องโครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดตรัง 

นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดตรังก าหนดจัดเรื่องโครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุด 
จ่าจังหวัดตรัง  ของจังหวัดตรงั โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสรา้งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เนื่องจาก 

จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราจ านวนมาก และเป็นจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่า  
“เมืองที่ปลูกยางพาราแห่งแรกของประเทศไทย”  

จึงขอให้อ าเภอพิจารณาคัดเลือกต้นยางพาราที่ต้นใหญ่ที่สุดในพื้นที่ โดยมีหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณา ดังนี ้

1. ขนาดความใหญ่ของต้นยางพารา ให้วัดจากเส้นรอบวงของต้นบริเวณจุดที่สูงข้ึนมา
จากพื้นดิน 1 เมตร และมีลักษณะสวยงาม 

2. จะต้องสามารถเดินทางเข้าไปตรวจสอบ/เยี่ยมชม ได้สะดวก 
3. กรณีที่เป็นต้นยางพาราของเอกชน จะต้องสามารถให้ทางราชการเข้าไปพัฒนา 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้ 
4. ในการส่งเข้าประกวด แต่ละอ าเภอสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 รางวัล โดยมี

หลักเกณฑ์รางวัล ดังนี้ 
    รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 
    รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 
    รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท 

5. อ าเภอที่ได้รับการคัดเลือกใหร้ับรางวัลที่ 1 – 3 จะต้องจัดท าโครงการเพื่อขอรบัการ
สนับสนุนเงินรางวัลในข้อ 2.4 ตามวิธีการงบประมาณ เพื่อน าไปเป็นงบประมาณ 
ในการพัฒนาต้นยางพาราดังกล่าวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป 

ทั้งนี้ การด าเนินการพิจารณาคัดเลือก จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง เพื่อท าหน้าที่ในการตัดสินการประกวดฯ  
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.2   เรื่องการจัดงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจ าปี 2557 

นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดตรังได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา งานฉลองรัฐธรรมนูญ 
จ่าจังหวัดตรัง  และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 5 – 15 ธันวาคม 2557 ณ สนาม 

กีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งในส่วนหนึ่งเพื่อหารายได้เป็นการ
ใช้จ่ายพันธกิจของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ซึ่งในการจัดงานฯ ดังกล่าว 
 เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้ออกร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรม ดังนี ้

    1. การออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดตรัง ประจ าปี 2557 
    เปูาหมายออกรางวัลโดยพิมพ์สลากจ านวน 50,000 ฉบับ โดยมีรางวัล ดังนี้ 

1.1 รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้าวีออส รุ่น 1.5E A/T มูลค่า 649,000 บาท 
จ านวน 1 รางวัล 

     1.2 รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองค าหนัก 5 บาท จ านวน 2 รางวัล 
     1.3 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ จ านวน 3 รางวัล 
     1.4 รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองค าหนัก 2 สลึง จ านวน 20 รางวัล 
     1.5 รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองค าหนัก 1 สลึง จ านวน 30 รางวัล 

1.6 รางวัลที่ 6 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ของขวัญมูลค่า 500 บาท 
จ านวน 100 รางวัล 



 ๔ 

1.7 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง เป็นของขวัญมูลค่า 300 บาท จ านวน 
500 รางวัล 

    2. การออกร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ประจ าปี 2557 
   โดยให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานได้ร่วมท าบุญโดยตักนาวากาชาดฉบับละ 

20 บาท เพื่อแลกของรางวัลในร้านนาวากาชาดและร่วมลุ้นรางวัลพิ เศษเป็นรางวัล
รถจักรยานยนต์ทุกคืน 

    3. การจัดงานวันรวมน้ าใจช่วยกาชาดประจ าปี 2557 
    เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้จัดงานวันรวมน้ าใจช่วยกาชาดประจ าปี 2557 เพื่อรับ

บริจาคเงินและสิง่ของส าหรับใช้ในร้านนาวากาชาด โดยก าหนดจัดข้ึนในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 
2557 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
  ๓.3   เรื่องการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.) 
นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงของหมู่บ้านที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
ป้องกันจังหวัดตรัง ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2557 และหมู่บ้านที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัด 
 ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัมนาและปูองกันตนเอง พ.ศ.2522  

มีราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มาเป็นเวลานาน  
ท าให้ประสิทธิภาพในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันดูแลรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านลดลง ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั้นคงภายในจังหวัดต้องเผชิญกับปัญหา
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงหลายด้าน อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จังหวัด 
จึงมีนโยบายให้ทุกอ าเภอจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ให้มี  
ศักยภาพพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การปูองกันภัยคุกคามด้านต่างๆ 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  

   โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 
   1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
   2. เพื่อฝึกทบทวนการใช้อาวุธ การบ ารุงรักษาอาวุธปืน และยุทธวิธีการจับกุม การตรวจ

ค้น ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน 
   3. เพื่อขับเคลื่อนขยายผลการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง ด้านการรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง 
   เปูาหมาย ด าเนินการฝึกอบรมทบทวนชุด ชรบ. ให้ได้ร้อยละ 10 ของจ านวนหมู่บ้าน

ทั้งหมด หรือจ านวน 73 หมู่บ้าน ภายในปี 2558  
   วิธีด าเนินการ  
   1. อ าเภอทุกอ าเภอคัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมายเพื่อด าเนินการฝึกอบรมให้ได้ร้อยละ 10 

ของจ านวนหมู่บ้านของแต่ละอ าเภอ 
   2. อ าเภอด าเนินการก าหนดแผนการฝึกอบรม และด าเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน 

ที่ก าหนด โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการปกครอง เช่น  
งบบูรณาการของอ าเภอ หรือจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรืองบบริจาค 
จากภาคเอกชน 

   3. จังหวัดด าเนินการฝึกอบรมในหมู่บ้านน าร่อง โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด หรืองบบูรณาการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 

   4. รายงานผลการด าเนินให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
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   5. อ าเภอจัดชุดปฏิบัติการออกติดตาม และให้ค าแนะน า การปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ. 
และรายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบทุกเดือน และให้รายงานทันทีกรณีมีเหตุการณ์ส าคัญ 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.4   เรื่องการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดตรังโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้รับการมอบหมาย 
พัฒนาการจังหวัดตรัง ให้ด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจ าปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  ส่งเสริมใหป้ระชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต และเป็นเปูาหมาย

ของการพัฒนาหมู่บ้าน โดยการจัดกระบวนการเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ ตลอดจนน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อม 
ในการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งเท่าเทียมกัน 

   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้ด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความพร้อมให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในทุกอ าเภอ ปี 2558 จ านวน 10 หมู่บ้าน คือ 

   

ท่ี ชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 
ประเภทของหมู่บ้านต้นแบบ 

(พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี) 
1 โคกมะม่วง 11 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ระดับพออยู่ พอกิน 
2 แหลมสะท้อน 6 นาเกลือ กันตัง ระดับพออยู่ พอกิน 

3 ทุ่งนอก 8 บางกุ้ง ห้วยยอด ระดับพออยู่ พอกิน 

4 ยวนโปฺะ 2 บางด้วน ปะเหลียน ระดับพออยู่ พอกิน 

5 ผมเด็น 6 ไม้ฝาด สิเกา ระดับพออยู่ พอกิน 

6 หน้าเขา 4 หนองบัว รัษฎา ระดับพออยู่ พอกิน 

7 ต้นปรง 3 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ระดับพออยู่ พอกิน 

8 ไสใหญ่ 7 อ่าวตง วังวิเศษ ระดับพออยู่ พอกิน 

9 ใสขนุน 4 ช่อง นาโยง ระดับพออยู่ พอกิน 

10 บ้าหวี 2 บ้าหวี หาดส าราญ ระดับพออยู่ พอกิน 

 
   และเนื่องจากนโยบายของจังหวัด ได้ก าหนดให้พัฒนากร 1 คน 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ โดยให้เป็นพื้นที่การบูรณาการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทุกสาขาอาชีพ จึงขอให้อ าเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ปี 2558 เพิ่มเติมอีกอ าเภอละ 1 หมู่บ้าน (อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก) (รวม 20 
หมู่บ้าน) เพื่อรองรับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.5   เรื่องการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดได้ด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าเดือนตุลาคม  
พัฒนาการจังหวัดตรัง 2557 โดยจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้ 
    1. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว 
    2. บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบ่อ อ าเภอย่านตาขาว 
    3. บ้านเกาะเนียง หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
    4. บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง 
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    5. ชุมชนกะพังสุรินทร์ เทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง 
    6. ชุมชนคลองน้ าเจ็ด เทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง 
    7. บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง 
    8. บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ 6 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง 
    9. บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองตรัง 
    10. บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 3 ต าบลบางเปูา อ าเภอกันตัง 
    11. บ้านคลองเคียน หมู่ที่ 6 ต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง 
    12. บ้านน้ าปลิว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา 
    13. บ้านใสขนุน หมู่ที่ 4 ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง 
    14. บ้านหนองกินตา หมู่ที่ 9 ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง 
    15. บ้านพรุพี หมู่ที่ 6 ต าบลปากคม อ าเภอห้วยยอด 
    16. บ้านวังทอง หมู่ที่ 8 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
    17. บ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 
    18. บ้านหลังสวน หมู่ที่ 21 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ 
    19. บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 2 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ 
    20. บ้านตะเสะ หมู่ที่ 4 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ 
    21. บ้านท่าโตบ หมู่ที่ 7 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ 
    22. บ้านทุ่งเปลว หมู่ที่ 3 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ 
    แผนปฏิบัติการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2557 
   1. จัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมข่องแผน่ดิน ในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่

ของแผ่นดิน ปี 2555 – 2556 จ านวน 20 กองทุน 
   2. พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ าเภอ จัดตั้ง

เครือข่ายกองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2558  
   3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บุคคล

เปูาหมาย ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2548 – 2556 กองทุนละ 1 คน 
   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1   เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า กรมการปกครองได้แจ้งอ าเภอได้จัดตั้งศูนย์อ านวยความเป็นธรรม 
จ่าจังหวัดตรัง  หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีภารกิจหน้าที่ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้ายอ านวยความเป็นธรรมทางอาญา  

(2) ด้านอ านวยความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม  
ข้อพิพาท (ทางแพ่งทางอาญา) เพื่อให้แก่ความสมานฉันท์ (3) ด้านอ านวยความเป็นธรรมในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ (4) ด้านอ านวยความเป็นธรรมในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย นั้น 

   กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินงานของศูนย์อ านวยความเป็นธรรม
หมู่บ้านที่ผ่านมา สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายและช่องทางในการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุก
พื้นที่ และเป็นการเพิ่มบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนั้น เพื่อให้
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ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมหมู่บ้านมีช่ือ และภารกิจที่สอดคล้องกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จึงขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

1. ให้อ าเภอแจ้งศูนย์อ านวยความเป็นธรรมหมู่บ้านเปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน 
(ศดธ.ม.) และปรับปรุงภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน (ศดธ.ม.) ดังนี้ 

1.1 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตามอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน การส่งเสรมิดูแลให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของหมู่บ้าน การปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดและการติดตามฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  การปูองกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ท าลายปุา และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  
และการค้ามนุษย์ 

1.2 ด้านแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อ
พิพาท (ทางแพ่งและทางอาญา) เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ได้แก่ การประนีประนอมข้อพิพาท
ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน 

1.3 ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การรับปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนทุกเรื่องมาแก้ไขและประสานการปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชนและประชาชน คุ้มครองสิทธ์ิเสรีภาพของประชาชน การคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริม 
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
ที่ถูกทารุณกรรม ค่าจัดงานศพ ผู้สูงอายุ การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

1.4 ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิด
กฎหมาย ได้แก่ การรับฟังปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เฝูาระวังติดตามข่าว
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือที่จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนในหมู่บ้าน และรับแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย  

     1.5 ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
2. ท างานเชิงรุกโดยส ารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส การดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ยากจน 

ผู้พิการ ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประสาน
ให้ความช่วยเหลือ  

    3. ปิดปูายศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทุกหมู่บ้าน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
 4. ให้ชุดปฏิบัติการต าบล (ชปต.) เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติ
ในพื้นที่ 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


