
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๗ 
วันอังคารท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
2.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
3.  นายนิมิตร   นิลวัตร    หัวหน้าส านักงานจงัหวัดตรงั 
4.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
5.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
6.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอกันตัง 
7.  นายสมกิจ  เกศนาคินทร์   (แทน) นายอ าเภอย่านตาขาว 
8.  นายสุพจน์  วงศ์วิวัฒน์   (แทน) 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. นางสาวนิพัทธา  รองเดช   (แทน) พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑5. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑6. นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑7. นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 18. นายสมเกียรติ  อินทรค า   หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 19. นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง 
 20. นายพรชัย  สุขโสม    จ่าจังหวัดตรัง 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสาธร  นราวิสุทธ์ิ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (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. เรื่องปัญหาอุทกภัย 

ขอให้นายอ าเภอดูแลและติดตามสถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากเกิด
ปัญหาในพื้นที่ ขอให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดทราบโดยด่วน รวมถึงหากมีเหตุการณ์ส าคัญๆ 
ในพื้นที่ เช่น คดีสะเทือนขวัญ วาตภัย ฯลฯ ก็ขอให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยด่วน
ด้วย 

   2.  เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันท่ี 5 ธันวาคม 2557 
   ขอให้ทุกอ าเภอจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ทุกหมู่บ้านเชิญชวนพี่น้องประชาชน

มาร่วมแรงร่วมใจ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ในการพัฒนาหมู่บ้าน การขุดลอกคูคลอง รวม
ตลอดถึงการปรับปรุงทัศนียภาพของหมู่บ้านให้สวยงาม 

   3. เรื่องการจัดงานวันรวมน้ าใจช่วยกาชาดประจ าปี 2557 
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้ก าหนดจัดงานวันรวมน้ าใจช่วยกาชาดประจ าปี 2557  

เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของส าหรับใช้ในร้านนาวากาชาด ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์
จากนายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมบริจาคตามความเหมาะสม 
และในส่วนของการด าเนินงานของเหลา่กาชาดจังหวัดตรังในปหีน้านั้น จะเน้นเรื่องการสร้างบ้าน
เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มากขึ้น  

   4. เรื่องเร่งรัดการบริหารงบประมาณ 
   ขอให้นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงาน  

เร่งรัดการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด  
รวมตลอดถึงขอให้นายอ าเภอก ากับดูแลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ด้วย 

 5. เรื่องการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการ 
   หากหัวหน้าส่วนราชการประชุมร่วมกับส่วนกลาง ทั้งในส่วนที่กรมแจ้งให้เข้าประชุม

โดยตรงและที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ ขอให้สรุปผล 
การประชุมรายงานให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติราชการต่อไป 

 6. เรื่องการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
   ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้ง 8 ตัวช้ีวัดหลัก ให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด และให้รวมถึงการด าเนินงานตาม roadmap ของ คสช. และเรื่อง
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5 ข้อ ได้แก่  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับ
พื้นที่  การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 
และขยายผลหมู่บ้านเป้าหมาย ฯลฯ ด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยฝ่ายเลขานุการฯ 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 เรื่องโครงการตรัง ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน 

นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิม 
จ่าจังหวัดตรัง  พระชนมพรรษา๘7 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕7 ซึ่งนับเปนวาระส าคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทย 

ทุกหมู่เหล่าจะไดร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที และเรียงร้อยพลังแห่งความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใยและทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทุ่มเทพระวรกายเพื่อพสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอด จังหวัดตรังจึงได้จัดท า “โครงการตรัง ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” 
ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ วัดกะพัง
สุรินทร์ (พระอารามหลวง) ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์
จากคณะสงฆ์หนใต้ 

2. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า เวลา 15.45 – 16.30 น. 
ณ พรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการตรัง ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ตามวัน 
เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.2   เรื่องโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดตรังได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  
จ่าจังหวัดตรัง  ตามโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ  

2558 โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ 1 ครั้ง 
  ส าหรับเดือนธันวาคม 2557 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 หมู่ที่ 4 ต าบลโพรงจระเข้ อ าเภอ 
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
สามารถดาวน์โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.3   เรื่องการด าเนินงาน OTOP ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2557 

นางสาวนิพัทธา รองเดช  แจ้งที่ประชุมว่า การด าเนินงาน OTOP ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2557 ดังนี้ 
(แทน) พัฒนาการจังหวัดตรัง 1. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจ าปี 2557 กรมการพัฒนาชุมชน 
  ได้ก าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจ าปี 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557 ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอทุกอ าเภอ  
ในวันและเวลาราชการ ซึ่งขณะนี้ทุกอ าเภอได้เปิดรับลงทะเบียนฯ ทุกอ าเภอแล้ว และสรุปยอดการ
ลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ได้มีผู้ลงทะเบียนแล้วจ านวน 49 ราย เป็นกลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชนจ านวน 28 ราย ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดตรัง น่าจะมากกว่าเมื่อปี 2555  
ที่ผ่านมา (370 ราย) จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฯ ในครั้งนี้ด้วย 

   2. การประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าปี 2558 ตามแนวทาง
กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ร้อยละ 16 ของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2555 – 2557)  เป็นเงิน 888,774,745.44 บาท (จังหวัดตรัง 
มียอดจ าหน่ายเฉลี่ย 3 ปี เป็นเงิน 766,147,884 บาท ถ้าหากเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ก็จะเพิ่มขึ้น 
เป็นเงิน 122,626,861.44 บาท) และยอดการจ าหน่ายปี 2557 เป็นเงิน 828,912,970 บาท 



 ๔ 

จะต้องท ายอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน จ านวน 59,861,775 บาท จึงจะเป็นไปตามตัวช้ีวัด จึงขอความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ช่วยให้การสนับสนุนการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
จังหวัดตรังด้วย  

   3. การจัดกิจกรรม OTOP เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2557 จ านวน 2 กิจกรรม คือ 
    กิจกรรมที่ 1 เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ

จงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 นี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับ
เครือข่าย OTOP จังหวัดตรัง ประสานกลุม่ผู้ผลติ ผู้ประกอบการประเภทผา้และเครือ่งแต่งกาย ได้แก่
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี และกลุ่มท าผ้าบาติกทุกกลุ่มในจังหวัดตรัง ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีของกระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง  
โดยการผลิตผ้าทอและผ้าบาติกสีเหลือง รวมทั้งจัดแสดงแบบผ้า และน าผลิตภัณฑ์ผ้ามาแสดง 
และจ าหน่ายหน้าห้องประชุมในวันนี้ 

    กิจกรรมที่ 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับคณะกรรมการ
เครือข่าย OTOP จังหวัดตรัง เตรียมการจัดร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP เฉลิมพระเกียรติภายใน
งานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานกาชาดจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5 – 15 ธันวาคม 2557 
โดยการออกร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP ในลักษณะเป็นบูธ รวมสินค้า OTOP Complex ตรัง บูธ 
OTOP ชวนชิม Display OTOP เด่น การจัดนิทรรศการแหล่งทุน การประกวดนักขายมือทอง 
และการประกวดการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยสินค้า OTOP  

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.4   เรื่องการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2557 
นางสาวนิพัทธา รองเดช  แจ้งที่ประชุมว่า การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือน  
(แทน) พัฒนาการจังหวัดตรัง พฤศจิกายน 2557 โดยมีผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ยอดสะสมถึง ณ วันที่ 21  

พฤศจิกายน 2557 ดังนี ้

อ าเภอ 
แยกประเภท 

การช าระคืน
เงินกู ้

คดิเป็นร้อย
ละของเงิน

กู้ยืม 
หมายเหต ุ

โครงการ เงินอุดหนุน โครงการ 
เงินทุน

หมุนเวียน 
กันตัง 16 2,194,400 60 7,314,400 667,983 9.13  
นาโยง 25 837,330 86 12,899,770 459,171 3.56  
ปะเหลียน 34 2,099,522 5 670,000 0 0.00 ไม่ส่งเอกสารการเงิน 

เมืองตรัง 24 896,220 40 5,171,000 37,511 0.73  
ย่านตาขาว 28 779,360 15 1,955,400 296,400 15.16  
รัษฎา 21 1,436,110 8 990,000 99,500 10.05  
วังวิเศษ 10 471,660 27 3,976,300 35,334 0.89  
สิเกา 35 893,510 10 1,493,750 199,372 13.35  
ห้วยยอด 44 1,713,180 15 2,241,500 263,799 11.77  
หาดส าราญ 9 316,560 57 7,759,000 482,482 6.22  

รวม 246 11,637,852 323 44,471,120 2,541,552 5.72  

  ปัญหา  
   1. ยังมีกลุ่มสมาชิกหลายโครงการที่ยังค้างช าระเงินกู้ 
   2. การช าระเงินกู้ของสมาชิกไม่ถูกต้องตามระเบียบ ขาดหลักฐาน เอกสาร ในการส่ง

ช าระคืนเงินกู้ 
   3. มียอดการช าระเงินกู้จ านวนมากทีโ่อนเข้าบัญชี คกส.จ.ตรัง โดยไม่รู้ที่มาของยอดเงิน 
   4. ประธานต าบล ไม่ส่งเอกสารการช าระเงินกู้ของกลุ่มให้ สนง.คกสจ. 



 ๕ 

  แนวทางการแก้ไข 
   1. ทางเจ้าหน้าที่กองทุนได้ประสานงานไปยังต าบลตรวจรายละเอียดการโอนเงินแต่ละ

โครงการตามสัญญาเงินกู้ 
   2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงและให้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการช าระเงินเงินกู้เพื่อเป็นหลักฐาน

ประกอบการช าระคืนเงินกู้ 
   3. ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้แต่ละต าบลส่งรายละเอียดของสมุดธนาคาร เพื่อตรวจสอบ

ยอดเงินเข้าออกของแต่ละต าบลประกอบรายละเอียดของบัญชีธนาคาร คกสจ.ตรัง 
   ผลการสมัครเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของกองทุนพัฒนาบทบทสตรีแห่งชาติ ร้อยละ 50 

ของสตรีอายุ 15 ปี ข้ึนไปที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
  

อ าเภอ 
จ านวนผู้มี
สิทธิ์ (คน) 

ผ่านการ
ตรวจสอบ 

คดิเป็นร้อย
ละ 

ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ 

รอการ
ตรวจสอบ 

รวมสมัคร
และบันทึก 

คดิเป็นร้อย
ละ 

กันตัง 25,239 12,283 48.67 46 0 12,329 48.85 
นาโยง 14,529 6,307 43.41 16 0 6,323 43.52 
ปะเหลียน 23,640 13,578 57.44 461 1 14,040 59.39 
เมืองตรัง 38,877 13,763 35.40 163 626 14,552 37.43 
ย่านตาขาว 18,402 7,646 41.55 97 0 7,743 42.08 
รัษฎา 8,977 4,813 53.61 228 122 5,163 57.51 
วังวิเศษ 14,395 3,995 27.75 208 314 4,517 31.38 
สิเกา 12,097 5,636 46.59 102 237 5,975 49.39 
ห้วยยอด 28,920 9,532 32.96 24 2 9,558 33.05 
หาดส าราญ 4,915 2,774 56.44 9 0 2,783 56.62 

รวม 189,991 80,327 42.28 1,354 1,302 82,983 43.68 

 ปัญหาและอุปสรรค 
   1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   2. ระบบการสมัครสมาชิกเมื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกในระบบ online ภาพรวมตัวเลขแต่

ละอ าเภอกับต าบลไม่ตรงกัน 
 แผนการด าเนินงาน 
   1. ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
   2. จัดท าข้อมูลสตรีที่มีคุณสมบัติ/สตรีที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน 
   3. ก าหนดออกแผนการรณรงค์ รับสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกกองทุนฯ 
   4. มีหนังสือประสานสถานศึกษา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 
   5. ประธานต าบลทุกต าบล รับสมัครสมาชิกกองทุน 
 หมายเหต ุอ าเภอที่ไม่ถึงเป้าหมาย วังวิเศษ ,ห้วยยอด ,เมืองตรัง ,ย่านตาขาว ,นาโยง ,กันตัง และ

สิเกา  
   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 



 ๖ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
5.1   เรื่องการตรวจสอบสถานบริการทีมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม. 

นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ตรวจสอบสถานบริการที่มี 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. โดยให้จัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อท าการตรวจสอบให้เกิด 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ ส าหรับอาคารอื่น ถ้าหากอ าเภอพิจารณา
แล้วเห็นว่าอาจไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งมายังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  เพื่อทาง
ส านักงานฯ จะได้เข้าไปท าการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน
ต่อไป 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
5.2  เรื่องโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

นายสมเกียรติ  อินทรค า  แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าจากกรม 
หน.สน.ปภ.จ.ตรัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 31 ล้านบาท ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ 
  จัดจ้าง และขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้จังหวัดเสนอโครงการป้องกันและ

ฟื้นฟู เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 โดยกรมฯ ให้จังหวัดเสนออย่างละ 10 
โครงการ รวมเป็น 20 โครงการ ซึ่งขณะนี้ สนง.ปภ. ก าลังอยู่ระหว่างรวบรวมโครงการฯ เพื่อ
เสนอให้กรมฯ พิจารณาต่อไป 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
5.3 เรื่องการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตร

ประชาชน 
นายอุทัย  ศรีนวล  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้ส านักทะเบียนอ าเภอ/ท้องถ่ิน ถือปฏิบัติ 
หน.ศบท.จ.ตรัง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  เกี่ยวกับการใช้ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนในการติดต่องาน กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็น

ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ส าเนาเอกสารทะเบียนบ้านหรือบัตรฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเสนอ
เรื่องให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการนั้น ก็ให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
รายการบัตรฯ จากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรฯ แทน โดยไม่ต้องลงช่ือรับรองเอกสารได้ และห้ามมิ
ให้แนะน าให้ผู้ร้องไปถ่ายเอกสารหรือขอคัดจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึงต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียม โดยในขณะนี้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มีโปรแกรมเพื่อด าเนินการได้แล้ว 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
      
          
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


