
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 12/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
2.  นายนิกร  สุกใส    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3.  นายทรงพล  ใจกริ่ม    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
4.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
5.  นายกิตติพงษ์  หาขุน    (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
6.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
7.  นายจักรกฤษณ์  ฝั่งชลจิตร์   (แทน) นายอ าเภอห้วยยอด 
8.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอกันตัง 
9.  นายสมกิจ  เกศนาคินทร์   (แทน) นายอ าเภอย่านตาขาว 
10. นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
11. นายสาธิต  ไกรนรา    (แทน) นายอ าเภอสิเกา 
๑2. นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑3. นายเฉลิมชัย  จันดี    (แทน) นายอ าเภอนาโยง 
๑4. นายสชิุน  สุธาชีวะ    นายอ าเภอรัษฎา 
๑5. นายณหทัย  สุนทรนนท์   (แทน) นายอ าเภอหาดส าราญ  
16. นางเบญจมาส  ชัณวิจิตร   (แทน) พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑7. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑8. นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑9. นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

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

๒3. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ป้องกันจังหวัดตรัง     
๒4. นางวรรณดี  นวลขาว   (แทน) เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายช านาญศิลป์  ภุมรินทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

2.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
3.  นายด ารงศักดิ์  นาคีสังข์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
4.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
5.  นายจิระพล  หวานสนิท   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

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



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องขอขอบคุณ 

ขอขอบคุณส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้ให้ความร่วมมือในปฏิบัติราชการต่างๆ จนส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมตลอดถึงการจัดงานกาชาด ประจ าปี 2557 ที่ผ่านมา ทุกส่วนราชการได้
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการสนับสนุนของรางวัลและการอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าร้าน
นาวากาชาด ซึ่งผลการด าเนินการส าเร็จไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   2.  เรื่องการสร้างบ้านเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีท่ีอยู่อาศัย 
   ในงบประมาณ 2558 จังหวัดตรังวางเป้าหมายจะสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย

ให้อ าเภอละ 1 หลัง รวม 10 หลัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังจะสนับสนุนงบประมาณให้ส่วน
หนึ่ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ าเภอ ร่วมสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง 

   3.  เรื่องโครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดตรัง 
   ตามที่จังหวัดตรังได้จัดท าโครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง ผล

การประกวดพบว่า ต้นยางพาราของแขวงการทางตรัง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมวดการทางห้วยยอด ต าบล
ห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะได้ให้แขวงการทางตรังพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไป  

 4.  เรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหายางพารา 
   ขอให้นายอ าเภอร่วมประชุมกับผูท้ี่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหายางพารา และตอนนี้จังหวัดได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานสถิติ
จังหวัดส ารวจคนกรีดยาง เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลว่าจังหวัดตรังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาราคายางพาราตกต่ าจ านวนเท่าใด ดังนั้น จึงขอให้นายอ าเภอส ารวจข้อมูลร่วมกับ
ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง โดยการบูรณาการสรรพก าลังในอ าเภอร่วมกนัส ารวจข้อมูลคนกรีดยาง 
ส าหรับพื้นที่จังหวัดตรังมีเกษตรกรที่มีหลักเกณฑ์ในการได้รับการช่วยเหลือประมาณ 53,000 
กว่าราย ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่ง จังหวัดได้ให้ส ารวจด้วยว่าใน
จ านวนเกษตรกร 53,000 กว่ารายนี้ มี 1. เจ้าของสวนกรีดด้วยตนเองจ านวนกี่แปลง กี่ไร่ กี่
ราย 2. กรีดเองและจ้าง จ านวนกี่แปลง กี่ไร่ กี่ราย พร้อมทั้งให้ส ารวจว่ามีลูกจ้างกี่ราย ชาวไทยกี่
ราย ชาวต่างชาติกี่ราย 3. จ้างทั้งหมด จ านวนกี่แปลง กี่ไร่ กี่ราย พร้อมทั้งให้ส ารวจว่ามีลูกจ้างกี่
ราย ชาวไทยกี่ราย ชาวต่างชาติกี่ราย เพื่อจะน ามาวิเคราะห์แล้วน าเสนอข้อมูลในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป  

ทั้งนี้ ในส่วนของราคายางพารา รัฐบาลจะช่วยเหลือใหร้าคาสูงที่สดุเท่าที่จะท าได้ ดังนั้น 
นายอ าเภอจะต้องช้ีแจงและท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะน า ให้พี่น้อง
ประชาชนพึ่งตนเองโดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตควบคู่
ไปกับการช่วยเหลือของรัฐบาล  

 5.  เรื่องการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

   เนื่องจากในปีหน้าเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนส่วน
ราชการประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและ
บ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกี ยรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
– 31 ธันวาคม 2558 และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือน
เมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสม 



 ๓ 

ทั้งนี้  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการตามพระราชด าริ เป็นต้น 

  6.  เรื่องโครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “มหาดไทย
บ าบัดทุกข์ สร้างสุข ท่ัวไทย” 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดท า โครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน 
ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบ าบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” จ านวน 17 โครงการ ดังนี้ 

1) “ศูนย์ด ารงธรรม น าสุข แก้ทุกข์ 24 ช่ัวโมง” บริการปีใหม่ ไม่มีวันหยุด ส าหรับ
แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
อย่างทันท่วงทีและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตอนนี้จังหวัดจะปรับค าสั่งคณะท างานของ
ศูนย์ฯ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และให้ปลัด
จังหวัดตรังเป็นเลขานุการศูนย์ฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตรังมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) “ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน” โดยสามารถใช้บัตรประชาชน
ใบเดียว ไม่เรียกส าเนา เข้าถึงทุกบริการ ของที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง และขยายผลไปยัง 118 
หน่วยงานนอกกระทรวงมหาดไทย เปิดให้บริการส านักทะเบียนอ าเภอไม่มีวันหยุดในช่วงปีใหม่ 
30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 

3) “ส านักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ปรับปรุงบริการ ก าหนด
มาตรฐานเวลา รวดเร็ว ชัดเจน จัดท าคู่มือการให้บริการ ทุกส านักทะเบียนที่ดินบริการด้วยใจ 
โปร่งใสทุกข้ันตอน 

4) “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” บูรณาการทุกหน่วยงาน
ร่วมกับท้องถ่ิน ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 
ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 ในส่วนของจังหวัดตรังขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินการและอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย  

5) “รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข” ร่วมกับทหาร พลเรือน เครือข่าย
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนคนไทยกระจายทั่วทุกพื้นที่  

6) “สว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน” ตั้งเป้าหมายขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยัง
ไม่มีไฟฟ้า จ านวน 61,271 ครัวเรือน ให้มีไฟฟ้าครบ 100 % ภายใน 5 ธันวาคม 2558  

7) “LED สว่างไสว รับปีใหม่มหานคร” ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยามค่ าคืน บนถนน 12 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
ตั้งแต่ถนนดินสอ จนถึงซอยรามบุตรี สถานตากอากาศบางปู และชุมชนต่างๆ แล้วเสร็จภายใน
กุมภาพันธ์ 2558 

8) “ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้ าใช้” ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% และสามารถผ่อน
ช าระ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย รวมทั้งบริการออกส ารวจท่อรั่วฟรี ไม่มีคิดค่าใช้จ่าย “Home Care 
Center” แก้ไขถึงบ้าน  

9) “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข” บริการประทับใจ 234 สาขาประปาภูมิภาคทั่ว
ประเทศ โดยบริการติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดใหม่ ผ่อนช าระ 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 - 
31  มกราคม 2558  และศูนย์ประปาทันใจ แก้ไขถึงบ้าน “มิสเตอร์ประปา” ลงพื้นที่
ตรวจสอบปัญหา ให้ค าแนะน า ซ่อมแก้ไข ไม่มีวันหยุด 
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10) “ท้องถ่ินโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ ทั่วถึงเป็นธรรม” เร่งจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอย่างเปน็ธรรม ทั่วถึง สร้างกลไกตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
ให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า มีธรรมาภิบาล 

11) “อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ” จัดระบบจัดการขยะ 
เพิ่มมูลค่า แปลงเป็นพลังงาน ปลูกฝังจิตส านึกจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การ
เป็นเมืองสะอาดปลอดขยะ เพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นต่อไป 

12) “คลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข” ด าเนินการก าจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ดูแล
ให้แม่น้ า คูคลอง เอื้อต่อการสัญจร และน าผักตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่ม   

13) “ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว” จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้มีความ
เป็นระเบียบมีภูมิทัศน์สวยงาม ให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย  

14) “ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน” ปรับปรุงพัฒนา
จัดระบบตลาดปากคลองใหม่ ให้ประชาชนจับจ่ายสะดวก เป็นระเบียบ สินค้าปลอดภัย สะอาด
สดใหม่ทุกวัน 

15) “2558 ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยเร่งวางผังเมืองรวม
จังหวัดให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครอบคลมุทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2558 และวางผัง
พื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วน 2 แห่ง คือ อ าเภอสะเดา 
และอ าเภอเมืองมุกดาหาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2558 และระยะถัดไป 3 แห่ง คือ 
อ าเภอแม่สอด อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอคลองใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม 2558 

16) “OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน” เปิด
ช่องทางจ าหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงการขยายตลาดไปยังตลาด
ต่างประเทศ  

17) “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” จัดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่จังหวัด 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยจะก าหนดจัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและ
ช่องทางจ าหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 
จ าหน่ายผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จ าเป็นต่อการ
ครองชีพในชีวิตประจ าวันในราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 

   7.  เรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
   นายอ าเภอจะต้องตรวจสอบการค้ามนุษย์ในพื้นที่ รวมไปถึงการตรวจสอบบุคคลที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด นายอ าเภอจะต้องมีข้อมูลในทางลับ เพื่อจะได้น ามาประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในการหาแนวทางปราบปรามต่อไป 

   นอกจากนี้ ขอให้นายอ าเภอด าเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต การจัด
ระเบียบสังคม บ่อนการพนัน ขอทาน ผู้หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ อย่าให้มีในพื้นที่ แล้วรายงานให้
จังหวัดทราบด้วย และหากต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานในระดับจังหวัด ขอให้แจ้งให้
จังหวัดทราบ 

  8. เรื่องการช่วยเหลือชาวนา 
   ในส่วนของจังหวัดตรัง ขณะนี้ก าลังให้ความช่วยเหลือซึ่งน่าจะครบถ้วนในไม่ช้านี้ และ

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากรัฐบาล ขอให้นายอ าเภอให้การส นับสนุนการ
ด าเนินงานในพื้นที่ ทั้งการตรวจสอบพื้นที่ การจ่ายเงิน ฯลฯ นายอ าเภอจะต้องไปร่วมด้วย  

นายนิกร  สุกใส   แนะน าตัวต่อที่ประชุมฯ กระผม นายนิกร  สุกใส ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ต าแหน่งเดิมคือ ผู้เช่ียวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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นายทรงพล  ใจกริ่ม   แนะน าตัวตอ่ที่ประชุมฯ กระผม นายทรงพล  ใจกริ่ม ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ตรัง ต าแหน่งเดิมคือ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และขอแจ้งที่ประชุมฯ เกี่ยวกับเรื่องการ

เตรียมความพร้อมเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้มีการประชุมฯ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยในการประชุมฯ ได้มีการก าชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ส่วนให้ความส าคัญกับการอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจทุกจุด และขอความร่วมมือไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง พิจารณาการตั้งจุดตรวจรองหรือการบริการประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหมู่บ้าน เพราะอุบัติเหตุหลายกรณีที่ผ่านมา มักจะเกิดจากถนนสายรอง เนื่องจาก
อาจจะมีผู้สัญจรในช่วงที่มึนเมา ดังนั้น ในครั้งนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย 

นายนิพันธ์  ศิริธร   แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้ 
ปลัดจังหวัดตรัง 1. เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางพารา 
   ในส่วนของจังหวัดตรัง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวน่าจะด าเนินการได้เรียบร้อย

ในไม่ช้านี้ ส่วนกรณีเรื่องยางพาราจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 
2558 ดังนั้น จึงขอให้นายอ าเภอช่วยอ านวยการการด าเนินการในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ด้วย 

 2. เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง 
   อธิบดีการปกครองได้ก าชับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองให้ด าเนินการอย่าง

โปร่งใสด้วย 
 3. เรื่องโครงการติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
   ซึ่งเป็นภารกิจของกรมการปกครองโดยตรง จึงขอให้นายอ าเภออ านวยการในพื้นที่ด้วย 
  4. เรื่องการพิจารณาคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจ าปี 2558 
   ขณะนี้ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจ าปี 2558 ซึ่งจังหวัดจะได้พิจารณาตามผลงานที่ปรากฏด้วย
ความบริสุทธ์ิยุติธรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 

พฤศจิกายน 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 เรื่องสรุปผลการจัดงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจ าปี 2557 

นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้ออกร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง  
จ่าจังหวัดตรัง  ในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา งานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจ าปี  

2557 ระหว่างวันที่ 5 – 15 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) นั้น 
บัดน้ี การจัดงานฯ ดังกล่าว ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 

จึงขอแจ้งรายได้จากการออกร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ประจ าปี 2557 ดังนี้ 
    1. รายได้จากการขายสลากกาชาด   4,898,000 บาท 
    2. รายได้จากการขายนาวากาชาด    2,442,440 บาท 
      รวม     7,340,440 บาท 

http://www.dopatrang.go.th/
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    ส าหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย ก าลังอยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินการ 
 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงิน
และสิ่งของ รวมตลอดถึงการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ประจ ารา้น
กาชาดจังหวัดตรัง จนท าให้การจัดงานกาชาดจังหวัดตรังในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

และในวันน้ี ภายหลังจากการประชุมนายอ าเภอฯ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้
จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด ประจ าปี 2557 รางวัลที่ 1 รถยนต์โต
โยต้าวีออส รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองค า และรางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดตรัง จึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย 
๓.2   เรื่องโครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดตรัง 

ตามที่จังหวัดตรังได้จัดท าโครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง 
ด้วยการคัดเลือกต้นยางพาราในพื้นที่ที่มีลักษณะและขนาดใหญ่ให้เป็นต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร้างแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพารา
ให้แก่ประชาชน โดยมอบหมายให้อ าเภอ และหน่วยงานต่างๆ ส ารวจและคัดเลือกต้นยางพารา
ต้นใหญ่ในพื้นที่มาให้จังหวัดทราบ โดยมีอ าเภอและหน่วยงานที่จัดส่งต้นยางพาราเข้ารับการ
ประกวด จ านวน 10 อ าเภอ และ 1 หน่วยงาน 

ส าหรับรางวัลตามโครงการดังกล่าวจังหวัดจะจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนา 
ต้นยางพาราที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยางพารารา 

- รางวัลที่  1 เงินงบประมาณ 30,000.-บาท 
- รางวัลที่  2 เงินงบประมาณ 20,000.-บาท 
- รางวัลที่  3 เงินงบประมาณ 15,000.-บาท 

จังหวัดได้มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกต้นยางพาราต้นใหญ่
ที่สุดของจังหวัดตรัง ตามค าสั่งจังหวัดตรัง ที่ 2794/2557 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ไป
ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกฯ  ตามก าหนดการ บัดนี้ คณะกรรมการฯ  ได้ไปตรวจสอบต้น
ยางพาราต้นใหญ่ที่สุดที่อ าเภอ และหน่วยงานต่างๆ ส่งมาเป็นที่เรียบรอ้ย โดยมีผลการตรวจสอบ
สรุปผลเรียงตามขนาดของต้นใหญ่ ดังนี้      

 
อันดับ 

ที่ 

อ าเภอ/
หน่วยงาน 

ข้อมูลของต้นยางพารา  
สถานที่ตั้ง 

 

เจ้าของ 
ต้นยางพารา 

ล าต้น 
(ซม.) 

สูง 
(ม.) 

อายุ 
(ปี) 

1 แขวงการ
ทางตรัง 

442 30 10
4 

ที่ดินหมวดการทางห้วยยอด  

2 นาโยง 366 25 10
0 

ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 7  ต าบล
ช่อง  

3 ห้วยยอด 
 

363 36 80 ที่ดินเอกชน อยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 3 
ต าบลวังคีรี  

นายเดื่อง  
อาจมีแก้ว 

4 กันตัง 349 30 75 ที่ดินเอกชน อยู่เลขที่ 85 หมู่ที่ 2 
ต าบลบางเป้า  

นายประเวศ  
ลิมศิริวนนท์ 

5 รัษฎา 341 30 10
0 

ที่ดินเอกชน อยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 1 
ต าบลควนเมา  

นายระพินทร์  
ไชยสงคราม 

6 

สิเกา 

328 30 63 ที่ดินเอกชนอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อหิน  

นายรัน  มาก
นคร 

7 326 30 83 ที่ดินเอกชน อยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 1 
ต าบลเขาไม้แก้ว  

นายประเสริฐ 
สรรพจักร 



 ๗ 

8 ปะเหลียน 326 30 50 ที่ดินราชพัสดุ อ าเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ต าบลท่าข้าม                                

9 วังวิเศษ 
 

316 30 47 ที่ดินแขวงการทางตรัง ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม  
หมู่ที่ 1 ต าบลวังมะปรางเหนือ 

10 เมืองตรัง 
 

309 16 80 ที่ดินเอกชน อยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 8 
ต าบลน้ าผุด 

นางสมศรี สัง
ยวน 

11 หาดส าราญ 250 25 30 ที่ดินเอกชน อยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้าหวี 

นางสมพงศ์  
เจริญหัตถกิจ 

12 ย่านตาขาว 248 27 40 ที่ดินเอกชน สุสานตระกูลพากเพียร หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่ง
กระบือ  

 

ซึ่งจังหวัดจะได้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป ดังนี้ 
1. แจ้งแขวงการทางจังหวัดตรัง อ าเภอนาโยงและอ าเภอห้วยยอด ซึ่งได้รับการคัดเลือก

ในสามอันดับแรก จัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาให้ต้นยางพาราดังกล่าวเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จังหวัดตรัง ตามจ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติในโครงการฯ  

           2. จัดท าประกาศจังหวัดตรัง เพื่อประกาศผลการคัดเลือก 
3. แจ้งผลตามประกาศฯ ให้ทุกอ าเภอ รวมทั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ตรัง และส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ทราบเพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ต่อไป 

4. แจ้งหน่วยงานตาม ข้อ1 มารับป้ายรางวัลต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น ในพิธีเปิดโครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม
สัญจร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดตรัง  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้า
ศาลากลางจังหวัดตรังหลังเก่า) 

5. แจ้งผลการตัดสินใหทุ้กอ าเภอทราบเพือ่ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว พร้อมกับให้ทุก
อ าเภอ (ยกเว้นอ าเภอห้วยยอด อ าเภอนาโยง) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ตั้ งรวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุดของอ าเภอให้ทุกภาคส่วนทราบด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
๓.3   เรื่องขอให้ก าชับและเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติในเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประกอบ
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจให้มาด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญๆ หลายประการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ จึงขอให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอให้นายอ าเภอ ก าชับและช้ีแจงท าความเข้าใจกับปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รวมทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเข้มแข็ง อดทน 
เสียสละ โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

2. ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัด ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเอาใจใส่ในหน้าที่
การงานโดยเฉพาะอย่าให้เกิดการใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการไปเรยีกรับหรือแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบในหน้าที่ อาทิ งานทะเบียนอาวุธปืน สถานบริการ งานการทะเบียนราษฎร งานพิจารณา
เกี่ยวกับสถานะบุคคลและสัญชาติ การอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ของคนต่างด้าวและชนกลุ่ม
น้อย งานกิจการชายแดน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ หรือ



 ๘ 

ผู้หลบหนีเข้าเมือง การประมูลงานโครงการก่อสร้างพัฒนาหรืองานการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งการเรียกรับผลประโยชน์จากธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่ 
หากมีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าข้าราชการฝ่ายปกครองรายใดกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
เรื่องดังกล่าวให้ด าเนินการลงโทษทางวินัยและทางอาญาตามอ านาจหน้าที่โดยเคร่งครัดทุกราย 
และหรือรายงานโดยตรงต่ออธิบดีกรมการปกครองทราบเพื่อด าเนินการ 

3. กรณีที่มี ข้อมูลข่าวสารแต่ไม่มีหลักฐานที่ ชัดเจนในการกระท าความผิด เมื่อ
นายอ าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในพื้นที่ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน ก็ให้ส่งรายช่ือข้าราชการเหล่านั้นมายังจังหวัดเพื่อ
จังหวัดจะได้ส่งให้กรมการปกครองพิจารณาโยกย้ายหรือด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

4. ในกรณีที่มีข้าราชการฝ่ายปกครองในทุกระดับได้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ มีความ
เข้มแข็ง อดทน เสียสละ ในหน้าที่การงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์บังเกิดผลดีต่อประชาชนและ
ประเทศชาตินั้น ขอให้นายอ าเภอส่งรายช่ือพร้อมข้อมูลให้จังหวัด เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้
ส่งรายช่ือพร้อมข้อมูลดังกล่าวให้กรมการปกครอง เป็นข้อมูลในการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
ประจ าปี รวมถึงน าไปประกอบการพิจารณาสนับสนุนแต่งตั้งเลื่อนระดับให้กับข้าราชการ
ดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม 2512 ในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ความ
ว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท า
ให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริม
คนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
วุ่นวายได”้ จึงขอให้ข้าราชการฝ่ายปกครองทุกคนได้น้อมใส่เกล้าฯ ยึดถือเป็นหลักฐานในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมือง 
  จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการ 
3.4 เรื่องโครงการพัฒนาส านักทะเบียนมาตรฐานและคัดเลือกส านักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 

2558 
 กรมการปกครองได้จัดท าโครงการพัฒนาส านักทะเบียนมาตรฐานและคัดเลือกส านัก
ทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2558 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) ที่ก าหนดกรอบทิศทางเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และสร้างความเช่ือถือไว้วางใจในงานบริการภาครัฐ  
 ดังนั้น จึงขอให้อ าเภอได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริการ 
เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยพิจารณาส่งส านักทะเบียนเข้า
ร่วมประกวดตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้ส่งใบสมัครมายังที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
๓.5  เรื่องโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ 

“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕
8 โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ ๑ ครั้ง ซึ่งเดือนธันวาคม 
๒๕๕๗ จังหวัดได้ออกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 หมู่ที่ 4 ต าบลโพรงจระเข้ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นั้น 



 ๙ 

ส าหรับเดือนมกราคม 2558 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย หมู่ที่ 9 ต าบลนาพละ อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
3.6   เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 
 ตามที่รัฐบาลก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 22560) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท (ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการ
ขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พ.ศ.2557 – 2560) และแจ้งให้จังหวัดตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย และท าบัญชีรายช่ือหมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัด ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1  

แบบสรุปงบหน้าพ้ืนท่ีเป้าหมายจังหวัด 
ตามยุทธศาสตรส์่งเสรมิการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 

จังหวั
ด 

กลุม่ 1 

กลุ่
ม 
2 

กลุม่ 
3 

แหล่ง
น้ า 

กลุม่
อื่นๆ 

(ธกส.) 
รวม ซ้ า 

นับซ้ า
แล้ว

คงเหลอื 

หมูบ่้านคงเหลอืที่มีศกัยภาพและเลือกเป็น
เป้าหมายของจังหวัดถึง ปี 2558 

เป็น
หมูบ่้าน

ใน
ฐานข้อมูล
แต่ไม่มี

ศักยภาพ
ในการ
พัฒนา 

เป้าหมาย
ใหม่

นอกจาก
ฐานข้อมูล

และมี
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุปิด

ทอง
ฯ 

ABC พช
. 

พอ
ช. 

มีงบปกติ
ของ

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

มีงบ
จังหวัด

หน่วยงาน
อื่นๆ 

ด าเนินการ 

ไมม่ี
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ตรัง 0  164 62 28 0 3 124 381 108 273 72 2 10 0 0  

 
หมายเหต ุ

1. ข้อมูล พอช.จาก 29 หมู่บ้าน คงเหลือ 28 หมู่บ้าน (จากฐานข้อมูลของต าบลวัง
มะปรางเหนือมี 11 หมู่บ้าน แต่ข้อมูลจากที่ท าการปกครองจังหวัดฯ มีเพียง 10 หมู่บ้าน) 

2. ข้อมูลรวมจาก 382 เหลือ 381 หมู่บ้าน 
3. หมู่บ้านเป้าหมายใหม่และจากฐานข้อมูลรอการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ 10 

หมู่บ้าน 
4. กลุ่ม 2 (เขาหินซ้อน/คุ้งกระเบน/พิกุลทอง/ห้วยห้องไคร้/ห้วยทราย/ปากพนัง) 

3.6   เรื่องการด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2558 
 3.6.1 โครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ปี 2557 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายจากกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะ
คณะกรรมการและเลขานุการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด ให้ด าเนินการรับลงทะเบียน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าฐานข้อมูล ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน และ 2) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริม
และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน และก าหนดการ
ลงทะเบียนออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 
2557 จ านวน 21 วัน ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่  1 มกราคม – 20 มีนาคม 2558 จ านวน 
80 วัน ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 20 มิถุนายน 2558 จ านวน 80 วัน ไตรมาส
ที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2558 จ านวน 40 วัน ส าหรับในไตรมาสที่ 1 ได้



 ๑๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ผลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ปี 2557 ปรากฏ ดังนี้ 
 1) แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

จ านวน
ผลิตภัณฑ ์

จ านวน
ผู้ประกอบการ 

ประเภทผลติภัณฑ ์
อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช ้ สมุนไพร 

741 373 339 29 74 154 145 
 2) ผลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ และ
เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 กับปี 2557 

ปี พ.ศ. 

กลุ่มผลิตภัณฑ ์

รวม 
กลุ่มดาวเดน่สู่

สากล 
(A) 

กลุ่มอนุรักษ์
สร้างคุณค่า 

(B) 

กลุ่มพัฒนาสู่
การแข่งขนั 

(C) 

กลุ่มปรับตัวสู่
การพัฒนา 

(D) 
2555 27 111 211 318 667 
2556 36 37 108 560 741 
 3) ผลการลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP แบ่งตามเขตอ าเภอ 

อ าเภอ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 
กลุ่มผู้ผลิตที่เปน็
เจ้าของรายเดียว 

ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

รวม 

เมืองตรัง 18 95 0 113 
กันตัง 15 7 2 24 
ห้วยยอด 26 21 0 47 
ปะเหลยีน 21 30 0 51 
ย่านตาขาว 14 15 0 29 
วังวิเศษ 7 6 0 13 
สิเกา 12 8 0 20 
นาโยง 12 15 0 27 
รัษฎา 13 15 0 28 
หาดส าราญ 20 1 0 21 

รวม 158 213 2 373 
 4) ผลการลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP แบ่งตามประเภทประกอบการ 

ประเภทประกอบการ รายเดิม รายใหม่ รวม 
กลุ่มผูผ้ลิตชุมชน 111 47 158 
ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของ
รายเดยีว 

103 110 213 

ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 215 158 373 
 5) ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียนมมีาตรฐาน 

เขต/อ าเภอ อย. มผช. มอก. ฮาลาล Q GMP HACCP 
เกษตร
อินทรีย์ 

อื่น  ๆ รวม 

กันตัง 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 
นาโยง 15 8 0 3 0 0 0 0 0 26 
ปะเหลยีน 2 7 0 1 0 0 0 0 0 10 
เมืองตรัง 3 6 0 1 0 0 0 0 0 10 
ย่านตาขาว 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
รัษฎา 0 1 0 2 0 0 0 0 2 7 



 ๑๑ 

วังวิเศษ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
สิเกา 4 10 0 1 0 0 0 0 0 15 
ห้วยยอด 1 4 0 1 0 0 0 0 0 6 
หาดส าราญ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
รวมทั้งสิ้น 27 41 0 10 1 2 0 0 2 85 
 จังหวัดจัดท าฐานข้อมูลการลงทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน โดยการบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD-ROM และจัดท าแผ่นพับสรุปผลฯ มอบให้
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องน าฐานข้อมูลไปส่งเสริมและสนับสนุนตามกรอบบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานต่อไป 

อ าเภอ 
ฐานข้อมูลยอด
จ าหน่ายสินค้า 

OTOP ปี 2555 

ฐานข้อมูลยอด
จ าหน่ายสินค้า 

OTOP ปี 2556 

ฐานข้อมูลยอด
จ าหน่ายสินค้า 

OTOP ปี 2557 

รวมยอดจ าหน่าย 
3 ปี ย้อนหลัง 

(2555 -2557) 

เป้าหมายยอด
จ าหน่ายเฉล่ีย 3 

ปี (2555-
2557) 

เป้าหมายยอด
จ าหน่ายเพ่ิม

เฉล่ีย 16% ปี 
2558 

ยอดเฉล่ียราย
เดือน (บาท) 

เมืองตรัง 347,825,654 375,724,902 357,706,090 1,081,256,646 360,418,882 57,667,021 418,085,903 
ห้วยยอด 203,496,290 180,553,365 255,856,150 639,905,805 213,301,935 34,128,310 247,430,245 
กันตัง 9,335,100 26,712,858 27,234,850 63,282,808 21,094,269 3,375,084 24,469,353 
ปะเหลียน 8,073,390 26,251,560 27,143,660 61,468,610 20,489,536 3,278,325 23,767,861 
ย่านตาขาว 60,265,150 56,168,050 51,574,650 168,007,850 56,002,616 8,960,418 64,963,034 
สิเกา 10,222,890 32,108,620 31,901,630 74,233,140 24,744,380 3,959,100 28,703,480 
วังวิเศษ 6,278,665 7,306,894 8,045,720 21,631,279 7,210,427 1,153,669 8,364,096 
นาโยง 31,229,697 43,184,953 43,963,080 118,377,730 39,459,243 6,313,478 45,772,721 
รัษฎา 17,551,990 16,489,500 20,189,100 54,230,590 18,076,863 2,892,298 20,969,161 
หาดส าราญ 5,670,760 5,811,155 5,298,040 16,779,955 5,593,320 894,932 6,488,252 

รวม 699,949,586 770,311,857 828,912,970 2,299,174,413 766,391,471 122,622,635 88,9014,106 

หมายเหตุ ขอให้อ าเภอประการยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทุกประเภทตาม
แนวทางข้างต้นและรายงานผลประจ าเดือนตามแบบที่แนบ 
3.6   เรื่องผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดตรัง ประจ าเดือนธันวาคม 

2557 
 ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ยอดสะสมถึง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 

อ าเภอ 

แยกประเภทโครงการ 

การช าระคืนเงินกู้ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของเงิน
กู้ยืม 

หมาย
เหตุ โครงการ เงินอุดหนุน โครงการ 

เงินทุน
หมุนเวียน 

กันตัง 16 2,194,400 60 7,314,400 157,566.35 2.15 

มียอดเงิน
โอนเข้า
บัญชี

มากกว่า
นี้แต่ไม่ส่ง
หลักฐาน
การช าระ

เงิน 

นาโยง 25 837,330 86 12,899,770 559,346 4.34 
ปะเหลียน 34 2,099,522 5 670,000 99,185 14.80 
เมืองตรัง 24 896,220 40 5,171,000 59,417 1.15 
ย่านตาขาว 29 793,360 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 247 11,651,852 323 44,471,120 2,252,401.35 5.06 

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

ช าระเงินคืน 
3. มียอดการช าระเงินกู้จ านวนมากที่โอนเข้าบัญชี คกสจ.ตรัง โดยไม่รู้ที่มาของยอดเงิน 
4. ประธานต าบล ไม่ส่งเอกสารการช าระเงินกู้ของกลุ่มให้ สนง.คกสจ. 

แนวทางแก้ไข  



 ๑๒ 

1. ทางเจ้าหน้าที่กองทุนได้ประสานงานไปยังต าบลตรวจรายละเอียดการโอนเงินแต่ละ
โครงการตามสัญญาเงินกู้ 

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงและให้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการช าระเงินคืนเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการช าระคืนเงินกู้ 

3. ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้แต่ละต าบลส่งรายละเอียดของสมุดธนาคาร เพื่อตรวจสอบ
ยอดเงินเข้าออกของแต่ละต าบลประกอบรายละเอียดของบัญชีธนาคาร คกสจ.ตรัง 

ผลการสมัคร เป้าหมายตามตัวช้ีวัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ร้อยละ 50 
ของสตรีอายุ 15 ปี ข้ึนไป ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 

  

อ าเภอ 
จ านวนผู้มี
สิทธ์ิ (คน) 

ผ่านการ
ตรวจสอบ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ 

รอการ
ตรวจสอบ 

รวมสมัคร
และบันทึก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กันตัง 25,239 12,284 48.67 46 0 12,330 48.85 
นาโยง 14,529 6,310 43.43 17 0 6,327 43.55 
ปะเหลียน 23,640 13,580 57.45 461 0 14,041 59.40 
เมืองตรัง 38,877 14,436 36.90 236 17 14,599 37.55 
ย่านตาขาว 18,402 7,646 41.55 97 4 7,747 42.10 
รัษฎา 8,977 5,015 55.86 257 209 5,481 61.06 
วังวิเศษ 14,395 4,276 29.70 250 2 4,528 31.46 
สิเกา 12,097 5,793 47.89 187 0 5,980 49.43 
ห้วยยอด 28,920 9,535 32.97 24 0 9,559 33.05 
หาดส าราญ 4,915 2,774 56.44 9 0 2,783 56.62 
รวม 189,991 81,559 42.93 1584 232 83,375 43.88 

   ปัญหาและอุปสรรค 
    1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

2. ระบบการสมัครสมาชิกเมื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกในระบบ Online ภาพรวมตัวเลขแต่
ละอ าเภอกับต าบลไม่ตรงกัน 

   แผนการด าเนินงาน 
    1. ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอ าเภอ 
    2. จัดท าข้อมูลสตรีที่มีคุณสมบัติ/สตรีที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน 
    3. ก าหนดแผนการรณรงค์ รับสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกกองทุนฯ 
    4. มีหนังสือประสานสถานศึกษา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 
    5. ประธานต าบลทุกต าบล รับสมัครสมาชิกกองทุน 
   หมายเหต ุอ าเภอที่ไม่ถึงเป้าหมาย กันตัง นาโยง เมืองตรัง ย่านตาขาว วังวิเศษ สิเกา และห้วยยอด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1   เรื่องโครงการก่อสร้างห้องสมุดคอนเทนเนอร์ 
นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล แจ้งที่ประชุมว่า  ในปี 2558 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท าโครงการเฉลิม 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  

5 รอบ 2 เมษายน 2558 โครงการก่อสร้างห้องสมุดคอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีทุกจังหวัด 
งบประมาณในแต่ละจังหวัดประมาณ 900,000 บาท ส าหรับจังหวัดตรังได้พิจาณาคัดเลือกที่
โรงเรียนเทศบาลวัดตันตยาภิรมย์ และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สั่งการให้ด าเนินการให้แล้ว



 ๑๓ 

เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะได้หารือการ
ด าเนินการกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอีกครั้งหนึ่ง 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 5.2 เรื่องการลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
นายสมเกียรติ  อินทรค า   แจ้งที่ประชุมว่า ขอเพิ่มเติมเรื่องการลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเริ่ม 
หน.สนง.ปภ.จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 โดยจังหวัดตรังจะจัดพิธีเปิดในวันที่ 30 

ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง ซึ่งในพิธีเปิดจะมีกลุ่ม
ต่างๆ มาร่วมรณรงค์การลดอุบัติภัยทางถนนด้วย 

   และส านักงาน ปภ. ได้จัดท าข้อมูลสรุปรายงานอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการประชุมที่จังหวัดพังงาในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่าน
มาแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม  

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 5.3  เรื่องตลาดนัดชุมชน 
นางเบญจมาส  ชันวิจิตร  แจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ด าเนินการเกี่ยวกับตลาดนัดชุมชน 
(แทน) พัฒนาการจังหวัดตรัง มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มี 3 ตลาดนัดใหญ่ ประกอบด้วย ตลาดนัดวันศุกร์บริเวณหน้า

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง ตลาดนัดจังหวัดเคลื่อนที่ และตลาดนัดถนนคน
เดินหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งทุกตลาดนัดจะมีสินค้า OTOP และสินค้าเศรษฐกิจพอเพียง มาจ าหน่าย 
และพร้อมกันนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้มอบนโยบายไปยังพัฒนาการอ าเภอทุก
อ าเภอให้ประสานงานกับนายอ าเภอ ว่าจะสามารถด าเนินการในพื้นที่ได้หรือไม่ อย่างไร 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และเพื่อประสานงานเป็นการเบื้องต้น 
 5.4  เรื่องโครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา 
นางเบญจมาส  ชันวิจิตร  แจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ด าเนินโครงการรักป่า รักบ้าน 
(แทน) พัฒนาการจังหวัดตรัง 1 ภูมิปัญญา โดยจะใช้พื้นที่หมู่ที่ 7 ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน ก าหนดแล้วเสร็จเดือน

มีนาคม 2558  
   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และเพื่อประสานงานเป็นการเบื้องต้น 
 5.5  เรื่องการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธิ์   แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น 
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง จ านวนมาก ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดตรัง จึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

โดยได้ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งไปแล้ว  
   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


