
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 1/2558 
วันพฤหัสบดีท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2558 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.  นายภูวนัฐ  สมใจ    (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
6.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
7.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
8.  นายสมพร  มณีรัตน์    (แทน) นายอ าเภอกันตัง 
9.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอย่านตาขาว 
10. นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
11. นายสมเกียรติ  ดวงมณี   นายอ าเภอสิเกา 
๑2. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑3. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑4. นายสชิุน  สุธาชีวะ    นายอ าเภอรัษฎา 
๑5. นายสกุล  ด ารงเกียรติคุณ   นายอ าเภอหาดส าราญ  
16. นายไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑7. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑8. นายเกียรติศักดิ์  ขวัญสังข์           (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑9. นาย ช โชคชัย  ค าแหง   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. นายยรรยง  แก้วพิทยา   (แทน) เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายประยูร  หนูสุก    วัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
 2.  พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  แก้วพิมพ์   ผู้อ านวยการสถานพินิจฯ จังหวัดตรัง 
 3.  นายมโหสถ  รามรังสฤษฎ์ิ   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 
 4.  นางมะลิวัลย์  พูนขวัญ   ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตรัง 
 5.  นายโกเมน  รอตโกมิล   รองผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง 

6.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
7.  ว่าที่ร้อยตรีชยุต  พรมเทศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
8.  นายด ารงศักดิ์  นาคีสังข์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 



 ๒ 

9.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
10. นายจิระพล  หวานสนิท   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
เรื่องก่อนวาระการประชุม 1. แนะน าข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ และแจ้งข้าราชการย้ายไปท่ีอ่ืน 
นายพรชัย  สุขโสม  แนะน าข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ และแจ้งข้าราชการย้ายไปที่อื่น ดังนี ้
จ่าจังหวัดตรัง  1.1 สังกัดกรมการปกครอง  
              1.1.1 ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
                   1) นายวิสิฐ  ตั้งปอง ต าแหน่ง นายอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  
                        ย้ายมาจาก นายอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
                   2) นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข ต าแหน่ง นายอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
                        ย้ายมาจาก นายอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง  
                   3) นายสมเกียรติ  ดวงมณี ต าแหน่ง นายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
                        ย้ายมาจาก นายอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
                   4) นายสกุล  ด ารงเกียรติกุล ต าแหน่ง นายอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
                        ย้ายมาจาก นายอ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
              1.1.2 ข้าราชการย้ายไปที่อื่น 
                    1) นายนฤทธ์ิ  มงคลศรี ต าแหน่ง นายอ าเภอสิเกา  
                         ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
                    2) นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล ต าแหน่ง นายอ าเภอวังวิเศษ  
                         ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
        1.2 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
              1.2.1 ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
                     1) นาย ช โชคชัย  ค าแหง ต าแหน่ง ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 
                         ย้ายมาจาก ท้องถ่ินจังหวัดชุมพร 
              1.2.2 ข้าราชการย้ายไปที่อื่น 
                    1) นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ ต าแหน่ง ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 
                         ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องการด าเนินโครงการนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องให้ความส าคัญ
และร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินการนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดย
จะต้องมีผลการด าเนินการที่สามารถประเมินผลได้เป็นรายไตรมาส ขอให้หัวหน้าส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รายงานผลการด าเนินการกลุ่มนโยบายคลองสวยน้ าใสให้
ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ 

นายสมเกียรติ  อินทรค า  ตามที่จังหวัดได้มอบหมายให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
หน.ปภ.จ.ตรัง   เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลือ่นกลุม่นโยบายคลองสวยน้ าใส จ านวน 9 โครงการ โดยโครงการ 

ที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข ใช้งบประมาณของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โครงการของส านักงานทรัพยากรน้ า และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการฯ  



 ๓ 

ประธาน   ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินการ
นโยบายเน้นหนักของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ด้วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 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 าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการ  
จ่าจังหวัดตรัง  เคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ  
๑ ครั้ง ซึ่งเดือนมกราคม 2558 จังหวัดได้ออกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 
มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านต้นบาก หมู่ที่ 7 ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นั้น 

ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสะบ้า 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถ 
ดาวน์โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ  
ประธาน   การด าเนินโครงการฯ ขอให้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ  

โดยการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
3.2   เรื่องผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือนมกราคม 

2558 
นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือน 
พัฒนาการจังหวัดตรัง มกราคม 2558  (ณ วันที่ 20 มกราคม 2558)  ดงันี ้

อ าเภอ 

แยกประเภทโครงการ 
การช าระคืน

เงินกู ้

คดิเป็น
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

มากกว่านี้
แต่ไม่ส่ง
หลักฐาน
การช าระ

เงิน 

นาโยง 25 837,330 86 12,899,770 683,146 5.30 
ปะเหลียน 38 2,099,522 5 670,000 99,185 14.80 
เมืองตรัง 25 896,220 46 5,171,000 100,733 1.95 
ย่านตาขาว 29 793,360 15 1,955,400 299,300 15.31 
รัษฎา 21 1,436,110 16 990,000 99,500 10.05 
วังวิเศษ 10 471,660 31 3,976,300 35,334 0.89 
สิเกา 35 893,510 10 1,493,750 216,038 14.46 
ห้วยยอด 44 1,713,180 15 2,241,500 299,549 13.36 
หาดส าราญ 9 316,560 57 7,759,000 498,065 6.42 

รวม 252 11,651,852 341 44,471,120 2488416.35 5.60 

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


 ๔ 

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

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

แนวทางแก้ไข  
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 20 มกราคม 2558 
  

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 14,346 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 1,584 232 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 

 จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ  



 ๕ 

3.3  เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอ าเภอและปลัดอ าเภอเพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แก่ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  แก้วพิมพ์ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผอ.สถานพินิจฯ จ.ตรัง นายอ าเภอและปลัดอ าเภอเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย 
  ยุติธรรมชุมชน แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจัดแยกเป็น  

รายภูมิภาค 4 ภาค จ านวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม  
ที่ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานในการน ากลไกก านันและผูใ้หญ่บา้น มาเป็นเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนโดยต าแหน่ง เพื่อท าหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเป็นผูน้ าชุมชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และเป็นกลไก
ส าคัญที่สามารถน าบริการงานของกระทรวงยุติธรรมและงานบริการด้านความยุติธรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ไปถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง อันจะเป็นการเสริมสร้าง
บทบาทก านันและผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยเหลือและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็ดี การที่จะให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศได้รับฟัง  
การช้ีแจงถึงบทบาทหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานในฐานะเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้พร้อมกันในวัน
และสถานที่เดียวกันจะมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้ขอความร่วมมือ
จากกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ในการมอบหมายนายอ าเภอและปลัดอ าเภอตาม
ความเหมาะสมจากทุกอ าเภอทั่วประเทศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวแก่ก านันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในโอกาสที่เหมาะสม เช่น วันประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือนของอ าเภอ เป็นต้น โดยในส่วนของภาคใต้จะจัดการประชุมในวันที่  
15 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และขอเชิญนายอ าเภอทุกอ าเภอเข้าร่วมการ
ประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1   เรื่องการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดตรัง ในด าริของสมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช ประจ าปีงบประมาณ 2558   
นายประยูร  หนูสุก  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ 
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง พระสังฆราช มีด าริในการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  

ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล 5 และตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเอง 
ครอบครัว และประเทศไทย ซึ่งกรมการศาสนาและจังหวัดตรัง ได้น้อมด าริดังกล่าวมาด าเนินการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2557 จังหวัดตรัง มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 77 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 13 ส าหรับในปี 2558 จังหวัดตรัง มีนโยบายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  
1 ใน 4 ของหมู่บ้านไทยพุทธ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 รวมจ านวนหมู่บ้าน 146 หมู่บ้าน ซึ่งในปี 
2557 ได้ด าเนินการไปแล้ว 77 หมู่บ้าน จึงต้องรณรงค์ให้หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ อีก  
69 หมู่บ้าน 
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ล าดับ
ท่ี 

อ าเภอ 
หมู่บ้าน 
ไทยพุทธ 

จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 
(11%) 

จ านวนหมู่บ้าน
ท่ีเข้าร่วมปี 

2557 

จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 
(25%) 

1 เมืองตรัง 116 13 15 29 เพิ่ม 14 
2 กันตัง 52 6 6 13 เพิ่ม 7 
3 ห้วยยอด 133 15 15 33 เพิ่ม 18 
4 นาโยง 52 6 6 13 เพิ่ม 7 
5 ย่านตาขาว 43 หมู่บ้าน 

1 ชุมชน 
5 10 12 เพิ่ม 2 

6 ปะเหลียน 21 3 3 5 เพิ่ม 2 
7 สิเกา 31 4 4 8 เพิ่ม 4 
8 รัษฎา 50 6 6 13 เพิ่ม 7 
9 หาดส าราญ 10 2 2 3 เพิ่ม 1 

10 วังวิเศษ 67 8 10 17 เพิ่ม 7 

รวม 
578 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
68 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
77 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
69 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

   ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากนายอ าเภอทุกอ าเภอร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนิน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วย 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ประธาน    ขอให้ทุกอ าเภอช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  
โดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในช่วงเวลาดังกล่าว  
   นอกจากนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ยังสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อีกมากมาย เช่น 
ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ฯลฯ ดังนั้น จึงขอให้นายอ าเภอร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ และขอให้ด าเนินการควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
4.2   เรื่องการขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการผู้ว่าฯ 

เยี่ยมบ้านยามบ่าย “ตรังเมืองแห่งความสุข” ปี 2558 (ตามโครงการตามรอยเท้าพ่อ ท า
ดีให้พ่อดู สู่วิถีชีวิตพอเพียง))   

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
พัฒนาการจังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นพี่น้องชาวจังหวัดตรังและประชาชนทั่วไป ได้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้  
  เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่จุดหมาย ไม่มีหนี้ โดยมีเป้าหมายให้ครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด 

ด าเนินการปลูกผักสวนครัว กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ได้ปีละ 1% (2558 – 2561) 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดตรังด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2557 มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบทั้งหมดจ านวน 62 หมู่บ้าน ส าหรับปี 2558 หมู่บ้านเป้าหมาย 10 หมู่บ้าน ((อ าเภอ
ละ 1 หมู่บ้าน) 

   ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 
เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มีความประสงค์ที่จะติดตามเยี่ยมเยียน  
ให้ก าลังใจแกนน าชุมชน และครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 
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(กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน) และได้ก าหนดแต่งตั้งทีมคณะท างานติดตามเยี่ยมเยียนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ออกเป็น 3 คณะ/ทีม ในการนี้ จังหวัดได้ก าหนดแผนการออกติดตาม
เยี่ยมเยียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 (ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2558) ดังนี้ 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
หมู่
ที่ 

ต าบล อ าเภอ ระดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา 

1 โคกมะม่วง 11 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง พออยู่พอกิน 18 ก.พ.58 13.00 น. 
2 แหลมสะท้อน 6 นาเกลือ กันตัง พออยู่พอกิน 26 ก.พ.58 13.00 น. 
3 ทุ่งนอก 8 บางกุ้ง ห้วยยอด พออยู่พอกิน 19 ก.พ.58 13.00 น. 
4 ยวนโปะ 2 บางด้วน ปะเหลียน พออยู่พอกิน 25 ก.พ.58 13.00 น. 
5 นาหละ 7 ไม้ฝาด สิเกา พออยู่พอกิน 10 ก.พ.58 13.00 น. 
6 หน้าเขา 4 หนองบัว รัษฎา พออยู่พอกิน 6 ก.พ.58 13.00 น. 
7 ต้นปรง 3 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว พออยู่พอกิน 24 ก.พ.58 13.00 น. 
8 ไสใหญ ่ 7 อ่าวตง วังวิเศษ พออยู่พอกิน     ก.พ.58 13.00 น. 
9 ใสขนุน 4 ช่อง นาโยง พออยู่พอกิน 20 ก.พ.58 13.00 น. 

10 บ้าหวี 2 บ้าหวี หาดส าราญ พออยู่พอกิน 12 ก.พ.58 13.00 น. 
   
   ในการนี้ จึงขอความร่วมมือนายอ าเภอทุกอ าเภอร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วย 
    จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม  ทราบและด าเนินการ  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี – 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


