
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 2/2558 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 กุมภาพันธ์ 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.  นายภูวนัฐ  สมใจ    (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
5.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
6.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
7.  นายสมพร  มณีรัตน์    (แทน) นายอ าเภอกันตัง 
8.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอย่านตาขาว 
9. นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
10. นายสมเกียรติ  ดวงมณี   นายอ าเภอสิเกา 
๑1. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑2. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑3. นายสชิุน  สุธาชีวะ    นายอ าเภอรัษฎา 
๑4. นายสกุล  ด ารงเกียรติคุณ   นายอ าเภอหาดส าราญ  
15. นายไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑6. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑7. นายธนนท์  สิริเสาวภาคย์กุล           (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑8. นาย ช โชคชัย  ค าแหง   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 19. นายสมเกียรติ  อินทรค า   หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 20. นายพรชัย  สุขโสม    จ่าจังหวัดตรัง 

๒1. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ป้องกันจังหวัดตรัง     
๒2. นายยรรยง  แก้วพิทยา   (แทน) เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง (ติดราชการ) 
 2.  นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง (ติดราชการ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
2.  ว่าที่ร้อยตรีชยุต  พรมเทศ   นักจัดการงานทั่วไปช 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. เรื่องการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ขอขอบคุณนายอ าเภอที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินสมทบกองทุนโครงการ 
TO BE NUMBER ONE และร่วมกันรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
ที่ผ่านมา ซึ่งการด าเนินการเรียบร้อยด้วยดี  

   2.  เรื่องการแก้ไขปัญหายางพารา 
   ขณะความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือยางพารา ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ จังหวัดตรังมีปริมาณ

ยางพาราทั้งหมดประมาณ 370,000 ตัน/ปี เป็นน้ ายางประมาณ 80% ยางแผ่นประมาณ 
20%  และการช่วยเหลือของรัฐบาลในช่วงนี้ เป็นการช่วยเหลือเฉพาะยางแผ่น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือของจังหวัดตรังจะอยู่ที่ประมาณ 20% จึงขอให้นายอ าเภอรณรงค์ให้ประชาชนท า
ยางแผ่นให้มากขึ้น และจังหวัดจะได้ก าหนดยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้เกษตรกรกลับมาท ายาง
แผ่นด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

29 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ 
ที่ท าการปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพื่อให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1   เรื่องขอขอบคุณการทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ วัฒนาพรรณวดี  
จ่าจังหวัดตรัง  ได้พระราชทานวโรกาสเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจและติดตามเยี่ยมชมสมาชิกชมรม TO BE  

NUMBER ONE จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 

   ในการนี้ จังหวัดขอขอบคุณนายอ าเภอที่ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทูลเกล้าฯ 
ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง  
อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน อ าเภอสิเกา อ าเภอนาโยง และอ าเภอหาดส าราญ 

   จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นน้ีอีก 
ในโอกาสต่อไป 

 3.2   เรื่องการควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอ่ืนๆ 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้ง ว่า พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
จ่าจังหวัดตรัง  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติให้ใช้แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากร 
  ป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีบัญชาให้

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามแผนแม่บทดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเห็นว่า แผนแม่บทดังกล่าวอยู่ในล าดับช้ันเหมือนค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม่พะยูงต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ เพื่อป้องกันหรือ

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


 ๓ 

ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
แล้วเห็นว่า แผนแม่บทดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนดยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลยุทธ์ที่ 2 พิจารณาจัดต้ังหน่วยงานด้าน
การบริหารจัดการป่าไม้ทั้ งระดับจั งหวัดและอ าเภอ โดยข้อ 5 ก าหนดว่า “คดีด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง (ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
นายอ าเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด และแต่กรณี) เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทุกคดี “ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรการเร่งด่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เสนอ
ต่อคระรัฐมนตรีข้อ 1.3 การก ากับติดตามและด าเนินคดีทางกฎหมาย (2) ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
เข้าควบคุมเฉพาะคดีที่เห็นว่าส าคัญได้ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามแผนแม่บทฯ และ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย จึงให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 

   1. ให้อ าเภอถือปฏิบัติตามแนวทางและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้า
ควบคุมการสอบสวนคดี เกี่ ยวกับป่ าไม้  และทรัพยากรธรรมชาติ อื่ นๆ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.1/ว1565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0307.1/ว3273 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 อย่างเคร่งครัด  

   2. ในการแจ้งเข้าควบคุมการสอบสวนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้นายอ าเภอเจ้ง
พนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจทราบด้วยว่า เป็นการปฏิบัติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ฯ ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสวบแห่งชาติได้อนุมัติให้ใช้  และก าหนดให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามแผนแม่บทดังกล่าว และเป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตฯ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอต่อรัฐบาล 

   3. หากพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจปฏิเสธการเข้าควบคุมการสอบสวนของนายอ าเภอ 
ให้รายงานกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจังหวัดทราบทันที เพื่อ
จังหวัดจะได้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

   4. ให้อ าเภอถือปฏิบัติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ฯ และข้อสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยตามที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และด าเนินการต่อไป 
3.3   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 ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดได้ออกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

ส าหรับเดือนมีนาคม 2558 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดควนเมา หมู่ที่ 2 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
ก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ  

http://www.dopatrang.go.th/
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ประธาน   การด าเนินโครงการฯ ขอให้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ  
โดยการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
3.4   เรื่องการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการน้อมน าหลัก 
พัฒนาการจังหวัดตรัง ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้แต่ละหน่วยงาน 
   ด าเนินกิจกรรมในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ   

เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นพี่น้องชาวจังหวัดตรังและประชาชน
ทั่วไป ได้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่จุดหมาย ไม่มีหนี้ โดยมี
เป้าหมายให้ครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด ด าเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ ให้ได้ปีละ 1% (2558 – 2561) โดยส่งเสริมการปฏิบัติบูชาทั้งในระดับบุคคล 
ครัวเรือน ชุมชน และคัดเลือกครอบครัวพัฒนา/ครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง ที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างในชุมชน 
“ครัวเรือนนี้ตามรอยเท้าพ่อ ท าดีให้พ่อดู” เป้าหมายขยายผลให้ได้ 3,500 คนในปี 2558 
(เลือกเกษตรกรและหมู่บ้าน “หัวไว ใจสู้” เป็นอันดับแรก” ซึ่งด าเนินการตามโครงการ ดังกล่าว
ในช่วงนี้ จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

   1) กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชด าริ “ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) จังหวัดตรัง 

   การด าเนินกิจกรรมนี้ เป็นการถวายความจงรักภักดีโดยส่งเสริมให้พสกนิกรน้อมน าแนว
พระราชด าริมาถือปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในลักษณะ “การปฏิบัติบูชา” และสนองตอบต่อ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดตรัง ซึ่งคณะกรรมการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ “ปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ได้
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดแล้ว พร้อมแจ้งผลการพิจารณาโครงการให้ทราบ โดย
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม พร้อมวงเงินที่จัดสรรให้จังหวัด เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) 

   วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้พสกนิกรในชุมชนพื้นที่ เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน้อมน า

หลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็น
แนวทางการด ารงชีวิต 

   2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแก่
แกนน าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 

   3. เพื่อให้มีพื้นที่ด าเนินการตามหลักแนวพระราชด าริของจังหวัดที่เป็นต้นแบบ ไว้
ส าหรับศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินโครงการที่ประสบความส าเร็จเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

   ลักษณะกิจกรรม 
   1. สัมมนาการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ด าเนินการ 1 วัน) ไม่ใช้งบประมาณทาง

ราชการ 
   2. การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในสภาพของครอบครัวและหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย 
(ด าเนินการ 1 วัน) ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ 

   3. การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง เงินงบประมาร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)  
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   ระยะเวลาด าเนินการ 
   ก าหนดการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 
   ด าเนินการในพื้นที่  
   หมู่ที่ 1 บ้านนาท่าม ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมือตรัง จังหวัดตรัง 
   2) กิจกรรม ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามบ่าย “ตรังเมืองแห่งความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอ าเภอและ
เพื่อได้มีการขยายผลการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ตรังเมืองแห่งความสุข” โดยมี
เป้าหมายด าเนินการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจ าปี 2558 จ านวน 10 
หมู่บ้าน ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 

   แผนการตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตาม
โครงการ ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามบ่าย “ตรังเมืองแห่งความสุข”  
ที่ ชื่อหมูบ่้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานที ่
1 บ้าหวี 2 บ้าหวี หาดส าราญ 12 ก.พ.58 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ฯ 
2 ทุ่งนอก 8 บางกุ้ง ห้วยยอด 19 ก.พ.58 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

3 ต้นปรง 3 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว 24 ก.พ.58 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

4 แหลมสะท้อน 6 นาเกลือ กันตัง ยังไม่ก าหนด  ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

5 ไสใหญ่ 7 อ่าวตง วังวิเศษ 5 มี.ค.58 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

6 ใสขนุน 4 ช่อง นาโยง 6 มี.ค.58 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

7 โคกมะม่วง 11 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง 10 มี.ค.58 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

8 นาหละ 7 ไม้ฝาด สิเกา 11 มี.ค.58 13.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

9 ยวนโปะ 2 บางด้วน ปะเหลียน ยังไม่ก าหนด  ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

10 หน้าเขา 4 หนองบัว รัษฎา ยังไม่ก าหนด  ศาลาเอนกประสงค์ฯ 

ครั้งที่ 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านรอง
ทรงพล  ใจกริ่ม ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ แกนน าหมู่บ้าน และครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ขอขอบคุณส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในครั้งนี้ 

3) กิจกรรมยกระดับคุณภาพการผลิตเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจ ระดับมหภาค 
(ตามโครงการตามรอยเท้าพ่อ ท าดีให้พ่อดู พลังคนตรัง สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วม
ด าเนินการกิจกรรมยกระดับคุณภาพการผลิตเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจ ระดับมหภาค เป็น
กิจกรรมเพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ในด้าน
เศรษฐกิจ ด าเนินการ 10 รุ่นๆ ละ 110 คน (โดยเฉลี่ย) รวมทั้งสิ้น 1,100 คน กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 – 2558 
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ OTOP และประชาชนที่สนใจ 

แผนปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตเศรษฐกิจระดับฐานรากสู่ เศรษฐกิจ
ระดับมหภาค  

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอรัษฎา 
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอเมืองตรัง 
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลประชาคมอ าเภอวังวิเศษ 
รุ่นที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอปะเหลียน 
รุ่นที่ 5 วันที่ 2 มีนาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอห้วยยอด 
รุ่นที่ 6 วันที่ 10 มีนาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอกันตัง 
รุ่นที่ 7 วันที่ 12 มีนาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอย่านตาขาว 
รุ่นที่ 8 วันที่ 13 มีนาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอสิเกา 
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รุ่นที่ 9 วันที่ 17 มีนาคม 2558   ณ ศาลาประชาคมอ าเภอนาโยง 
รุ่นที่ 10 วันที่ 19 มีนาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอหาดส าราญ 
4) กิจกรรม “รักษ์ป่า รักบ้าน หน่ึงต าบล หน่ึงภูมิปัญญา สร้างคุณค่าหน่ึง

ผลิตภัณฑ์” 
จังหวัดตรังได้จัดท าโครงการ “รักษ์ป่า รักบ้าน หนึ่งต าบล หนึ่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่า

หนึ่งผลิตภัณฑ์” ด าเนินการหมู่ที่ 1,2,3,7 ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน โดยยึดหลักการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างสมดุลทางธรรมชาติ ให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม
แนวทางการด าเนินโครงการ “รักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชด าริ” ของ
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 630,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทย 500,000 บาท องค์การบริหารสว่นต าบลลพิัง 40,000 บาท และราษฎร
สมทบ 90,000 บาท ในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป จังหวัดได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 

ที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
กลุ่มเป้าห

มาย 
สถานที ่

1 ประชุมคณะท างานฯ โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก าหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมทั้งสรุปผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค จ านวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 (16 ก.พ.
58) 

ครั้งที่ 2 (10 มี.ค.
58) 

15 คน 
 

15 คน 

สพจ.ตรัง 

2 ประชุมแกนน าและผู้เก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ
เข้าใจแนวทางการด าเนินงานตามโครงการและการสืบ
ทอดแนวทางพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

27 ธ.ค. 57 100 คน บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

3 ประชุมเพ่ือทบทวนแผนชุมชน พร้อมทั้งปรับแผน
ชุมชน ให้สอดคล้องและครอบคลุมโครงการตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ จ านวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 (19 ก.พ. 
58) 

ครั้งที่ 2 (6 มี.ค. 58) 

60 คน บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

4 ประชุมประชาคมผู้น าท้องถิ่น แกนน าชุมชนและ
เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ืออกแบบศูนย์เรียนรู้ พร้อมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ านวน 2 ครั้ง 

3 ก.พ.- 12 มี.ค. 
58 

60 คน บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

5 สร้างแปลงเพาะช าพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 1 – 25 ก.พ. 58 - บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

6 ฝึกอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน 17 – 27 ก.พ. 58 30 คน บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

7 ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกตามโครงการรักษ์ป่า รักบ้าน 
หนึ่งต าบล หนึ่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่าหนึ่งผลติภัณฑ์ 

12 มี.ค. 58 200 คน บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

8 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯ  

25 มี.ค. 58 200 คน บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

9 น าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 

2 เม.ย. 58 500 คน บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิ
พัง 

 
5) ตัวชี้วัด “ครอบครัวพัฒนา/เกษตรกรวิถีพอเพียง จังหวัดตรัง” 
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้นโยบายให้สว่นราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน

ส่งเสริมการปฏิบัติบูชาทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และคัดเลือกครอบครัวพัฒนา/
ครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่างทีน่้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ยกย่องให้เป็นแบบอย่างในชุมชน “ครัวเรือนน้ีตามรอยพ่อ ท าดีให้พ่อด”ู เป้าหมายขยายผลใหไ้ด้ 
3,500 คน ในปี 2558 (ทังนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้จัดท าร่างตัวช้ีวัด เพื่อให้ที่
ประชุม ศจพ.ตรัง พิจารณา ดังนี้ 
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ระดับ 1  
 1.1 ครัวเรือนปลอดยาเสพติด (ไม่มีคนในครัวเรือนค้าหรือยาเสพติดใน

ปัจจุบัน) 
 1.2 ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 1.3 ครัวเรือนมีการตั้งปณิธานหรือเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อตกลงเข้าร่วมการ

พัฒนาตนเองเข้าสู่ “วิถีพอเพียง” 
ระดับ 2  
 2.1 ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมอื่นที่สร้างรายได้

เพิ่มจากอาชีพหลัก 
 2.2 ครัวเรือนมีการน าข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ไปวิเคราะห์และจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพื่อน าไปปฏิบัติในข้ันต่อไป) 
 2.3 ครัวเรือนมีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย เงินคงเหลือ 
 2.4 ครัวเรือนมีการเรียนรู้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน 
ระดับ 3 
 3.1 ครัวเรือนมีการลด ละ เลิก อบายมุข และปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ 
 3.2 ครัวเรือนมีกิจกรรมลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ และการออม 
 3.3 ครัวเรือนมีการน าผลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตมาใช้อย่างน้อย 2 

กิจกรรม (จากข้อ 2.2)  
 3.4 ครัวเรือนมีกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 
 3.5 ครัวเรือนมีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม มีการปลูกพืชสมุนไพร เป็นยา

รักษาโรค เพื่อลดความเจ็บป่วย การปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณบ้าน ร่วมรื่น ต้นไม้สีสวยงาม 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 3.6 ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (300,000 บาท/คน/ปี) 
ระดับ 4 
 4.1 ครัวเรือนมีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่าง หรือแหล่งเรียนรู้ แก่คนในชุมชนอย่าง

น้อย 2 กิจกรรม 
 4.2 ครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน 
 4.3 ครัวเรือนไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการพนันหรืออบายมุขอื่น 
 4.4 ครัวเรือนใช้พลังงานทดแทน 
ระดับ 5  
 5.1 ครัวเรือนมีการบริหารจัดการความรู้ และเป็นแบบอย่างของ “ครัวเรือน

วิถีพอเพียง” 
 5.2 ครัวเรือนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 
 ระดับ 1 หมายถึง ครัวเรือนมีการตั้งปณิธานเพื่อสร้างการยอมรับต่อการ

พัฒนาคนเองสู่วิถีพอเพียง 
 ระดับ 2 หมายถึง การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
 ระดับ 3 หมายถึง ครัวเรือนพัฒนาตนเองตามแผน ในทุกมิติของการคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
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 ระดับ 4 หมายถึง เป็นครอบครัววิถีพอเพียงที่สามารถเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นใน
ชุมชน 

 ระดับ 5 หมายถึง เป็นครอบครัววิถีพอเพียงที่สามารถเป็นตัวอย่างระดับ
อ าเภอหรือจังหวัด 

จึงน าเรียนทีป่ระชุมฯ เพื่อโปรดทราบ 
3.5   เรื่องผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

2558  
นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือน 
พัฒนาการจังหวัดตรัง กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้  

อ าเภอ 

แยกประเภทโครงการ 
การช าระคืน

เงินกู ้

คดิเป็น
ร้อยละ
ของเงิน
กู้ยืม 

หมาย
เหตุ โครงการ เงินอุดหนุน โครงการ 

เงินทุน
หมุนเวียน 

กันตัง 16 2194400 59 7164400 2179096 30.42 

มียอดเงิน
โอนเข้า
บัญชี

มากกว่า
นี้แต่ไม่ส่ง
หลักฐาน
การช าระ

เงิน 

นาโยง 25 837330 86 12899770 1774720.29 13.76 
ปะเหลียน 40 2300467 6 808000 157021 19.43 
เมืองตรัง 26 1106520 48 6308300 335294.41 5.32 
ย่านตาขาว 30 810644 15 1955400 2807980 14.36 
รัษฎา 21 1436110 16 2265000 106276 4.69 
วังวิเศษ 10 471660 30 4276300 460423 10.77 
สิเกา 35 893510 10 1493750 226697 15.18 
ห้วยยอด 44 1713180 15 2241500 410061.50 18.29 
หาดส าราญ 9 316560 56 7639000 1560217 20.42 

รวม 256 12080381 341 47051420 7490586.20 15.92 

   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 23 กุมภาพันธ์ 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 6 14,047 59.42 
เมืองตรัง 38,877 14,347 36.90 236 116 14,699 37.81 
ย่านตาขาว 18,402 7,646 41.55 97 26 7,769 42.22 
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รัษฎา 8,977 5,015 55.86 246 662 5,923 65.98 
วังวิเศษ 14,395 4,276 29.70 250 4 4,530 31.47 
สิเกา 12,097 5,793 47.89 187 0 5,980 49.43 
ห้วยยอด 28,920 9,535 32.97 23 0 9,558 33.05 
หาดส าราญ 4,915 2,774 56.44 9 0 2,783 56.62 

รวม 189,991 81,560 42.93 1572 814 83,946 44.18 
   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  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

3.5   เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
นาย ช โชคชัย ค าแหง  แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้จังหวัดได้มีหนังสือถึงอ าเภอทุกอ าเภอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบ 
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ประมาณ โดยเฉพาะการก่อหนี้ต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 ดังนั้น จึง 

ขอให้นายอ าเภอช่วยก ากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วย 
 และขอซักซ้อมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ 
จะต้องด าเนินการก่อนงานจะแล้วเสร็จ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


