
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 4/2558 
วันพุธท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
2.  นายทรงพล  ใจกริ่ม    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
4.  นายชัยพร  พัฒนรักษ์    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. นางกิตติพงษ์  ผลประยูร   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑7. นายเกียรติศักดิ์  ขวัญสังข์           (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. นางยรรยง  แก้วพิทยา   (แทน) เสมียนตราจังหวัดตรัง  
23  นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายนิกร  สุกใส    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายกิตติพงษ์  หาขุน    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานจังหวัดตรัง 

2.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
3.  ว่าที่ร้อยตรีชยุต  พรมเทศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
4.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

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



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.  เรื่องการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ขอให้นายอ าเภอด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ re x-ray ทุกไตรมาส การแจ้งเบาะแส

ผู้ค้า ผู้เกี่ยวข้องรายใหญ่ และการบูรณาการทุกหน่วยงานในการปิดล้อมตรวจค้น 
 2.  เรื่องการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรม 
   ขอให้นายอ าเภอด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความรวดเร็ว และเกิดประโยชน์

สูงสุดกับชาวบ้านที่มารับบริการ 
 3.  เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ขอให้นายอ าเภอเร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ต่างๆ ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ เช่น โครงการปรับปรุงถ้ าเขาช้างหาย การก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอห้วยยอด ฯลฯ 
ขอให้เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดเวลาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

 4.  เรื่องโครงการหมู่บ้านถือศีล 5 
   ขอให้นายอ าเภอให้ความส าคัญและช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมในพื้นที่ด้วย 
 5.  เรื่องโครงการประหยัดพลังงาน 
   ขอให้นายอ าเภอช่วยกันด าเนินโครงการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน รวมตลอดถึง

ครัวเรือนด้วย 
 6.  เรื่องโครงการก าจัดขยะมูลฝอย  
    มี 4 อ าเภอ ที่ด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ กันตัง 2 แห่ง สิเกา 5 แห่ง  

ห้วยยอด 2 แห่ง วังวิเศษ 1 แห่ง ขอให้นายอ าเภอเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ให้
ประสานงานกับส านักงานจังหวัดตรัง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 

มีนาคม พ.ศ.  2558 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเ ว็บไซต์ 
ที่ท าการปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพื่อให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1    เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา

โลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจ าปี 2558 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า  จังหวัดได้รับแจ้งการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
จ่าจังหวัดตรัง  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจ าปี 2558 ในส่วนภูมิภาค ระหว่าง 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 โดยก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 
ในส่วนภูมิภาค เช่น การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรม  
โดยพร้อมเพรียงกัน และการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข การประกับธงทิว ตามอาคาร
บ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ เป็นต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุฯ 5 รอบ 

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


 ๓ 

  และเพื่อให้การจัดกิจกรรมสัปดาห์สง่เสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
โลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจ าปี 2558 ของจังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ 
ความร่วมมือทุกหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชน 
แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวพร้อมกัน ในห้วงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม  
ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  2. รณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุข และการประดับธงทิวตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า 
สถานที่ราชการ ในห้วงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

    จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ขอให้มีการประชาสัมพันธ์

และรณรงค์การด าเนินการ ให้หมู่บ้าน ต าบล ได้รับทราบ และให้มีร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
รวมตลอดถึงให้นายอ าเภอรณรงค์และร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5ในพื้นที่หมู่บ้าน 
ต าบล อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งอาจจะบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่อ าเภอเพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วย 

3.2   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 ซึ่งเดือนมีนาคม 2558 จังหวัดไดอ้อกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 
2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง หมู่ที่ 3 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอ 
ห้วยยอด จังหวัดตรัง นั้น 

ส าหรับเดือนพฤษภาคม 2558 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ต าบลคลองชีล้อม 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์
โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ประธาน   ขอให้บูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมในการจัดโครงการฯ และให้มีการพัฒนารูปแบบ 

ให้ดีข้ึน เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน 

3.3   เรื่องการด าเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
นายชัยพร  พัฒนรักษ์  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด แห่งชาต ิและได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงาน 
 รัฐวิสาหกิจ และผู้ ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้บูรณาการการท างานในระดับพื้นที่  

และก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกรอบไตรมาสเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  
ซึ่งต่อมาผู้บริหารได้เห็นชอบให้ก าหนดกลุ่มโครงการเน้นหนัก ซึ่งจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
ในการท างานเชิงรุก จริงจัง เห็นผลส าเร็จโดยเร็ว ออกเป็นจ านวน 8 กลุ่มโครงการ คือ 1) ตาม
รอยเท้าพ่อ 2) คนไทยรักกัน 3) เมืองสวยน้ าใส 4) เมืองไทยน่าอยู่ 5) ด ารงธรรม ด ารงไทย  
6) มหาดไทย ใสสะอาด 7) ลดความเหลื่อมล้ า แบ่งปันความสุข และ 8) เรียนรู้ค่านิยมไทย  
ก้าวไกลสู่อนาคต 

   จังหวัดตรังได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 ๔ 

   1. กลุ่มโครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม คือ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ซึ่งด าเนินการ
ในพื้นที่อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอสิเกา คิดเป็นร้อยละ 80 

   2. กลุ่มโครงการ “คนไทยรักกัน” มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

   3. กลุ่มโครงการ “เมืองสวยน้ าใส” มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ/กิจกรรม  
ซึ่งมีผลการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 50 

   4. กลุ่มโครงการ “เมืองไทยน่าอยู่” มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 12 โครงการ/
กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 7 โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 40 

   5. กลุ่มโครงการ “ด ารงธรรม ด ารงไทย” มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 5 โครงการ/
กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 5 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

   6. กลุ่มโครงการ “มหาดไทย ใสสะอาด” มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 6 โครงการ/
กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม 
ซึ่งผลการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 90 

   7. กลุ่มโครงการ “ลดความเหลื่อมล้ า แบ่งปันความสุข” มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
13 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ/กิจกรรม อยู่ ระหว่างด าเนินการ  
7 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 80 

   8. กลุ่มโครงการ “เรียนรู้ ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต” มีโครงการ/กิจกรรม  
4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ  
1 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินงานเฉลี่ย 80  

จึงน าเรียนทีป่ระชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป  
ประธาน   ขอให้นายอ าเภอให้ความส าคัญและช่วยกันขับเคลื่อนการนโยบายฯ ดังกล่าว ด้วย 

โดยเฉพาะกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ขอให้ทุกอ าเภอช่วยกันประเมิน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2  
แต่ละครัวเรือนใน 3,500 ครัวเรือนเป้าหมายที่ท าเกษตรผสมผสาน อยู่ในระดับไหน และแต่ละ
อ าเภอมีกี่ครัวเรือน และขอให้นายอ าเภอได้ออกไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเป้าหมายรวมตลอดถึง
ครัวเรือนเป้าหมายเหล่าน้ี และช่วยกันขับเคลื่อนให้ส าเร็จด้วย ขอให้พัฒนาการจังหวัดตรังช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ   ในส่วนกิจกรรมการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัย 2 กิจกรรม หลัก 
พัฒนาการจังหวัดตรัง คือ การพัฒนาเกษตรกร ในสายงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรกร ในส่วนของ

กระทรวงมหาดไทยใช้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน และได้บูรณา
การร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้จังหวัดมีโครงการขยายผลการด าเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งแบบประเมินเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงไปทุกอ าเภอ จึงขอความร่วมมือให้นายอ าเภอช่วยกันประเมินผลการด าเนินงาน ไม่น้อย
กว่า 30 ครัวเรือน ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะประเมินผลออกมาว่า หมู่บ้านมีการ
พัฒนาไปในระดับใด ได้ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมใดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา รวมตลอดถึงเป็นฐานข้อมูลในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 ๕ 

ประธาน   ขอให้นายอ าเภอให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะเป็นนโยบายที่ส าคัญของจังหวัด และเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลด้วย  
และที่ส าคัญคือ จังหวัดต้องการให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
5.1   เรื่องผลการด าเนินงานการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดตรัง ประจ าปี 

2558 
นายสมเกียรติ  อินทรค า  แจ้งที่ประชุมว่า ผลการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษายน 
หน.สนง.ปภ.จ.ตรัง 2558 จังหวัดตรัง ปรากฏผล ดังนี้ 
   1. อุบัติเหตุ 58 ครั้ง เปรียบเทียบกับปี 2557 จ านวน 69 ครั้ง ลดลง 11 ครั้ง 
   2. ผู้บาดเจ็บ 65 ราย เปรียบเทียบกับปี 2557 จ านวน 83 ราย ลดลง 13 ราย 
   3. ผู้บาดเจ็บ 1 ราย เปรียบเทียบกับปี 2557 จ านวน 2 ราย ลดลง 1 ราย  
   4. สาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วกว่าที่ก าหนด ตัดหน้ากระช้ันชิด เมาสุรา  

ทัศนวิสัยไม่ดี ตามล าดับ  
   5. พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ 94% นอกจากนั้นเป็นรถยนต์ (ปิ๊กอัพ,เก๋ง) 
   6. ถนน ในหมู่บ้านหรือ อบต. 23 ครั้ง ทางหลวง 22 ครั้ง นอกจากนั้น เป็นเขตเทศบาล 

เขตเมือง ทางหลวงชนบท และอื่นๆ  
   7. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในทางตรงประมาณ 70% ที่เหลือเป็นลักษณะทางอย่างอื่น 
   8. ช่วงเวลาที่เกิด เวลา 12.00 – 16.00 น. ประมาณ 31% นอกจากนั้นเป็นเวลา 

16.00 – 20.00 น. ประมาณ 27% และที่เหลือเป็นช่วงเวลาอื่นๆ  
   9. อายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 15 – 19 ปี นอกจากนั้นจะเฉลี่ยเป็นช่วงอายุอื่นๆ  
   10. อ าเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมืองตรัง 13 ครั้ง ย่านตาขาว 12 ครั้ง ห้วยยอด 10 

ครั้ง  กันตัง 7 ครั้ง ปะเหลียน 6 ครั้ง วังวิเศษ 4 ครั้ง นาโยง 4 ครั้ง รัษฎา 1 ครั้ง สิเกา 1 ครั้ง และ
หาดส าราญ ไม่เกิดเหต ุ

   11. ผลการบังคับใช้กฎหมายตามพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ มีการเรียกตรวจและ
ด าเนินการคดีค่อนข้างมาก เป็นจ านวนประมาณหลายหมื่นราย  

   ทั้งนี้ ในการด าเนินการฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายอ าเภอทุกอ าเภอ 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ 
ประธาน   ขอให้นายอ าเภอให้ความส าคัญ และช่วยกันลดอุบัติเหตุของจังหวัดตรังให้เป็นศูนย์  

โดยเราจะด าเนินการปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงปีใหม่ และช่วงสงกรานต์ ส าหรับการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป ขอให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิเคราะห์สาเหตุเพื่อจะได้หามาตรการ  
ในการป้องกันอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5.2   เรื่องสรุปผลการด าเนินโครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามบ่าย “ตรังเมืองแห่งความสุข”  
ปี 2558 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด 



 ๖ 

พัฒนาการจังหวัดตรัง ตรังและประชาชนทั่วไป ได้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่าย โดยมีเป้าหมายให้ครัวเรอืน 
เกษตรกรทั้งจังหวัด ด าเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ได้ปีละ 
1% (2558 – 2561) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัด
ตรัง ด าเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2557 มีหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทั้งหมด จ านวน 62 หมู่บ้าน ส าหรับปี 2558 หมู่บ้านเป้าหมาย  
10 หมู่บ้าน (อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน) 

   เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558  
เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความประสงค์ที่จะติดตามเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ
แกนน า ชุมชน และครอบครั วพัฒนาหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้ นแบบ ปี  2558 
(กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน)  และในการนี้จังหวัดร่วมกับอ าเภอ ก าหนดแผนการออกติดตามเยี่ยม
เยียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558 (ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
2558)   
ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ระดับ วัน เดือน ปี เวลา 
1 บ้าหวี 2 บ้าหวี หาดส าราญ พออยู่ พอกิน 12 ก.พ. 58 13.00 น. 
2 ทุ่งนอก 8 บางกุ้ง ห้วยยอด พออยู่ พอกิน 19 ก.พ. 58 13.00 น. 
3 ต้นปรง 3 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว พออยู่ พอกิน 24 ก.พ. 58 13.00 น. 
4 ไสใหญ ่ 7 อ่าวตง วังวิเศษ พออยู่ พอกิน 5 มี.ค. 58 13.00 น. 
5 ใสขนุน 4 ช่อง นาโยง พออยู่ พอกิน 6 มี.ค. 58 13.00 น. 
6 โคกมะม่วง 11 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง พออยู่ พอกิน 10 มี.ค. 58 13.00 น. 
7 นาหละ 7 ไม้ฝาด สิเกา พออยู่ พอกิน 11 มี.ค. 58 13.00 น. 
8 แหลมสะท้อน 6 นาเกลือ กันตัง พออยู่ พอกิน 3 เม.ย. 58 13.00 น. 
9 หน้าเขา 4 หนองบัว รัษฎา พออยู่ พอกิน 7 เม.ย. 58 13.00 น. 

10 ยวนโปะ 2 บางด้วน ปะเหลียน พออยู่ พอกิน 9 เม.ย. 58 13.00 น. 
   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ 

5.3   เรื่องการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 
นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดได้จัดท าโครงการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
พัฒนาการจังหวัดตรัง ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2558 และก าหนดการพิจารณาคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3 ,7 – 10  
 เมษายน  2558 นั้น 
   1. คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ออกไปพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่

ของแผ่นดินในแต่ละอ าเภอ จ านวน 7 หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
    1) บ้านวังโตน หมู่ที่ 13 ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง 
    2) บ้านในควน หมู่ที่ 7 ต าบลในควน อ าเภอย่านตาขาว 
    3) บ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน 
    4) บ้านในเขา หมู่ที่ 1 ต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ 
    5) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ 
    6) บ้านสะพานยาง หมู่ที่ 7 ต าบลเขาปูน อ าเภอห้วยยอด 
    7) บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา 
   2. คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของ

แผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ปรากฏผล ดังนี้ 

    1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะพานยาง หมู่ที่ 7 
ต าบลเขาปูน อ าเภอห้วยยอด 
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    2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางเหนือ 
หมู่ที่ 7 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา 

    3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ้านในควน 
หมู่ที่ 7 ต าบลในควน อ าเภอย่านตาขาว 

    4) รางวัลชมเชย ได้แก่ 
- กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังโตน หมู่ที่ 13 ต าบลนาท่ามเหนือ 

อ าเภอเมืองตรัง 
- กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลิพัง หมู่ที่  1 ต าบลลิพัง อ าเภอ 

ปะเหลียน 
- กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอ 

วังวิเศษ 
- กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านในเขา หมู่ที่ 1 ต าบลบ้าหวี อ าเภอ 

หาดส าราญ 
   3. ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ได้แจ้งก าหนดการประกวด

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค ปี 2558 ของจังหวัดตรัง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะพานยาง หมู่ที่ 7 ต าบลเขา
ปูน อ าเภอห้วยยอด ดังนั้น จังหวัดจึงขอให้อ าเภอประสานคณะกรรมการ สมาชิก และบุคคล  
ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมสถานที่ ข้อมูล และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการฯ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ 

5.4   เรื่องผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ประจ าเดือนเมษายน 
2558  

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง ยอดสะสม 
พัฒนาการจังหวัดตรัง ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 ดังนี ้  

อ าเภอ 

แยกประเภทโครงการ 
การช าระคืน

เงินกู ้

คดิเป็น
ร้อยละ
ของเงิน
กู้ยืม 

หมาย
เหตุ โครงการ เงินอุดหนุน โครงการ 

เงินทุน
หมุนเวียน 

กันตัง 16 2,194,400 59 7,164,400 2,214,299.01 30.91 

มียอดเงิน
โอนเข้า
บัญชี

มากกว่านี้
แต่ไม่ส่ง
หลักฐาน
การช าระ

เงิน 

นาโยง 25 837,330 86 12,899,770 1,883,875.79 14.60 
ปะเหลียน 41 2,319,017 6 808,000 157,021 19.43 
เมืองตรัง 26 1,106,520 52 6,858,300 401,816.41 5.86 
ย่านตาขาว 30 810,644 16 2,105,400 280,780 13.34 
รัษฎา 21 1,436,110 19 2,665,000 106,276 3.99 
วังวิเศษ 10 471,660 30 4,276,300 848,338 19.84 
สิเกา 35 893,510 8 1,193,750 265,872 22.27 
ห้วยยอด 44 1,713,180 15 2,241,500 442,244.50 19.73 
หาดส าราญ 9 316,560 56 7,639,000 1,566,572 20.51 

รวม 257 12,098,931 347 47,851,420 8,167,094.71 17.07 

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

ช าระคืนเงินกู้ 
3. มียอดการช าระเงินกู้จ านวนมากที่โอนเข้าบัญชี คกสจ.ตรัง โดยไม่รู้ที่มาของยอดเงิน 
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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 เมษายน 2558 

  

อ าเภอ 
จ านวนผู้มี
สิทธ์ิ (คน) 

ผ่านการ
ตรวจสอบ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ 

รอการ
ตรวจสอบ 

รวมสมัคร
และบันทึก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กันตัง 25239 12284 48.67 46 1 12331 48.86 
นาโยง 14529 6310 43.43 17 11 6338 43.62 
ปะเหลียน 23640 13583 57.46 461 3 14047 59.42 
เมืองตรัง 38877 14497 37.29 850 340 15687 40.35 
ย่านตาขาว 18402 7650 41.57 97 24 7771 42.23 
รัษฎา 8977 5161 60.83 316 183 5960 66.39 
วังวิเศษ 14395 4280 29.73 250 7 4537 31.52 
สิเกา 12097 5792 47.88 187 18 5997 49.57 
ห้วยยอด 28920 9535 32.97 22 3 9560 33.06 
หาดส าราญ 4915 2776 56.48 9 1 2786 56.68 

รวม 189991 82168 43.25 2255 591 85014 44.75 
   ปัญหาและอุปสรรค 
    1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

2. ระบบการสมัครสมาชิกเมื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกในระบบ Online ภาพรวมตัวเลข 
แต่ละอ 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 

5.5   เรื่องการด าเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตรัง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2558  

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า การด าเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตรัง ในพระราชูปถัมภ์ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2558 ดังนี้ 
   1. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตรัง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ วัดกะพังสุรินทร์  
(พระอารามหลวง) ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 



 ๙ 

    1.1 เงินบริจาคทอดผ้าป่า จ านวน 337,402.50 บาท แยกเป็น  
ท่ี อ าเภอ ยอดเงินท้ังหมด หัก 20% คืน 80% 
1 สพจ. 23,184   
2 เมืองตรัง 62,502.50 12,505.50 49,997 
3 ปะเหลียน 31,557 6,311 25,246 
4 ห้วยยอด 77,249 15,550 61,799 
5 กันตัง 17,464 3,492 13,972 
6 ย่านตาขาว 30,397 6,079 24,318 
7 สิเกา 28,861 5,722 23,089 
8 วังวิเศษ 20,440 4,086 16,354 
9 นาโยง 19,719 3,938 15,781 

10 รัษฎา 18,481 3,696 14785 
11 หาดส าราญ 7,548 1,508 6,040 

รวมท้ังสิ้น 337,402.50 62,837.50 251,381 
    1.2 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสิริธร อ าเภอปะเหลียน 

   2. การจ าหน่ายปากกาพร้อมดินสอ จ านวน 112 ชุดๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 
22,400 บาท จังหวัดหักเข้าสมทบกองทุน 10% เป็นเงิน 2,240 บาท 

   3. การมอบทุนการศึกษา 
    3.1 ทุนจัดสรรจากจากกรมฯ 15 ทุนๆ ละ 1,000 บาท จังหวัดสมทบทุนละ 

200 บาท 
    3.2 ทุนจังหวัด 61 ทุนๆ ละ 61,000 บาท รวมทั้งสิ้น 79,000 บาท 
    3.3 มอบในวันจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม

ให้ประชาชน” จ านวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบทุนแล้วจ านวน 4 อ าเภอ 8 ทุน ได้แก่ 
ย่านตาขาว เมืองตรัง นาโยง ห้วยยอด และขอให้อ าเภอที่ยังไม่ได้รับมอบทุนได้คัดเลือกเด็ก  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 คน ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ 

   5.6  เรื่องการด าเนินการงานศูนย์เด็ก 
นาย ช โชคชัย ค าแหง  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้นโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ  
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง พอเพียง ซึ่งประมาณกลางเดือนนี้ ก็จะมีการอบรมเรื่องปรับแผนการสอบ และเดิมที่ยังไม่ผ่าน

การประเมิน ขณะนี้ได้ผ่านการประเมินแล้ว 111 ศูนย์ และการประเมินเรื่องการด าเนินการ  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ด าเนินการไปแล้ว 7 ศูนย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผล  ส าหรับ
ในเรื่องการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
แล้ว 3 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 8 แห่ง และขออนุมัติวิธีพิเศษ 3 แห่ง อยู่ระหว่าง  
การขอสมทบงบประมาณ 18 แห่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า 3 แห่งที่ลงนามไปแล้ว ไม่ต้องสมทบ
งบประมาณ ในขณะที่บางแห่งต้องขอสมทบงบประมาณ และบางที่อยู่ในยอดสมทบเกิน  
และบางที่ที่เกินอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานการส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน 
ให้ทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ 
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ประธาน   ขอให้เร่งรัดการด าเนินการ เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีข้ึน และเราจะเติม 
หลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วินัยการจราจร ยาเสพติด การออกก าลังกาย ฯลฯ 
ลงไป เพื่อให้เด็กได้รับรู้และปลูกฝังจิตส านึก และขอให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดพิจารณาด าเนินการจัดท าสื่อต่างๆ ที่จะใช้ในศูนย์เด็ก  และขอให้นายอ าเภอช่วยกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์เด็กด้วย 

 5.7  เรื่องการรับบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือชาวเนปาล 
นายชัยพร  พัฒนรักษ์   แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดรับบริจาคเงิน 
หน.ส านักงานจังหวัดตรัง หรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลอืชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ส าหรับในระดับอ าเภอให้ศูนย์ด ารง

ธรรมอ าเภอเป็นหน่วยรับบริจาค ดังนั้น จึงขอความร่วมมือนายอ าเภอในการรับบริจาคฯ 
ดังกล่าว รวมตลอดถึงการจัดท าบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้ชัดเจนด้วย  

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


