
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งที ่8/2559 
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

1.  นายเดชรัฐ  สิมศิริ    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
2.  นายสายัณห์  อินทรภักดิ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3. นายนิพันธ์  ศิริธร    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
4.  นายธ ารง  เขมะรัตน์    ปลัดจังหวัดตรัง 
5.  นางสาวปิยวรรณ  ตันติมาภรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง  
6.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
7.  นายวิโรจน์  อินสว่าง    นายอ าเภอห้วยยอด 
8.  นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอกันตัง 
9.  นายประมุข  เหมือนจิตต์   (แทน) นายอ าเภอย่านตาขาว 
10. นายบุญชัย  สมใจ    นายอ าเภอปะเหลียน 
11. นายสมเกียรติ  ดวงมณี   นายอ าเภอสิเกา 
๑2. นายวรพันธุ์  สุวรรณยุหะ   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑3. นายสกุล  ด ารงเกียรติกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑4. นายวรวิทย์  ช้อนทอง   นายอ าเภอรัษฎา 
๑5. นายส าคัญ  อรทัย    นายอ าเภอหาดส าราญ  
16. นายสุริยะ  กิติบุญญา   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑7. นายกิตติพงศ์  ผลประยูร   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
18. นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑9. นายสุเทพ  มลสวัสดิ์    ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
20. นายสมเกียรติ  อินทรค า   หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

 21. นายสาธิต ไกรนรา    ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 
รักษาการในต าแหน่ง จ่าจังหวัดตรัง 

22. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ป้องกันจังหวัดตรัง     
๒3. นางยงยุทธ  ชนานิรมิตผล   เสมียนตราจังหวัดตรัง  
24. นายอุทัย  ศรีนวล    หวัหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จังหวัดตรัง  

ผู้ไม่มาประชุม 

 - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายเฉลิมชัย  จันดี    เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
2. นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
3. นายสมศักดิ์ ชูแสง    เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
 
 
 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 นายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1. เรื่องขอขอบคุณ 
   ขอขอบคุณนายอ าเภอรัษฎา ที่อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานฯ  

ที่ผ่านมา ซ่ึงในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีการจัดเส้นทางในการปั่นจักรยานผ่านโครงการ
ท่องเที่ยวชุมชนดีๆ ในพ้ืนที่อ าเภอรัษฎาหลายโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก เกิน
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอขอบคุณนายอ าเภอและทีมงานเป็นอย่างมาก ส าหรับในพ้ืนที่
อ าเภออ่ืนๆ ขอให้นายอ าเภอช่วยจัดเส้นทางที่ผ่านโครงการท่องเที่ยวชุมชนเช่นนี้ เพ่ือจะได้เป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรัง ซึ่งการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งต่อไปจะจัดในวัน
อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 อ าเภอย่านตาขาว  วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 อ าเภอ
กันตัง และวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 อ าเภอเมืองตรัง  

 2.  เรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 
(one map) 

   ขอให้นายอ าเภอติดตามเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน 1 : 4,000 (one map) ด้วย เนื่องจากหลังจากที่มีผลบังคับใช้แล้ว จะส่งผลต่อการ
ให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอนาโยง หัวหน้า
อุทยานเขาปู่ – เขาย่า ได้ขอให้เร่งรัดการด าเนินคดีบุกรุก จึงขอให้นายอ าเภอช่วยด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

นายธ ารง  เขมะรัตน์   แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้การจัดท าแผนที่ one map อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในระดับ 
ปลัดจังหวัด ประเทศ โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ในแต่ละภาคก าลังช่วยกันแก้ไขปรับปรุง ซึ่งหลังจากนั้นก็จะได้จะ

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันจันทร์ที่  

25 กรกฎาคม  2559 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพ่ือให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 
      3.1.1  กลุ่มงานปกครอง 

1) เรื่องโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ 

นายสาธิต  ไกรนรา  แจ้งที่ประชุม สรุปผลการด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน 
รก.จ่าจังหวัดตรัง เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ของจังหวัดตรัง ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน

แล้ว ดังนี้ 
   1. ข้อมูลหมู่บ้าน 

1.1 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด   723 หมู่บ้าน 
   2. ข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้าน 

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


 ๓ 

    2.1 จ านวนหมู่บ้าน    723 หมู่บ้าน 
2.2 จ านวนโครงการ    770 โครงการ 

    2.3 จ านวนงบประมาณ    144,511,200 บาท 
   3. ข้อมูลผลการด าเนินโครงการฯ 
    3.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  770 โครงการ (100%) 
    3.2 จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย   144,365,198 บาท 
   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ  

2)  เรื่องโครงการประชุมก านันสัญจร จังหวัดตรัง 
นายสาธิต  ไกรนรา  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดตรังได้จัดท าโครงการประชุมก านันสัญจร จังหวัดตรัง โดยมี  
รก.จ่าจังหวัด วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์และขับเคลื่อนวาระงานส าคัญของจังหวัด  

โดยได้ก าหนดจัดประชุมก านันสัญจร จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 
ครั้ง 

ส าหรับครั้งที่ 4 ก าหนดจัดในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559  ณ พื้นที่อ าเภอวังวิเศษ 
(ส าหรับสถานที่จังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

    - เวลา 09.00 – 09.30 น. ก านันทุกต าบลเดินทางถึงที่ประชุม และลงทะเบียน 
การประชุม 

- เวลา 09.30 – 10.15 น. ชี้แจงแนวทาง/ติดตามการขับเคลื่อนวาระงานของ
จังหวัดในบทบาทของก านัน โดยนายกสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตรัง (นายวิศาล สาราบรรณ์) 

    - เวลา 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
    - เวลา 10.30 – 12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ และ 

มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
  - เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญนายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย 

3)  เรื่องโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
ตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

นายสาธิต  ไกรนรา  แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดตรัง ได้จัดท าแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ  
รก.จ่าจังหวัด “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

โดยในเดือนกันยายน 2559 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนน้ าผุด หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ ส าหรับอ าเภอเมืองตรังจังหวัดจะได้ประสานการ
ปฏิบัติต่อไป 

         3.1.2  กลุ่มงานความม่ันคง 
1)  เรื่องโครงการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงกรมการปกครอง  

นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า ตามทีก่รมการปกครองได้ด าเนินงานโครงการถ่ายทอดสัญญาณภาพ 
ป้องกันจังหวัด และเสียงกรมการปกครอง DOPA Channel โดยได้ด าเนินการติดตั้งและกล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมท่ีท าการปกครองจังหวัด และท่ีท าการปกครองอ าเภอแล้ว นั้น 
   กรมการปกครอง ได้จัดท าผังรายการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel 

โดยได้ก าหนดให้มีช่วงออกอากาศของจังหวัดและอ าเภอเป็นประจ าทุกวัน ดังนั้น เพ่ือเป็น



 ๔ 

ช่องทางให้จังหวัดได้น าเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของจังหวัดและอ าเภอ รวมทั้ง
สารถความรู้ที่เป็นประโยชน์ (Best Practices) เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ จึงขอเชิญชวนจังหวัดและอ าเภอได้พิจารณาจัดท ารายการทางโทรทัศน์เป็น 3 
ประเภท ดังนี้  

   1. รายการข่าวสารประจ าวันโดยจัดท าเป็นสกู๊ปข่าวส าเร็จรูปโดยมีเนื้อหาค าบรรยาย 
ภาพโดยประมาณ 3 – 5 นาที 

   2. รายการการปฏิบัติงานตามที่เป็นแบบอย่าง (Best Practices) เนื้อหาของเวลา
ประมาณ 10 – 30 นาที/1 เรื่อง 

   3. รายการซึ่งเป็นสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและอ าเภอที่ต้องการเผยแพร่ให้
ข้าราชการและประชาชนทราบ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดและ
อ าเภอ รายการการท่องเที่ยว สุขภาพ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน หรือบุคคลตัวอย่างควรเอาเป็น
แบบอย่าง เป็นต้น 

   ทั้งนี้ สามารถส่งวีดิทัศน์รายการโทรทัศน์ดังกล่าวข้างต้น ในรูปแบบไฟล์ประเภท MP4 
,AVI ,MPG ,DAT ส่งมายังสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 
Line ID : dopachannel หรือ E-mail : dopachannel@gmail.com โดยมอบหมายให้ นาย
ชานนท์  ราหุล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร กองการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 06 
2594 6030 เป็นผูป้ระสานงาน  

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

         3.1.3  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
                   1) เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นายยงยุทธ  ชนานิรมิตผล แจ้งที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
เสมียนตราจังหวัด มีดังนี้ 
    1. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2559  
     1.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   289,519,167.00 บาท 
      - เบิกจ่ายแล้ว    260,437,932.36 บาท 
      - คงเหลือ    29,081,234.64 บาท 
      - ร้อยละ 89.96 
     1.2 งบลงทุน ได้รับการจัดสรร   843,000 บาท 
      - เบิกจ่ายแล้ว    843,000 บาท 
      - คงเหลือ    0 บาท 
      - ร้อยละ 100 
   2. เรื่องการขยายเวลาระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ กรมบัญชีกลางแจ้งว่า 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเป็นไปอย่างคล่องตัวและเพ่ือให้การเบิกจ่ายของส่วน
ราชการโดยเฉพาะแผนงาน/โครงการขนาดเล็กเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อันส่งผลให้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการใน
ปีงบประมาณ 2560 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขยายระยะเวลาส าหรับการ
จัดหาพัสดุในปี พ.ศ. 2560 ออกไปพลางก่อน จนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารการพัสดุภารัฐมีผลใช้บังคับ ตามหนังสือคณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุ ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว315  

mailto:dopachannel@gmail.com%20โดย
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   3. เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อ
คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ 25 สิงหาคม 2559) โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ ผูกพันได้ 
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้อง
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 
ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มี
คุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 
ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

   ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ขอให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ก าหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้างปี
เดียว ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ๓.2   ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง 
1)  เรื่องผลการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนม่ันคง 

ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดตรัง 
นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชน 
ป้องกันจังหวัด มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดตรัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 25 สิงหาคม 

2559) เป้าหมายจ านวน 61 หมู่บ้าน มีดังนี ้
   1. ค้นพบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด   138 ราย 
   2. ส่งบ าบัด     102 ราย 
   3. ติดตามผู้ผ่านการบ าบัด   161 ราย 
   4. ค้นพบผู้ค้ายาเสพติด    67 ราย 
   5. ผู้มีพฤติการณ์ต้องสงสัย   33 คน 
   6. ปิดล้อมตรวจค้น    52 ครั้ง 
   7. การจับกุมคดียาเสพติด    79 คน 
   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ 

2)  เรื่องผลการบ าบัดโครงการ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า ผลการบ าบัดโครงการค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง” ประจ าปี 
ป้องกันจังหวัด งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

มีดังนี้ 
    1. รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 22 มกราคม 2559 
    - เป้าหมาย 120 คน เข้าบ าบัด 117 คน (ซ้ า 4) 
   2. รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 
    - เป้าหมาย 90 คน เข้าบ าบัด 82 คน  
   3. รุ่นที่ 3 วันที่ 7 – 18 มีนาคม 2559 
    - เป้าหมาย 90 คน เข้าบ าบัด 64 คน  
   4. รุ่นที่ 4 วันที่ 18 – 29 เมษายน 2559 
    - เป้าหมาย 114 คน เข้าบ าบัด 68 คน (ซ้ า 7) 
   5. รุ่นที่ 5 วันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2559 
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    - เป้าหมาย 90 คน เข้าบ าบัด 73 คน (ซ้ า 1) 
   6. รุ่นที่ 6 วันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2559  
    - เป้าหมาย 75 คน เข้าบ าบัด 61 คน  
   7. รุ่นที่ 7 วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559 
    - เป้าหมาย 75 คน เข้าบ าบัด 57 คน 
   8. รุ่นที่ 8 วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2559 
    - เป้าหมาย 75 คน เข้าบ าบัด 79 คน 
   9. รวมทั้งสิ้น เป้าหมาย 729 คน เข้าบ าบัด 601 คน คิดเป็นร้อยละ 82.44  

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ  

3)  เรื่องผลการติดตามและการเบิกจ่ายค่าติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า ผลการติดตามและการเบิกจ่ายค่าติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฯ ในปีงบ  
ป้องกันจังหวัด ประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีดังนี้ 
   1. เป้าหมาย    1,277 คน 
   2. รายชื่อที่ต้องติดตาม   1,196 คน 
   3. ติดตามแล้ว    1,022 คน 
   4. คิดเป็นร้อยละ    86.48 
   5. งบประมาณ งวดที่ 1    

- งบประมาณ    255,400 บาท 
    - ใช้จ่ายแล้ว    255,400 บาท 
    - คงเหลือ   0 บาท 
   6. งบประมาณ งวดที่ 2 

- งบประมาณ    255,400 บาท 
    - ใช้จ่ายแล้ว    105,300 บาท 
    - คงเหลือ   150,100 บาท 
   จึงขอให้อ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ดังกล่าว ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1  เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายสุเทพ  มลสวัสดิ์   แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ และเป็นช่วงรอยต่อของ 
ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลที่จะตั้งงบประมาณ ปี 2560 ซึ่งปฏิทินปีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ต้องเข้าสภา ดังนั้น หากนายอ าเภอใน
ฐานะผู้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณ มีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อสงสัยประการใด ขอให้ท่าน
สอบถามมายังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

  5.2  เรื่องบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
นายสุริยะ  กิติบุญญา   แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามจัดตั้งบริษัทประชารัฐเรียบร้อยแล้ว  
พัฒนาการจังหวัด ซึ่งจังหวัดจะไดแ้จ้งรายละเอียดให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบต่อไป  
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 5.3  เรื่องงบประมาณปี 2560 
นางสาวปิยวรรณ  ตันติมาภรณ์ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้จังหวัดได้รับแจ้งจากส านักงบประมาณให้ด าเนินโครงการ ซึ่งใน 
(รกท.) หน.สนง.จังหวัด ส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีที่ท าการปกครองจังหวัด อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอสิเกา อ าเภอ

กันตัง อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอย่านตาขาว โดยให้
ด าเนินการตามแนวทางที่เสมียนตราจังหวัดได้แจ้งให้ทราบ 

 5.4  เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุระเบิดและไฟไหม้ห้างลีมาร์ท 
นายสมเกียรติ  อินทรค า   แจ้งที่ประชุมว่า สนง.ปภ.จ.ตรัง ได้จ่ายเงินทดรองราชการค่าจัดการศพแก่ผู้เสียชีวิต  
หน.สนง.ปภ.จังหวัด จ านวน 25,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบให้ผู้ป่วยที่ประสบเหตุระเบิดรายละ 

5,000 บาท จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้จ่ายค่าจัดการศพในฐานะ
หัวหน้าครอบครัวอีกจ านวน 25,000 บาท และมีแจ้งเพ่ิมเติมอีกจ านวน 1 ราย ซึ่งจะได้มอบ
เงินช่วยเหลือต่อไป  

   ส าหรับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่ห้างลีมาร์ท ได้จ่ายเป็นทุนประกอบอาชีพ จ านวน 31 
รายๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 341,000 บาท ซ่ึงได้มอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธาน   ขอบคุณ สนง.ปภ.จ.ตรัง และขอบคุณปลัดจังหวัดในฐานะหัวหน้าคณะท างานตรวจสอบ
ความเดือดร้อนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดฯ ดังกล่าว ส าหรับ ในส่วนของการให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน ขอให้นายอ าเภอเมืองตรังรายงานผลการด าเนินการให้จังหวัดทราบด้วย 

 5.5  เรื่องปัญหาอุทกภัย 
นายสมเกียรติ  อินทรค า   แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดได้จัดประชุมและได้แจ้งไปยังพื้นท่ี ซึ่งได้แก่อ าเภอและองค์กร  
หน.สนง.ปภ.จังหวัด ปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการด าเนินการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

สิ่งที่ส าคัญในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือ ปีนีจ้ังหวัดมีโครงการป้องกันยับยั้งลงไปในพ้ืนที่ ซึ่งรวม
กับปีที่แล้วด้วยประมาณ 40 โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ที่ผ่านมาได้ผลดีมาก ปัญหาน้ าท่วมขัง
ที่เคยท่วมขังในพ้ืนที่ต่างๆ ก็ไม่มี ทั้งท่ีปริมาณฝนมีจ านวนเท่ากัน  

   5.6  เรื่องการตรวจสอบอาคาร 
นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้มีการตรวจอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ อาคาร 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สูง (อาคารที่สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ขนาด 10,000 ตาราง

เมตรขึ้นไป) โรงมหรสพ หอพัก อาคารพักอาศัยรวม (ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป) ป้าย 
ฯลฯ ซึ่งอาคารเหล่านี้ ตามกฎหมายควบคุมอาคารก าหนดไว้ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร
เป็นประจ าทุกปี เพราะว่าอาคารทั้ง 9 ประเภทนี้ เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเรื่อง
ความมั่นคงแข็งแรง ระบบการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงให้ความส าคัญ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้ในส่วนของจังหวัดตรัง ได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้ว ตั้งเดือนมิถุนายน 2559 แต่ยังคงเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีก 3 แห่ง ที่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ เทศบาลนครตรัง องค์การบริหารส่วนต าบล
บางรัก และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกยาง ซึ่งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังได้มี
หนังสือแจ้งเร่งรัดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง แล้ว ดังนั้น ในส่วนนี้จึงขอให้
นายอ าเภอเมืองตรัง และนายอ าเภอกันตัง ในฐานะผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ก าชับและเร่งรัดให้อีกทางหนึ่งด้วย 

 5.7  เรื่องโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 
นายกิตติพงศ์  ผลประยูร  แจ้งที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดตรังได้ 2 สายเดินส ารวจ สายหนึ่งจะ  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ได้จ านวนแปลงประมาณ 700 กว่าแปลง รวม 2 สาย ประมาณ 1,500 แปลง จึงขอให้

นายอ าเภอในฐานะกรรมการก าหนดท้องที่ ช่วยเตรียมข้อมูลไว้เป็นการล่วงหน้าด้วย 
 



 ๘ 

 5.8  เรื่องบุคลากรของส านักงานที่ดินอ าเภอ 
นายกิตติพงศ์  ผลประยูร  แจ้งที่ประชุมว่า บุคลากรของส านักงานที่ดินอ าเภอที่ขาดแคลน ได้แก่ ส านักงานที่ดิน 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อ าเภอวังวิเศษและหาดส าราญ ซึ่งส านักงานที่ดินจังหวัดก าลังจัดท าค าสั่งเพ่ือส่งบุคลากรไปให้ 

ส่วนที่อ าเภอปะเหลียน ส านักงานที่ดินจังหวัดได้ส่งทีมเฉพาะกิจเพ่ือไปแก้ปัญหางานค้าง ก็จะได้
เร่งรัดการด าเนินการให้เร็วที่สุดต่อไป 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.  
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