
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอ าเภอ  

ประจ าเดือนเมษายน 256๓  
วันพุธที่ 29 เมษายน 256๓ เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5  

**************************** 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 ๒.นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 ๓.นายไพบูลย์  โอมาก   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

๔. นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา  ปลัดจังหวัดตรัง 
๕. นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว  หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 

 ๖. นายศตพงษ์  สุนทรารักษ์   ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
 ๗. นายอารัต  เมืองจร   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
 ๘. นายวิเชียร  รัตนโสม   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
  ๙. นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ  (รกน.) พัฒนาการจังหวัดตรัง 
 ๑๐. นายอาชวงศ ์ สาริพัฒน์  หัวหน้าส านักงานป้องกัน 
        และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 ๑๑. นายสราวุฒ ิ ธนาเจริญสกุล  นายอ าเภอเมืองตรัง 
 1๒. นายส าคัญ  อรทัย  (รกน.) นายอ าเภอห้วยยอด 
 1๓. นายจักรพงษ์ รัชนีกุล  (รกน.) นายอ าเภอกันตัง 
 1๔. นายสาธิต   ไกรนรา   นายอ าเภอย่านตาขาว 
 1๕. นายไพโรจน์  ศรีละมุล   นายอ าเภอปะเหลียน 
 1๖. นายมานะ  เทือกสุบรรณ  นายอ าเภอสิเกา 
 1๗. นายประโยชน ์ สมศักดิ์   นายอ าเภอนาโยง 
 1๘. นายวรพันธุ์   สุวรรณยุหะ   นายอ าเภอวังวิเศษ 
 1๙. นายอนันต์  พรหมเพียรพงศ์   นายอ าเภอรัษฎา 
 ๒๐. นายณรงค ์  หนูเนียม   นายอ าเภอหาดส าราญ 
 ๒๑. นายบัญญัติ  จุลรอด   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง  

2๒. นายปราโมทย์ หัสชัย  (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 
23. นายมนต์ชัย  หนูสาย   จ่าจังหวัดตรัง 
24. นายณัฐวุฒ ิ  สังข์สุข             ป้องกันจังหวัดตรัง 
25. นางอารี  บุญรักษา  เสมียนตราจังหวัดตรัง 
26. นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบุคคล  
27. นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ (รก.) ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
28. นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง 
29. นายอภินันท์  หนูพรหม  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
       เพ่ือการพัฒนาจังหวัดตรัง 

/ผู้เข้า… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุรินทร ์  ศรมณี   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
 2. นายประสิทธิ์  พรหมพาหกุล  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
 3. นายธวชัชัย    เล็กน้อย   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

4. นายกิตติธัช  ขุนเจริญ   เจ้าพนกังานปกครองปฏิบัติการ  
5. นายสิทธิพงษ์  บุญก าเนิด  เลขานุการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
6. นายกิตติศักดิ์  บุญแก้ว   เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน  
7. นางณัฐนันท ์  พีรเมธาวงศ์  เจ้าพักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 

 8. นางสาวชุติมน  นาทุ่งนุ้ย  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 
  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในที่ประชุมได้กล่าว
เปิด                        เปิดการประชุมครั้งที่ 4/256๓ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 ก่อนวาระการประชุม 
 แนะน าตัวข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ โดยปฏิบัติหน้าที ่ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 

2563 เป็นต้นไป จ านวน 5 ราย 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ  ต าแหน่ง พัฒนาการจังหวัดตรัง   

ต าแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม 

2. นายส าคัญ  อรทัย  ต าแหน่ง นายอ าเภอห้วยยอด   
ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. นายจักรพงษ์  รัชนีกุล  ต าแหน่ง นายอ าเภอกันตัง 
ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

4. นายประโยชน์  สมศักดิ์  ต าแหน่ง นายอ าเภอนาโยง 
ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

5. นายไพโรจน์  ศรีละมุล  ต าแหน่ง นายอ าเภอปะเหลียน 
ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

ประธาน :   กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งทั้ง 5 ท่าน 

 วาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน :  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่  
1 - 31 พฤษภาคม 2563 จากเดิมที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563      
เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ โดยยังคงมีมาตรการ/ข้อก าหนดที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ 

๑. จ ากัดการเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ (ส าหรับทางอากาศ 
ให้ขยายระยะเวลาการห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  

๒. ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน (Curfew) ระหว่างเวลา 
22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น 

๓. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่จ าเป็น 

/ 4. ห้ามประชาชน... 
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 ๔. ห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจ านวนมากไปท ากิจกรรม
ร่วมกัน และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นการ
ชั่วคราว จังหวัดตรัง ยึดตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี ส าหรับการผ่อนคลาย
มาตรการบังคับใช้กฎหมายบางอย่างให้ประชาชน สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติขึ้น 
และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง ภายใต้
ความปลอดภัยของประชาชน การก าหนดมาตรการผ่อนคลาย จะมีการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดช่วงบ่ายของวันนี้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม :    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๓ 

 วาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบและประสานการปฏิบัติ 
 3.1 ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 
      1. ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ ในช่วงการ 
  ขยายก าหนดเวลาการจัดท าบัตรประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
  2019 (COVID – 19) ในประเทศไทย 

จ่าจังหวัดตรัง :  ขอความร่วมมือใช้บัตรประจ าตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ การขยายเวลา  
ซึ่งมีการประกาศขยายเวลาจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน กรณี เปลี่ยนบัตร หรือ ขอมี
บัตรใหม่ ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึง 31 กรกฎาคม 2563 
บัตรประจ าตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ จะต้องยื่นค าขอเพ่ือเปลี่ยนบัตร ฯ  ภายใน 
60 วัน โดยบัตรเดิมในช่วงนี้สามารถใช้ได้ปกติ ทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งมาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้รับทราบ 

ประธาน : แจ้งที่ประชุมทราบและขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์  

ที่ประชุม : รับทราบ 

2. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

จ่าจังหวัดตรัง :   ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ได้ก าหนดมาตรการจัดการขยะ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้  
ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตาม
มาตรการ ดังนี้ 

 1) มาตรการการรณรงค์คัดแยกขยะ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากาก
อนามัย และหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอ่ืน พร้อมจัดให้มีถัง
ขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะ หรือจุดรวบรวมขยะ 

 2) มาตรการเก็บขยะ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงานขนขยะ 
ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัด ได้แจ้งให้กับทาง 

           / องค์กร... 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ส าหรับการรายงานผลให้รายงานผ่านระบบ 

Google form ผลการด าเนินการในปัจจุบันไม่มีปัญหา ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
 3) มาตรการก าจัดขยะ การก าจัดหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ให้ก าจัด

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

ประธาน :    สอบถามทางปลัดจังหวัดตรัง เรื่อง จ านวนหน้ากากอนามัยท ี่ได้รับและแจกจ่าย 

ปลัดจงหวัดตรัง   จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย จากกระทรวงมหาดไทย จ านวน 
150,000 - 160,000 ชิ้น 

ประธาน :   1. ให้ส ารวจหน้ากากอนามัย ที่ได้รับและแจกจ่ายไปแล้วว่า มีวิธีคัดแยกและ
การก าจัดอย่างไร และขอให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ประสานไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการโดยใช้รูปแบบของที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดในการคัดแยก
และหาวิธีการก าจัดที่ชัดเจน 

       2. ให้ปลัดจังหวัดตรัง ด าเนินการ เรื่อง การก าจัดขยะ ส าหรับสถานที่กักกันตัว 
Local quarantine ส าหรับระบบรายงาน ให้มีการรายงานตามปกติ 

นายไพบลูย์ โอมาก    ส าหรับการก าจัดขยะมีหนังสือของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รองผู้ว่าราชการ โดยกรมควบคุมมลพิษ ก าหนดว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในการคัดแยกจะต้องใส่ 
จังหวัดตรัง ถุงพลาสติก 1 ชั้น และสวมทับอีก 1 ชั้น แยกไว้จากขยะทั่วไป การก าจัดโดยทั่วไปให้ 
กระท า กระท าเช่นเดียวกับขยะติดเชื้อ หรือน าไปเผา ซึ่งได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งทราบแล้ว 

ประธาน :   เน้นย้ าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 3.๒ ส านักงานจังหวัดตรัง 
หัวหน้าส านักงาน :    ขอรายงานความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ  
จังหวัดตรัง  ประชาชนในพ้ืนที่ อันเนื่องมาจาก ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (งบฯ 200 ล้านบาท) 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 จังหวัดตรัง ได้รับงบประมาณ จ านวน 176 โครงการ 
เป็นเงิน จ านวน 199,829,200 บาท มีจ านวนโครงการ ที่ถูกพักไปจ านวน 23 โครงการ 
เนื่องจากลงนามไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด (30 กันยายน 2562) มีโครงการที่
ด าเนินการ ทั้งสิ้น 153 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 107,592,800 บาท มีโครงการ
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 146 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 85,391,794 บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

1. โครงการขุดสระน้ าหนองบ่อญวน หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว 
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกะปาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

อ าเภอรัษฎา ขณะนี้ด าเนินการได้ 80% ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นในเดือน
พฤษภาคม 2563 

3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 20 ลูกบาศก์เมตร แบบถังทรงแชมเปญ
สูง 20 เมตร ต าบลโพรงจระเข้ อ าเภอย่านตาขาว มีปัญหาเรื่องการใช้พ้ืนที่ อยู่ระหว่างการ
ขอใช้พ้ืนที่จากองค์การบริหารส่วนต าบล 

/ 4. โครงการ... 
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4. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร         
สายท่าเรือควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 ต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง มีปัญหาเรื่องการใช้พ้ืนที่ 

5. การก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ห้วยคุด หมู่ที่  8 ต าบลบางดี  
อ าเภอห้วยยอด ขณะนี้ พ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ และมีโครงการ 
ที่ยกเลิก จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ 

ประธาน :    1. ขอให้ส านักงานจังหวัดตรัง รวบรวมติดตามประเมินผลโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 

 2. เมื่อได้รับงบประมาณไปแล้ว หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะต้องมีเหตุผล  
ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ในการด าเนินการโครงการต่อไปให้พิจารณา เรื่อง การขอใช้พ้ืนที ่
หรือเรื่องพ้ืนที่เป็นอันดับต้นๆ และให้ส านักงานจังหวัดตรัง หาแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวต่อไป กรณี เรื่อง ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดตรัง มีปัญหาจ านวนมากที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขหรือด าเนินการได้ และมีกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้น าไปเสนอ ในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

เจ้าพนักงานที่ดิน :   ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวถึงเรื่องที่สาธารณะ สืบเนื่องมาจากเรื่อง 
เรื่อง ดังกล่าวต้องผ่านที่ประชุมของ กบร.จังหวัด จึงมีปัญหา และมีเรื่องค้างจ านวนมาก 
      เช่น กรณีที่สาธารณะบริเวณต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองตรัง มีประชาชนครอบครอง 

ครอบครอง ท าประโยชน์ รวมถึงมีส่วนราชการ ใช้ท าประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ส านักงานที่ดิน 
ส านักงานโยธา ส านักงานสาธารณสุข ฯลฯ และประเด็นที่เป็นปัญหาตามที่ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้น าเข้าที่ประชุมในสภาฯ เนื่องจาก มีการยื่นค าขอไว้แล้ว แต่ไม่
สามารถออกโฉนดให้ได้ ราษฎรจึงได้น าเรื่องไปแจ้งกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประธาน :    ส าหรับเรื่อง ที่แจ้งไปยังกรมที่ดิน เป็นคนละเรื่องกัน เนื่องจาก มีหลักฐานของ
มณฑลเทศาภิบาลภูเก็ตที่ได้กันที่ไว้ ในค าพิพากษาศาลฎีกา ถือว่า เป็นที่ดินของหลวง 
ส่วนการออกเอกสารชอบหรือไม่ เป็นเรื่อง ที่กรมที่ดิน จะต้องไปพิจารณา และฝาก
นายอ าเภอตรวจสอบเรื่องท่ีดิน ส่วนเรื่องของส านักงานจังหวัด เรื่องภัยแล้ง ขอให้สรุป
ข้อมูลให้ชัดเจน จ านวน 140 โครงการ มีโครงการใด ที่สามารถเป็น   Best Practice 
ได้บ้าง คือประชาชนสามารถได้รับประโยชน์มากกว่าที่คาดคิด ปัญหาเรื่องภัยแล้งใน
พ้ืนที่ของจังหวัดตรัง แม้ว่าจะมีเรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แต่เรื่องดังกล่าวก็ท้ิงไม่ได้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 3.3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง :   มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๒ เรื่อง 

 1. เรื่องสืบเนื่องจากท่ีได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่อง การจัดท าซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จากการติดตาม
ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ขณะนี้ ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง  คิดเป็น 75% 
คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาในสัญญาที่ระบุไว้ โดยก าหนดว่าจะต้องแล้ว
เสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้มีการ
เร่งรัดกับผู้รับจ้าง ให้มีการเร่งด าเนินการโดยเร็ว ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนที่ก าหนด 

/ 2. บทบาท... 
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 2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากคราวที่แล้ว ได้แจ้งที่ประชุม 
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานใน 2 ส่วน ส่วนแรก สนับสนุนการ
ด าเนินงาน เช่น สนับสนุนงบประมาณ  / สนับสนุนสถานที่ / สนับสนุนบุคลากร  
ไปด าเนินงาน ณ จุดตรวจ / จุดสกัด การด าเนินงานตามบทบาทของเจ้าพนักงานควบคุมโรค 
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการติดตามเฝ้าระวังแต่ละเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่น เจลล้างมือ ไปสนับสนุนให้กับประชาชน ในแต่ละเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 คือ บทบาทในเรื่อง ของการประชาสัมพันธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมข้อมูล รายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้ทราบ 
ผ่านทางโซเชียลมีเดียของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านรถแห่ เสียงตามสาย รวมทั้งการปฏิบัติงานในส่วนของการให้การสนับสนุนป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นภารกิจประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการจัดเก็บขยะ การรักษาความสะอาดภายใน
เขตพ้ืนที่ การไปฉีดยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ ตามที่รับร้องขอ สรุปเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าว โดย
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรังได้มีการประชุมท้องถิ่นอ าเภอเพ่ือ
ซักซ้อมความเข้าใจ 

ประธาน :   1. ขอให้ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับประชาชน เช่น กรณีที่มีการแจก 
ถุงยังชีพ  อ าเภอละ 20 ถุง  มีสื่อมวลชนไปเขียนข่าวว่าจังหวัด  มีงบประมาณ  
50 ล้านบาท แต่แจกถุงยังชีพเพียงอ าเภอละ 20 ถุง ซ่ึงข้อเท็จจริง เงินจ านวนดังกล่าว
ใช้ได้ตามภารกิจที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ไม่สามารถใช้ได้ทุกเรื่อง และการแจก ถุงยังชีพ
ดังกล่าว เป็นการแจกจ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในภาวะยากล าบากหรือเป็นผู้ที่ ได้รับความทุกข์
ยาก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ข้าวสาร น้ าดื่ม ได้รับการสนับสนุนมาและจัดซื้อ
เพ่ิมเติมเพียงบางส่วน  เช่น  ปลากระป๋อง ฯลฯ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการ
แจกจ่ายถุงยังชีพในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกัน จึงขอให้ท าการส ารวจว่า แต่ละพ้ืนที่มี
หน่วยงานใดบ้างที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน  เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบว่า ได้มีการด าเนินการไปแล้วส่วนใดบ้าง ฝากนายอ าเภอ และนายไพบูลย์ โอมาก 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ติดตามเรื่องดังกล่าว 

 2. โครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติที่มีการติดตามและเร่งรัดด าเนินการ 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

 3.4 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
โยธาธิการและผังเมือง  :   มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๒ เรื่อง 

 1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนของงบพัฒนาจังหวัด จ านวน  
2 โครงการ ซึ่งขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเสนออนุมัติและ 
ลงนามในสัญญา 

   2. ตามทีท่่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ส ารวจแบบโรงพยาบาลสนาม
โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ได้ด าเนินการ 
                    / ออกแบบ... 
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  ออกแบบพร้อมจัดท าใบเสนอราคา และส่งหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ประธาน :   เรื่องดังกล่าว  จะต้องมีการประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
มอบหมายให้ท่านรองฯ ขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ติดตามเรื่อง
นี้ด้วย 

นายไพบูลย์ โอมาก    ทางด้านนายแพทย์สาธารณสุข ได้มีการท าหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
รองผู้ว่าราชการ ขอสนับสนุนงบประมาณ 4 - 5 ล้านบาท โดยส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง ท าบันทึกเสนอ 
จังหวัดตรัง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากกรณีนี้ ต้องให้
ผู้ว่ารา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้มอบหมาย ให้ไปท าบันทึกเสนอใหม่ โดยอ้างตามหนังสือ 
  สั่งการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

ประธาน :   ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรื่อง ท าเป็นโครงการเสนอมายังจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
จะอนุมัติในสถานะผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
จะปฏิเสธว่าไม่สามารถใช้เงินดังกล่าวไม่ได้ 

ที่ประชมุ :   รับทราบ 

  3.5 ส านักงานที่ดินจังหวัดตรัง  
เจ้าพนักงานที่ดิน :     เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา ของนายสังวรณ์ เชียรวิชัย ได้มีการรายงานให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มีการก่อสร้างเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจาก
นายสังวรณ์ฯ มีปัญหาร้องเรียนอยู่เป็นประจ า โดยร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม ส านักงาน
ตรวจการแผ่นดิน และทูลเกล้าถวายฎีกาเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น กรณีนี้ นายสังวรฯร้องเรียน
ให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงมาตรวจสอบแล้ว และมีความเห็น
ว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ร้องเรียน จึงอยากจะให้ส านักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน โดยส านักงานที่ดินจังหวัดตรังมีหนังสือแจ้งใหน้ายสงัวรฯ ยื่นค าร้อง เพ่ือขอตรวจสอบ
แนวเขตที่ดิน ก็มิได้มายื่นค าร้อง และภายหลังจากการรังวัดครั้งแรก ก็ไม่ยอมลงนาม
ใดๆทั้งสิ้น และรอบข้างที่ดินมีแนวเขตติดกับที่สาธารณประโยชน์  ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครตรัง และทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นถนนศรีตรัง ทางส านักงาน
ที่ดินจังหวัดตรัง จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยัง 2 หน่วยงานดังกล่าว ให้มายื่นหนังสือเพ่ือ 
ขอท าการตรวจสอบแนวเขต โดยทางเทศบาลนครตรังจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
โดยส านักงานที่ดินจังหวัดตรังได้ประเมินและแจ้งค่าใช้จ่ายแจ้งให้เทศบาลนครตรัง
ทราบเพ่ือด าเนินการแล้ว ซึ่งเทศบาลนครตรังแจ้งตอบว่า ขณะนี้อยู่ในช่วง  การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนออกไปก่อน ซึ่งจะมีการ
ด าเนินการต่อไป 

ประธาน :   กรณีนี ้มีการยื่นถวายฎีกา ของเทศบาลนครตรัง เนื่องจากที่ดินอยู่ระหว่างร้าน 
The Box โดยทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง ไดเ้ก็บรวบรวมเรื่องการถวายฎีกาทั้งหมด 
และหากในพ้ืนที่กรณีทราบเรื่อง ขอส าเนาเก็บไว้ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 1 ชุด ส าหรับ
เรื่องอ่ืนๆ เช่น กรณีเรื่องทุ่งปง เป็นอย่างไรบ้าง 

/ เจ้าพนักงาน... 
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เจ้าพนักงานที่ดิน :   กรณีทุ่งปง มีการขยายเวลาส่งเอกสาร ได้มีการแจ้งให้ทางอ าเภอเมืองตรัง 
เร่งรัดให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือส่งเอกสารการประชุมและการ 
รับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม เพ่ือจะได้น าไปเป็นข้อมูลเพ่ือส่งให้ทางศาลปกครอง
จังหวัดสงขลาเพ่ือพิจารณา รายการที่มีการฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

นายอ าเภอเมืองตรัง :   อ าเภอเมืองตรัง มีปัญหาเรื่องที่ดินจ านวนมาก และค้างมานาน  เช่น  กรณีเรื่อง
ทุ่งปง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 2 เดือน
ที่ผ่านมา ซึ่งอ าเภอเมืองตรังมีหนังสือขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ 
จัดส่งรายงานให้กับอ าเภอเมืองตรัง แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการ แต่อย่างใด ซึ่งการ
ปฏิบัติจะมีการด าเนินการตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัด ได้ให้แนวทางในการประชุม 
เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะประสานกับทางส านักงานที่ดินจังหวัดตรัง เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป  

ประธาน :    ให้ด าเนินการไปตามระบบ แต่ขอให้รวบรวมรายงานการประชุมเพ่ือประกอบ 
 การท าส านวนส่งให้ทางศาลปกครองจังหวัดสงขลา 

นายอ าเภอเมืองตรัง :   ได้มีหนังสือแจ้งไปแล้ว 1 ครั้ง และจะให้เวลาในการด าเนินการภายใน 7 วัน
หากไม่ด าเนินการ จะมีการติดตาม ครั้งที่ 2 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

 3.6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

พัฒนาการจังหวัดตรัง :    มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๒ เรื่อง 
 1. เรื่อง การจัดท าหน้ากากผ้า ได้มีการส่งมอบ ในวันที่ 14 เมษายน 2563 

จ านวน 4,000 ชิ้น ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์กรพัฒนาบทบาทสตรี 
และได้รับสนับสนุนผ้ามัสลิน จากประธานแม่บ้านมหาดไทย จ านวน 8 ม้วน ม้วนละ 
120 หลา รวม 960 หลา ซึ่งจะสามารถผลิตหน้ากากผ้า ได้จ านวน 8,640 ชิ้น ขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการผลิต และล่าสุดได้รับสนับสนุนผ้ามัสลิน ที่ตัดเป็นชิ้น
เรียบร้อยแล้วจากสภากาชาดไทย โดยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง จ านวน 4,600 ชิ้น 
เพ่ือน าไปประกอบผลิตเป็นหน้ากากผ้า ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้งวดแรกประมาณ 
ในอาทิตย์หน้า 

 2. เรื่อง การปลูกผักเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยได้ด าเนินการ 
ในส่วนที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว คือส่วนที่ 1 จะพัฒนาใครต้องเริ่มจากพัฒนาตนเองก่อน
ในส่วนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ด าเนินการครบ 100% ส่วนที่ 2 ผู้น าต้องท าก่อน 
ผู้น าประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัด โดยได้มีการด าเนินการจัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของระดับอ าเภอ 
นายอ าเภอทุกท่าน ก็ได้มีการจัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ 3 ระดับพ้ืนที่ ในส่วน
ของหมู่บ้านต่างๆ ได้เริ่มมีการจัดท าโดยมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ 

ประธาน :    เรื่องท่ี 1 ขอบคุณทางทีมพัฒนาชุมชน ช่วยด าเนินการในการผลิตหน้ากากผ้า วันนี้
จะมีมาเพ่ิมอีกจ านวน 48 ม้วน เพ่ือแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือ ประชาชน ซึ่ง
จะหาวิธีในการด าเนินการต่อไป หากจ าเป็นต้องจ้าง จะหางบประมาณส าหรับเพ่ือ 
 
                / จ้างให้กลุ่ม... 
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  จ้างให้กลุ่มแม่บ้านด าเนินการให้เสร็จสิ้น ขอให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
บริหารจัดการในเรื่องนี้ 

 เรื่องที่ 2 เป็นนโยบาย ขอให้มีการด าเนินการที่เป็นรูปประธรรมและมีแผนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน และขอให้มีการท า VTR เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

  3.7 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
หัวหน้าส านักงาน :     มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๒ เรื่อง 
ป้องกันและบรรเทา   1. สถานการณ์ขาดแคลนน้ าของจังหวัดตรัง เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีรายงาน 
สาธารณภัยจังหวัดตรัง  เกี่ยวกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ า จ านวน 4 อ าเภอ โดยที่ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
  สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดตรัง มีมติให้สนับสนุนรถบรรทุกน้ า เพ่ือเติมน้ าในระบบ 
  ประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ภัยแล้งวิกฤต  คือ ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
  หนองปรือ อ าเภอรัษฎา ได้รับผลกระทบ จ านวน 9 หมู่บ้าน ด าเนินการโดยองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดตรัง และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ซึ่ง 
  หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจะมีการใช้เงิน 
  ทดรองราชการในส่วนของป้องกันและยับยั้งพ้ืนที่ประสบภัย แต่ เนื่องจากปัจจุบัน 
  มีฝนตกในพ้ืนที่ ท าให้รถบรรทุกน้ าไม่สามารถเข้าไปเติมน้ าในระบบประปาหมู่บ้านได้ 
  ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินไว้ว่า ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จะเข้าสู่ฤดู 
  ฝนตก ฤดูมรสุม ส าหรับอ าเภออ่ืนยังไม่ถึงขั้นวิกฤต สามารถที่จะรับมือได้ 

 2. การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ในส่วนของงบประมาณยับยั้ง  เกี่ยวกับ 
COVID–19 วงเงิน 50 ล้านบาท จังหวัดตรัง ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินไปแล้ว  จ านวน 
2,065,100 บาท เป็นการใช้จ่ายเงินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นค่าอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าด่าน 
คัดกรอง เพ่ือกักกันตัว Local quarantine เน้นย้ าให้ทุกอ าเภอ ก าชับปลัดอ าเภอ  
ที่อยู่ประจ าด่าน ลงรับน้ าและสิ่งของเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย 

ประธาน :   เรื่อง รถ มทบ. ยังอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา หรือไม ่

นายอ าเภอรัษฎา :   แจ้งว่า รถ มทบ. ยังอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอรัษฎา  

ประธาน :    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวดั มาช่วยในการแก้ปัญหาไปพลางก่อน ส าหรับเรื่องการ
ประกาศภัยแล้งในพ้ืนที่ภาคใต้ เป็นเรื่องท่ีด าเนินการยาก เนื่องจากประกอบด้วยหลาย
ปัจจัย ให้ตรวจสอบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า 

นายอ าเภอห้วยยอด :   ในพ้ืนที่ต าบลห้วยนาง ใช้น้ ามาจากอ่างเก็บน้ าท่างิ้ว ทางชลประทานก าลังวาง
ระบบท่อสูบน้ า เนื่องจากเดิม น้ าจากอ่างเก็บน้ าท่างิ้วมาไม่ค่อยถึงต าบลห้วยนาง
เนื่องจากมีการดูดน้ าออกระหว่างทาง จึงมีการวางแผนเพ่ือวางท่อสูบน้ าเข้าสู่ระบบ
ประปา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยนางได้มีการแก้ปัญหาโดยการท าเขื่อน
ชั่วคราวกั้นกลางแม่น้ าตรังและสูบน้ าขึ้นมาใช้  

ประธาน :    ขอบคุณมาก ที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ส่วนเรื่องค่าอาหารประจ าด่าน มีการ 
ตั้งกรรมการ คือ ปลัดอ าเภอ ฝากท่านนายอ าเภอและผู้ก ากับประจ าด่านคัดกรอง 

ที่ประชุม :   รับทราบ 
/ 3.8 การประปา... 
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  3.8 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง 
ผู้จัดการการประปา :     มีเรือ่งแจ้งที่ประชุม ๓ เรื่อง 
ส่วนภูมิภาคสาขาตรัง    1. เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์น้ าดิบ การสูบน้ าดิบของการประปา 
 ส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ การสูบน้ าดิบและการผลิตน้ ายังอยู่ 
 ในเกณฑ์ปกติ 

2. การจ่ายน้ าฟรี ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้ประสบภัยแล้งในพ้ืนที่ ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่งด้วยกัน ที่มาขอรับการสนับสนุนน้ า ประกอบด้วย 

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง รับน้ าไปจ านวน 1,009,2000 ลิตร 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตรุด รับน้ าไปจ านวน 498,000 ลิตร 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตรุด รับน้ าไปจ านวน 19,000 ลิตร 
 4) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ น้ าไปจ านวน 67,000 ลิตร 
 5) เทศบาลต าบลโคกหล่อ รับน้ าไปจ านวน 83,000 ลิตร 

  รวมน้ าทั้งสิ้นที่จ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวน 1,795,000 ลิตร หน่วยงาน 
ที่รับน้ าไปมากท่ีสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการดังนี้ 

    มาตรการที่ 1 งดค่าน้ าประปา ในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ าทุกประเภท
เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563  

มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาผ่อนช าระค่าใช้น้ า ส าหรับผู้ใช้น้ าประเภท
โรงแรมและกิจการ การให้เช่าที่พัก ซึ่งสามารถผ่อนช าระได้ เป็นเวลา 6 เดือน  

มาตรการที่ 3 คือ การคืนเงินประกัน การใช้น้ าให้กับผู้ใช้น้ าที่อยู่อาศัย       
ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านทางช่องทางต่างๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ คือ ผ่านเว็บไซต์       
ของ กปภ. ทาง www.pwa.co.th ผ่านแอปพลิเคชั่น PWA 1662 ได้ทั้งระบบ iOS 
และแอนดรอยด์  บัญชีไลน์ของ กปภ. @PWATHAILAND 

ประธาน :  ขอขอบคุณ ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ในการช่วยบริการน้ า 
ส าหรับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง มีการขาดแคลนน้ าปริมาณมาก  
ขอเน้นย้ าในการน าน้ าไปใส่ในระบบน้ าประปาไปจ่ายให้กับชาวบ้านโดยตรง 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

  3.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง 
ผู้จัดการการไฟฟ้า :         มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๒ เรื่อง 
ส่วนภูมิภาค   1. การช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ได้รับ
จังหวัดตรัง ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 โดยใช้ 
   เปรียบเทียบการค านวณค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่ก าหนด หากไม่เกิน 800 หน่วย  
  จะไม่ต้องช าระค่าไฟฟ้า หากใช้เกิน 800 หน่วย ส่วนที่เกินต้องช าระ ตามอัตราร้อยละ 50  

  2. ขยายระยะเวลาผ่อนช าระค่าไฟฟ้า ส าหรับผู้ใช้ประเภทโรงแรมและกิจการ   
การให้เช่าที่พักซ่ึงสามารถผ่อนช าระได้ เป็นเวลา 6 เดือน 

/ ประธาน... 
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ประธาน :   ฝากทั้ง 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ช่วยสือ่สารประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับประชาชนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น zero โควดิ 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

  วาระท่ี 4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค 

นายอ าเภอเมืองตรัง :    ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับการสอบถามจากประชาชนจ านวนมาก       
ว่ามาตรการของจังหวัดตรัง จากวันที่ 30 เมษายน 2563 จะเป็นอย่างไร เช่น กรณีที่
ได้เดินทางออกจากจังหวัดตรัง ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วจะเดินทางกลับมา
ได้หรือไม่ หากพ้นจากวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีมาตรการที่จะด าเนินการอย่างไร 
กรณีที่ 2 กรณีที่อยู่ต่างจังหวัด หรือท างานอยู่ต่างจังหวัด แต่มีครอบครัว หรือพ่อแม่ 
ซึ่งอยู่ในจังหวัดตรัง จะเดินทางเข้ามารับไปยังต่างจังหวัดได้หรือไม่อย่างไร ในส่วนของ
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ซึ่งบางครั้งมีเพียงหน่วยงานของ
ส านักงานสาธารณสุขเท่านั้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการเสนอต่อที่ประชุม จึงไม่แน่ใจ
ว่าได้มีการน าเสนอในรูปแบบของการท างานครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งในการด าเนินการ
ทั้งหมด อ าเภอเมืองตรังได้มีการวางระบบไว้ค่อนข้างดี ได้วางระบบไว้ล่วงหน้า เช่น 
Local quarantine จะมีทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบ
ในพ้ืนที่ จึงอยากจะให้คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด พิจารณาให้อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ เข้าร่วมในการประชุมด้วย ส าหรับเรื่องด่านคัดกรอง อ าเภอเมืองตรังได้ไป
อยู่ร่วมกับอ าเภอนาโยงบริเวณต าบลกะช่อง ซึ่งได้ลงไปดูในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ซ่ึงเป็นเวรความรับผิดชอบของอ าเภอเมืองตรัง จ านวน 2 ครั้ง  และได้รับทราบข้อเท็จจริง
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่หน้าด่าน การจัดเก็บเอกสาร ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นหน้าที่
ของปลัดอ าเภอ แม้จะมีเจ้าหน้าที่จากท้องที่และท้องถิ่นปฏิบัติงานร่วมกัน แต่ในการ
วินิจฉัย ส่วนใหญ่จะให้ปลัดอ าเภอเป็นผู้วินิจฉัยทั้งหมด ซึ่งเท่าที่ทราบจากค าสั่ง   
จังหวัดตรัง ที่ 1063/2563 มอบอ านาจให้กับหัวหน้าชุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น 
ผู้วินิจฉัย ซึ่งในช่วงกลางวัน จะมีประชาชนจ านวนมาก ท าให้มีเอกสารที่ต้องวินิจฉัย
จ านวนมาก ส าหรับกรณีการแจกถุงยังชีพ ได้รับรายงานเมื่อวาน ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ซ่ึงพบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เช่น กรณีของต าบลบ้านโพธิ์ มอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ซึ่งในสภาพความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ยากมากในการประสาน
การปฏิบัติตามสายบังคับบัญชา โดยจะมีการประสาน กาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และจะใช้งบบูรณาการในส่วนของอ าเภอแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประธาน :   มาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคจะประชุมช่วงบ่าย เรื่องที่นายอ าเภอ
เมืองตรังแจ้งมาได้มีการหารือกันเบื้องต้นแล้ว เพราะเมื่อวานมีการร้องเรียนที่ด่านนาโยง 
ซึ่งก าลังหาแนวทางปรับและด าเนินการแก้ไข โดยต่อไปจะมีการระบุในค าสั่งให้ชัดเจน 
ซึ่งได้มีการตั้งค าสั่งไว้เรียบร้อยแล้ว  การใช้ดุลพินิจโดยใช้เหตุผลและความจ าเป็น ให้
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าชุดประจ าด่าน กรณีที่มีเอกสารครบ และอยู่ระบุเป็นข้อยกเว้น 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถให้ประชาชนเดินทางผ่านไปได้เลย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น
เกิดจากการปฏิบัติ และได้ให้ทางป้องกันจังหวัดลงไปดูพ้ืนที่ดูข้อเท็จจริง 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

/ นายอ าเภอ... 
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นายอ าเภอนาโยง :    ปัญหาจริงๆ คือคนเซ็นอนุญาตหรือไม่อนุญาต มีเพียงคนเดียว   เจ้าหน้าที่ 
ที่รับเรื่อง หรือท าหน้าที่กลั่นกรอง บางเวร บางชุดมีจ านวนมาก บางชุด มีจ านวนน้อย 
เช่น กรณีท่ีเป็นเวรของอ าเภอนาโยง ทางอ าเภอจะให้เจ้าหน้าที่ของอ าเภอ ลงไปช่วย
เพ่ิมเติม และสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเป็นหัวหน้าชุด 
ไม่ได้มาช่วยวินิจฉัย โดยป้องกันจังหวัดได้ลงไปในพ้ืนที่พบว่า หัวหน้าชุดไปอยู่อีก 
ที่หนึ่ง บริเวณใกล้ๆกัน อาจจะเป็นยุทธวิธีของทางต ารวจในการตั้งด่าน และ ส่วนหนึ่ง
มาจาก เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการลงท าให้มีจ านวนปริมาณรถ ที่จะเดินทางเข้า - 
ออกในจังหวัด มีจ านวนมากขึ้น การแก้ปัญหาหากมีคนที่วินิจฉัย อนุมัติ 2 - 3 คน 
จะสามารถท าให้การเดินรถลื่นไหล 

ประธาน :  ให้รวบรวมข้อมูลถุงยังชีพที่จะแจกจ่ายให้อ าเภอ โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
รวบรวมข้อมูลเสนอเพียงหน่วยงานเดียว และการด าเนินการจะผ่านอ าเภอ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

นายอ าเภอกันตัง :   1. ขอน าเสนอในเรื่อง Local quarantine มียอดการกักตัว 111 ราย โดยมี
การน าเข้าเม่ือคืน จ านวน 25 ราย และวันนี้จะมีเพ่ิมอีก จ านวน 35 ราย และข้อมูล
เบื้องต้นมาจากพ้ืนที่ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 12 ราย ส่วนที่เหลือ
เป็นของอ าเภอกันตัง และยอดของการกักกันตัวทั้งหมดจนถึงวันนี้ มีจ านวน 400 
กว่าราย  ครบก าหนดการกักกันตัวแล้ว จ านวน 180 กว่าราย และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากบางส่วนเป็นลูกเรือประมงที่เดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งหลังจากนี้ 
จ าเป็นจะต้องน าเข้าสู่ Local quarantine กลางของจังหวัด เนื่องจาก ในพ้ืนที่ไม่
สามารถรองรับได้ 
 2. ตามที่จังหวัด ให้อ าเภอกันตังตั้งด่านตรวจคัดกรองทางน้ า ซึ่งได้มีการบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมเจ้าท่า ต ารวจน้ า ฝ่ายปกครอง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การด าเนินการ มีการตรวจเช็คคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ผู้โดยสารที่มากับ
เรือท่ีเข้ามาจอดยังท่าเรืออ าเภอกันตังทุกรายเฉพาะขาเข้า และมีการสุ่มตรวจแพปลา 
ซึ่งตามข้อตกลง ห้ามไม่ให้ลูกเรือที่กลับเข้ามาขึ้นฝั่งทีจุ่ดอ่ืน การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และหากนโยบายของทางจังหวัดจะให้ด าเนินการต่ออย่างไร ควรจะมี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะเดิมได้ให้ด าเนินการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 

ประธาน :   นโยบายของ ศปค. มีจ านวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องตามนโยบายของรัฐบาล 
เรื่องหลัก คือ การเดินทางข้ามจังหวัดให้งด หรือเลื่อนให้เดินทางเท่าที่จ าเป็น และการ
จัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ 
คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขยายผลออกไป ซึ่งค าสั่งจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
แนวโน้มเรื่องการคัดกรองยังเป็นเรื่องหลักที่จะต้องด าเนินการ ด่านทุกด่านยังคงมีอยู่ 
แต่จะปรับปรุงเรื่องวิธีการตามความเหมาะสม และจะมีการบันทึกข้อมูลของบุคคล 
ที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัด โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจะเดินทางไป
ยังพ้ืนที่ใดภายในจังหวัดเพ่ือเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูล หลักส าคัญคือการควบคุมคน ไม่ใช่
การควบคุมรถ ระบบ AI และลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นวิธีการที่ก าลังพิจารณาจะน ามาใช้ 
ส าหรับอ าเภอกันตัง หลักส าคัญคือไม่ต้องการให้ลูกเรือกลับบ้าน ให้ใช้วิธีการสุ่มตรวจ 

/ ส าหรับ... 
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และอาจจะเพ่ิมความเข้มงวด หากไปสุ่มตรวจและพบว่ามีลูกเรือไปนอนที่บ้าน สถาน
ประกอบการอาจถูกปิด แต่อาจจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

นายอ าเภอปะเหลียน :   1. รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID – 19  ขอรายงานในส่วนของการคัดกรองเป็นอันดับแรก ซึ่งสาธารณสุข โดยอสม. 
ในการคัดกรองระดับหมู่บ้าน และการคัดกรองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คือการรายงาน
ตัวบันทึกข้อมูลในระบบไทย Thai Qm และการคัดกรองของสาธารณสุขทั้ง ในหมู่บ้าน 
ด่านลิพัง และส่วนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,751 คน หลังจากคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มี
การกักกันตัวที่ Home quarantine และมีผู้กักตัวที่ Local quarantine จ านวน 2 
ราย ซึ่ ง เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย  การคัดกรองโดยการรายงานตัว 
เพ่ือบันทึกในระบบไทย Thai Qm รวมทั้งสิ้น 1,722 ราย ส่วนที่ 2 ผู้ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ จ านวน 23 ราย ซึ่งได้มีการกักกันตัวไปก่อนหน้านี้ และกักกันตัว 
ครบเรียบร้อยแล้ว จ านวน 21 ราย และอยู่ระหว่างการกักกันตัวที่ Local Quarantine 
จ านวน 2 ราย ส่วนที่ 3 การคัดกรองที่ด่าน มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเดิน
ทางผ่านมาทางด่านลิพัง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 จ านวน 
137 ราย ส าหรับส่วนของการส ารวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ซึ่งมีการ
ส ารวจ โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีจ านวนทั้งสิ้น 2,990 ราย โดยได้มีการบันทึกในระบบ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1,677 ราย ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการจะมีการเร่งรัดการด าเนินการ
ให้เรียบร้อย เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป ส่วนที่ 4 การด าเนินการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 
ได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการต าบล เพ่ือเฝ้าระวังการฝ่าฝืน โดยมีผู้ฝ่าฝืน จ านวน 11 ราย 
อยู่ในพ้ืนที่ ของ สภ.ปะเหลียน จ านวน 9 ราย สภ.หนองเอ้ืองจ านวน 2 ราย ที่ด่านลิพัง 
ได้มีการตั้งด่านแบบเข้มงวด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 มีการด าเนินการตามค าสั่งที่ 
1063/ 2563 ซึ่งไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ าจืด    
ที่บริเวณ ม.1 ต.เกาะสุกร ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี 2560 โดยได้รับจัดสรรงบ
พัฒนาจังหวัด จ านวน 5,800,000 บาท ซึ่งได้ท าสัญญาในวงเงิน 5,700,000 บาท 
วันเริ่มสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา
ไปแล้ว และมีการกันเงินไปแล้ว 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 
2562 ส าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจเพ่ือเป็นจุดชมวิว และมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ในระหว่างที่มีการด าเนินการ
ปรากฏว่า มีเอกชนได้ยื่นคัดค้าน อ้างว่าที่ดินที่ได้ก่อสร้างทับซ้อนที่ดินของตน จึงได้มี
ค าสั่งให้หยุดการด าเนินการไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนเป็นต้นมา และผู้คัดค้านได้ฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
ต่อมามีการคัดค้านจากกรมเจ้าท่าว่าสถานที่ก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า 
โดยอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ของกรมเจ้าท่า และกรมเจ้าท่าได้อนุญาตเมื่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกรยื่นขออนุญาต แต่ได้เลือกเพียงแค่บางส่วน ท าให้
กิจกรรมในแผนที่วางไว้ได้ถูกตัดออกเหลือเพียงแค่ 3 กิจกรรม โดยมีการตัดอาคาร 
จ านวน 2 หลัง ที่จะใช้ในการแสดงนิทรรศการซึ่งได้มีการอนุญาตมา ตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562 หลังจากอนุญาตแล้วก็อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการ

/ ตรวจการจ้าง... 
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ตรวจการจ้าง ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขสัญญา ปรากฏว่าประธานกรรมการตรวจการจ้าง 
ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปประจ าที่อ่ืน จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและ
ยังไม่ได้มีการด าเนินการหลังจากนั้น แต่จะมีการหารือกับส านักงานตรวจสอบภายใน
เพ่ือจะหาวิธีการในการด าเนินการ และรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีเรื่องที่จะ
พิจารณา คือประเด็นเรื่องการแก้ไขสัญญา คือตัดไปบางส่วนเหลือเฉพาะที่กรมเจ้าท่า
อนุญาต องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกรจึงเสนอว่าให้มีการก่อสร้างป้ายราวกันตก
และทางกันเดิน และต้องมีการด าเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จึงจะสามารถด าเนินการต่อได้ ในส่วนของการหยุดงาน ก็ยังคงต้องมีการสั่งให้หยุด
ต่อไป เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการฟ้องคดีของศาลปกครองจังหวัดสงขลา หากคดียัง
ไม่สิ้นสุด และไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ส าหรับงบประมาณ มีการกันไว้จนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 และหากมีการแก้ไขสัญญาแล้วยังไม่สามารถด าเนินการได้ จะมี
ผลถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงเรียนมาเพ่ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ 

ประธาน :   ขอขอบคุณที่ได้น าเรื่องนี้มาด าเนินการต่อ อันดับแรกให้ไปด าเนินการเรื่อง  
การตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ต่อมาคือเรื่องกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ตามที่รายงานมา 
หากตัดไป 2 หรือ 3 รายการ จะยังสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่ท าโครงการอยู่หรือไม่ 
ส าหรับเรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก็ให้ด าเนินการไปตามนั้น แยก
ประเด็นกัน สรุปเรื่องการจะเพ่ิม ในการก่อสร้างเป็นส่วนอื่นแทนนั้น เป็นคนละประเด็น
กับท่ีด าเนินการไว้ก่อน 

นายอ าเภอปะเหลียน :    ส าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพ่ือปรับปรุงแหล่งน้ า บ่อน้ า ปรับปรุง
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงเป็นจุดชมวิว หากต้องตัดอาคารไป 2 หลัง ตามที่ 
กรมเจ้าท่าตัดออก ก็จะไม่กระทบถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการดังกล่าว 

ประธาน :   มอบหมาย นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ติดตามเรื่องดังกล่าว 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

นายอ าเภอสิเกา :    อ าเภอสิเกา จะมีด่าน 2 ชั้น ด่านแรก จะมีต ารวจเป็นหัวหน้าชุด คอยตรวจสอบ 
เพ่ือตรวจดูหลักฐานว่ารถหรือบุคคลใดสามารถเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดตรังได้ 
ด่านที่ 2 จะเป็นเต็นท์หลังใหญ่ เพ่ือการบันทึกข้อมูลในการเก็บข้อมูล ในเวรบางผลัด 
จะมีต ารวจปล่อยให้รถหรือบุคคลที่มีเอกสารไม่ครบ เข้าไปยังจุดที่มีการเก็บข้อมูล  
จึงท าให้จะต้องด าเนินการในการตรวจสอบหลักฐานและให้คนกลับ แต่ยังสามารถ
แก้ปัญหาได้ แต่ประเด็นที่มีปัญหา คือรถที่เดินทางผ่านจังหวัดตรัง ที่มีจ านวน 2 ใน 3 
ของจ านวนทั้งหมด และท าให้มีปัญหาในการเก็บข้อมูล จึงขอหารือว่า ยังมีความจ าเป็น 
ที่ต้องเก็บข้อมูลของรถและคนที่เดินทางผ่านจังหวัดตรังอีกหรือไม่ ส าหรับประเด็นนี้
เป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่อ าเภอสิเกาได้มีการจัดการ โดยการล็อคดาวหมู่บ้าน โดยให้ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านตรวจคนเข้าออกหมู่บ้านอีกทีหนึ่ง และคนที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน
จะต้องไปกักกันตัวที่ LQ ทั้งหมด แต่จะมีบางกลุ่ม เช่น เด็กจะไม่สามารถน าเข้า LQ ได้ 
โดยมีผู้ถูกกักกันตัวอยู่ จ านวน 36 ราย และท่ี HQ จ านวน 17 ราย 

ประธาน :    ขอขอบคุณ ส าหรับข้อมูล ถือว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญ มีแนวคิดให้ออกใบผ่านทาง
และก าหนดจุดเป้าหมาย เช่น เข้าทางด่านอ าเภอสิเกาเพ่ือผ่านไปยังจังหวัดที่จะต้อง

/ ผ่านด่านอ าเภอ... 
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ผ่านด่านอ าเภอ ก็ให้ต้นทางจากอ าเภอสิเกาไปอ าเภอนาโยง และหากแวะพักในพ้ืนที่
จังหวัดตรังถือว่ามีความผิด 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

นายอ าเภอห้วยยอด :    ข้อมูลในระบบ Thai QM จ านวน 1,358 ราย ขณะนี้เฝ้าระวังครบ 14 วัน
จ านวน 1,312 ราย คงเหลือจ านวน 46 ราย แยกเป็น LQ จ านวน 3 ราย HQ จ านวน 
43 ราย แต่ประเด็นที่อยากจะรายงาน คือในส่วนของเส้นทางสายรอง  รอยต่ออ าเภอ
บางขัน มีต าบลห้วยนาง ต าบลบางดี และต าบลในเตา ซึ่งเป็นรอยต่อกับอ าเภอชะอวด 
ซึ่งมีประชาชนที่อาศัยอยู่ ระหว่างรอยต่อ เริ่มมีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพและ
รายได้ จะมีวิธีการอย่างไร เพ่ือผ่อนปรนให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้บ้าง 

ประธาน :    เรื่องนี้ ถือว่าเป็นประเด็นหลัก แต่ประเด็นส าคัญ คือ เรายังจะต้องมีการคัดกรอง     
จะหาวิธีการที่จะสามารถคัดกรองได้ และให้ประชาชนสามารถผ่อนปรนได ้

ที่ประชุม :   รับทราบ 

นายอ าเภอวังวิเศษ :    มีประเด็นที่อยากจะฝากต่อจากอ าเภอสิเกา คือกรณีที่มีคนผ่านเข้ามาแล้ว  
หาตัวไม่พบ เนื่องจากขณะที่ผ่านด่านเข้ามาไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริง และฝากประเด็น 
ต่อจากอ าเภอห้วยยอด คืออ าเภอวังวิ เศษมีถนนอยู่  3 สายที่ติดต่อกับจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ มีปัญหาเรื่องยาเสพติดและปัญหาอ่ืนๆ จึงได้มีการ
ปิดถาวร โดยมีการแก้ปัญหาในเรื่องของปาล์ม ซึ่งจะให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านทางฝั่ง
อ าเภอวังวิเศษเป็นผู้ขายให้ และน าเงินที่ได้ให้กับอ าเภอบางขัน และให้อ าเภอบางขัน
ด าเนินการเช่นเดียวกัน ชาวบ้านฝากถามในประเด็นเรื่อง หากคนไม่ได้ผ่านข้ามพ้ืนที่
แต่ให้มีการน าของมาส่งผ่านกันบริเวณรอยต่อได้หรือไม่ 

ประธาน : จะหาแนวทางอีกครั้ง 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

นายอ าเภอนาโยง :   ประเด็นข้าราชการ เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตรัง และเดินทาง
ออก จะมีมาตรการผ่อนปรน ให้ข้าราชการที่ถือปฏิบัติ โดยได้เข้ามาอยู่และไม่มีการ
กลับออกไป หรือออกไปแล้วไม่กลับเข้ามา โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม จะมีแนวทาง
อย่างไร 

ประธาน :   แนวความคิดในการควบคุมโรค ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม สามารถที่จะน าโรค
มาในพื้นที่ได้ อาจจะคลายเฉพาะบุคคลที่มีค าสั่งปฏิบัติงาน แต่มาตรการนี้จะยังคงมีอยู่ 

ที่ประชุม :   รับทราบ 
นายอ าเภอรัษฎา :    หารือเรื่อง ประชาชนพ้ืนที่สี่แยกกะปาง ซึ่งห่างจากต าบลคลองปางเพียง 500 เมตร 

มีความจ าเป็นต้องเดินทางสัญจรผ่านไปมา จะสามารถด าเนินการออกหนังสือรับรองให้
ได้หรือไม่ เนื่องจาก มีเพียง 10 ครัวเรือน 

ประธาน :   หากในพ้ืนที่รอยต่อมีการตรวจสอบและควบคุมคนเข้าออกเหมือนกัน  
ก็อาจจะสามารถด าเนินการได้ จะหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอีกครั้ง 

ที่ประชุม :   รับทราบ 
/ นายอ าเภอ... 
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นายอ าเภอหาดส าราญ :   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มีจ านวนผู้ที่ได้รับการบันทึกในระบบ Thai 
QM จ านวน 635 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ได้รับการกักกันตัวครบ 14 วัน
จ านวน 624 ราย ยังคงเหลือ จ านวน 11 คน เข้ากักกันตัวใน Local quarantine 
จ านวน 1 ราย ได้รับรายงานว่ามาจากลูกเรือประมง ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งเข้ารับการกักกันตัว เมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา ไม่มีอุปสรรคและปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

  วาระที่ 5   เรื่อง ข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติราชการ(รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง)  
ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา 
1. กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าระบบบันทึกข้อมูลในการบริหารจัดการ 

Local quarantine โดยได้เน้นย้ าให้จังหวัดช่วยบันทึกข้อมูล แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เดิมก่อนจะมีการใช้ระบบ และกลุ่มภายหลังจากมีการใช้ระบบ 

 2. กระทรวงมหาดไทย และกลุ่มเนสเคป ได้จัดท า Application การบริหาร
จัดการหน้ากาก สินค้าจะใช้ได้ภายในสัปดาห์หน้า จึงจะให้มีการบันทึกเรื่องหน้ากาก
ด้วย อาจจะมีข้อมูลเลข 13 หลัก ข้อมูลหมู่บ้าน ต าบล 

 3. การบันทึกข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบหมายให้อ าเภอ ลงไป
ส ารวจ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย จะขอข้อมูล 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 ส่วนที่ 2 สถานที่ราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ไปคุยกับภาคเอกชน 
เพ่ือเตรียมข้อมูล ส าหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ในช่วง
บ่ายวันนี้ ประเด็นแรกที่ภาคเอกชนเสนอ คือเรื่องการเปิดสระว่ายน้ าเพ่ือให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย และเสนอให้เปิดสนามกีฬา ซึ่งกีฬาประเภทวิ่ง จะมีระยะของการวิ่ง 
แต่กีฬาประเภท ที่มีการแข่งขันใกล้ชิด ควรงด เช่นฟุตบอลหรือบาสเกตบอล ส าหรับ
สนามเด็กเล่น ที่ประชุมในภาคเอกชน มีความเห็นว่าควรจะปิดไว้ก่อน สถาบันกวดวิชา
ปิดไว้ก่อน และมีการเสนอให้เปิดในส่วนของคลินิกแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน 
ซึ่งคลินิกแพทย์แผนไทยในพ้ืนที่ จ านวน 10 แห่ง แพทย์แผนจีน มีจ านวน 2 แห่ง 
ส าหรับนวดเพ่ือสุขภาพ สปา เห็นด้วยที่ควรจะปิดไปก่อน ส าหรับร้านอาหารควรจะมี
การคลายล็อค เนื่องจากผู้ที่ประกอบธุรกิจไม่มีรายได้ ร้านซึ่งมีลักษณะเป็นรถเข็น  
เห็นควรให้มีการจ าหน่ายได้โดยมีการซื้อกลับบ้าน ร้านอาหารตามสั่งที่มีบริเวณ หาก
สามารถจัดที่นั่งตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขได้  ก็เห็นควรที่จะให้มีการเปิด
บริการได้ตามปกติ ร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ หากสามารถจัดที่นั่งได้ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข ก็เห็นควรจะให้เปิดได้เช่นเดียวกัน แต่หากจะมีการเปิดบริการ
จะต้องมีการเสนอมายังสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือจะได้ออกไปท าการตรวจสอบและมี
เงื่อนไขในการก าหนดมาตรการ เช่นเรื่องการก าหนดระยะห่างของโต๊ะที่นั่ง ระยะเวลา
ในการรับประทานอาหาร จะต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีการวัดอุณหภูมิ และการสวมหน้ากาก 
หากร้านใดสามารถท าได้ ก็ออกใบรับรองให้ หากท าไม่ได้ก็ไม่อนุญาตให้เปิด รวมไปถึง
ร้านกาแฟ จะต้องมีการจัดจ านวนคนเข้ารับบริการ ส าหรับห้างสรรพสินค้า เมื่อวานได้
มีการตรวจ ห้างบิ๊กซี ห้างโรบินสัน ส าหรับห้างโรบินสัน มีการตัดลดเครื่องปรับอากาศ 
จาก 3 ตัว เหลือเพียง 1 ตัว แต่จะขอเปิดเพ่ิมในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก

/ ประชาชน... 
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ประชาชนมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ เช่น หม้อหุงข้าว กาต้มน้ า พัดลม และขอเปิดเพ่ิมใน
ส่วนของร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เด็กอ่อน และร้านขายหนังสือ แต่ทั้งหมดจะด าเนินการ
ภายใต้มาตรการที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ ส่วน
เรื่องของการจ าหน่ายสินค้ายังต้องรอนโยบายของทางรัฐบาล ในส่วนของโรงแรม  
มีการประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลครั้งหนึ่งหากภายในวันนี้   หากไม่มีการน าเสนอข้อมูล 
ก็ให้มีการปิดเหมือนเดิม และฝากเน้นย้ าเรื่องการพูดจา ของเจ้าหน้าที่ประจ าด่านต่างๆ 
และจากข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ได้มีการน ามติ 4 ข้อ ของ ครม. คือ (1) ควบคุม
การเดินทาง ทั่วราชอาณาจักร สายการบินต่างประเทศการเข้ามาไม่ได้ (2) ยังคงมีการ 
เคอรฟิ์วอีก 1 เดือน (3) งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด (4) กิจกรรมคนหมู่มาก 
และมี 8 ประเภททีก่รุงเทพฯ ผ่อนผัน   ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ได้ ดังนี้     

 1. ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้ แต่ต้องจัดที่นั่งห่างกัน 1.5 เมตร 
เปิดตามเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 2. ตลาดทั่วไปและตลาดนัด ให้มกีารจ าหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท  
 ๓. สถานที่ออกก าลังกาย เป็นประเภทที่มีระยะห่าง ยกเว้นกีฬาที่มีการออก

ก าลังกายใกล้ชิดกัน  
 4. สวนสาธารณะ ใช้ออกก าลังกายพักผ่อนได้ แต่ห้ามจับกลุ่มสังสรรค์  
 5. ร้านตัดผม ร้านเสริมสวยอนุญาตให้เปิดเฉพาะ ตัดและไดร์เท่านั้น และให้มี

ระบบจองคิวเข้ารับบริการห้ามนั่งรอในร้าน  
 6. ร้านตัดขนสัตว์ คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์  
 7. โรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล  
 8. สนามกอล์ฟ  

และในเรื่องผู้ขอทบทวนสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล 
ทั้ง 10 อ าเภอ ข้อมูลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มียอดที่แจ้งมา จ านวน 1,042 ราย 
โดยมีคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน ไปพบกับผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์  
คิดเป็นร้อยละ 70 และมีแจ้งเพ่ิมเติม ในรอบที่ 2 จ านวน 1,448 ราย ขอให้อ าเภอ
แจ้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทีมของกระทรวงการคลัง ที่จะลงไป
พบกับผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 

ประธาน :    มติ ครม. ประกอบด้วย 4 เรื่อง ตามที่ได้แจ้ง ดังนั้นตามที่นายอ าเภอนาโยง 
สอบถามที่อยู่ในมติของคณะรัฐมนตรี ข้อที่ 3 คือ การเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ในส่วนของข้าราชการ ก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางเช่นเดียวกัน 
แต่อาจจะผ่อนปรนให้กับข้าราชการที่มีค าสั่งปฏิบัติหน้าที ่

ที่ประชุม :   รับทราบ 

 ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก 
  เรื่องงบประมาณยับยั้งที่ได้ด าเนินการไป และมีการอนุมัติเรื่องการกักกันตัว  

ซึ่งได้เสนอตามข้อมูลที่แต่ละอ าเภอได้แจ้งมา โดยวางงบประมาณไว้  จ านวน  
10 กว่าล้านบาท โดยในส่วนนี้จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จ่ายเป็นอันดับแรก 
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายได้ จึงจะน างบประมาณส่วนนี้มาใช้ 
และเม่ือครบเวลา 30 วัน จะมีการส่งคืนในส่วนที่ไม่ได้ใช้ ส าหรับในส่วนของค่าอาหาร
ประจ าด่าน ได้มีการจ่ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือน และให้อ าเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านเก็บ

/ หลักฐาน.. 
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หลักฐานการใช้จ่าย เช่น หลักฐานลายเซ็น การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน ใบตรวจรับ
อาหาร ในส่วนของสถานที่กักกันกลางของจังหวัดที่ราชมงคล คาดการณ์ว่าจะรองรับได้ 
จ านวน 100 คน เพ่ือเตรียมรองรับผู้ที่ต้องกักกันตัว กรณีที่แต่ละอ าเภอไม่สามารถ
รองรับได้ ส าหรับอ าเภอกันตังที่สิรินธร อย่าเพ่ิงยกเลิก เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่อไป
จะเป็นอย่างไร ส าหรับการขยายเวลาการตั้งด่านในส่วนของฝ่ายปกครอง ได้มีการท า
รายละเอียดแจ้งมาเรียบร้อยแล้ว ส าหรับกรณีที่มีปริมาณรถติดจ านวนมาก เจ้าหน้าที่
ประจ าด่าน จ านวน 23 คน สามารถบริหารจัดการการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาได้ 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

ปลัดจังหวัดตรัง :   ทางด้านสาธารณสุข โดยนายแพทย์ไกสรฯ ได้เสนอให้มีการบันทึกข้อมูล 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่เดิน
ทางผ่านด่านตรวจ ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช้และลดระยะเวลาได้ ส าหรับแต่ละอ าเภอ 
ที่จะส่งตัวผู้ถูกกักกันตัวมา LQ กลาง หรือที่ มทร.จะต้องให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าหนังสือยืนยันว่า ไม่สามารถรับภาระส่วนนี้ได้ แบบส ารวจรถที่ผ่านเข้า – ออก
พ้ืนที่จังหวัด ให้ใช้แบบฟอร์มที่ฝ่ายปกครองก าหนดเพียงแบบเดียว   ในส่วนของ
งบประมาณของกรมการปกครอง มีรายอ าเภอแยกด าเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อย
แล้ว แต่ยังมีบางอ าเภอที่ไม่ได้จองเงินในระบบ P.O. ให้ด าเนินการจองเงินให้เรียบร้อย 
จะมีในส่วนที่กรมการปกครองดึงเงินคืน โดยที่ไม่ได้สอบถามมายังจังหวัดคือ อ าเภอ
กันตัง ในการปรับปรุงศาลาประชาคม จ านวน 4 ล้านบาท ซึ่งกรมการปกครองได้
ตรวจสอบระบบข้อมูลใน EGP ซึ่งไม่มีข้อมูล จึงดึงเงินคืนในระบบ 

ประธาน :   เน้นย้ าการด าเนินการตามมติ ครม.ทั้ง 4 ข้อ ยกเว้นบุคคล ที่ได้รับการยกเว้น       
ตามค าสั่งจังหวัด 

 มาตรการตาม พ.ร.ก.ตามข้อ 11 แต่จะแยกวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน แยกเป็น
ประเภท เช่น บุคคลธรรมดา บริษัท หรือข้าราชการ ซึ่งจะมีการรวมค าสั่งจังหวัดทั้ง  
2 ฉบับ เป็นฉบับเดียว โดยยึดแนวทาง หลักตามมติ ครม. และโดยเฉพาะในข้อที่ 3  
งดหรือชะลอการข้ามจังหวัด โดยไม่จ าเป็น และจะมีการปลดล็อคบางเรื่อง จะไม่น า
ประเด็นของการเยียวยามาปนกับเรื่องของการควบคุมโรค และการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค โรงแรมจะยึดหลักเดิม หากมีจ านวน 25 ห้องขึ้นไป ก็ให้ปิดต่อไป 
เนื่องจากเป็นการควบคุมจ านวนคนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม/หมู่มาก เรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีสื่อมวลชนได้เขียนข่าวว่าจะรอความเห็นของ ศคบ.โควิด แต่ในส่วน
ของจังหวัดตรังจะยึดแนวทางเดิม คือให้งดการจ าหน่าย  สถานที่ออกก าลังกาย 
แบ่งเป็นประเภทที่มีการใช้วัสดุร่วมกัน เช่น ฟิตเนส ควรต้องหยุดไปก่อน ประเภทที่  
ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน การออกก าลังกายในที่โล่ง ควรจะมีการผ่อนปรนให้สามารถออก
ก าลังกายได้ และเรื่องของบุคคลทีเ่ข้า - ออก แล้วจะกลับเข้ามา สามารถท าได้ แต่ต้อง
ดูความจ าเป็น และมาตรการในการคัดกรองโรค กรณีการกักกันตัวของเด็กซึ่งมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง หากกักกันตัว ณ LQ กลาง จะต้องมีผู้ปกครองมาดูแล จะหาแนวทางในการ
ด าเนินการอีกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด การ
กักกันตัวเป็นดุลพินิจของอ าเภอ ยกเว้นมาจากต่างประเทศที่จะต้องกักกันตัวที่ LQ 
ทั้งหมด ประเด็นที่มีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติ คือ เรื่องของหลักฐานจากพ้ืนที่ที่มี 
                                                                         / การแพร่ระบาด... 
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การแพร่ระบาดของโรค เช่น กทม. ซึ่งไม่มีการออกหลักฐานแสดงการเดินทางว่าบุคคล
เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

ที่ประชุม :  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา   12.42 น.  

  

    (ลงชื่อ)         ผู้จดรายงานการประชุม     

                        (นายกิตติธัช  ขุนเจริญ)                                            
                                                 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
 
 

    (ลงชื่อ)  นายมน ต์ชัย  หนูสาย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม          
                     (นายมนต์ชัย  หนูสาย)              
                                                            จ่าจังหวดัตรัง                                      


