
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอ าเภอ  
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**************************** 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 ๒.นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 ๓.นายไพบูลย์  โอมาก   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

๔. นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา  ปลัดจังหวัดตรัง 
๕. นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดตรัง 

 ๖. นายศตพงษ์  สุนทรารักษ์   ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
 ๗. นายอารัต  เมืองจร   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
 ๘. นายวิเชียร  รัตนโสม   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
  ๙. นายสุวิทย ์  จันทร์มีศรี (รกน.) พัฒนาการจังหวัดตรัง 
 ๑๐. นายอาชวงศ ์ สาริพัฒน์  หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
        และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 ๑๑. นายสราวุฒ ิ ธนาเจริญสกุล  นายอําเภอเมืองตรัง 
 1๒. นายพรเทพ  เพชรน้อย (รกน.) นายอําเภอห้วยยอด 
 1๓. นายจักรทอง จรัญรักษ์ (รกน.) นายอําเภอกันตัง 
 1๔. นายสาธิต   ไกรนรา   นายอําเภอย่านตาขาว 
 1๕. นายจักรพงษ์ รัชนีกุล   นายอําเภอปะเหลียน 
 1๖. นายมานะ  เทือกสุบรรณ  นายอําเภอสิเกา 
 1๗. นายยงยุทธ  จิตสํารวย  นายอําเภอนาโยง 
 1๘. นายวรพันธุ์   สุวรรณยุหะ   นายอําเภอวังวิเศษ 
 1๙. นายอนันต์  พรหมเพียรพงศ์   นายอําเภอรัษฎา 
 ๒๐. นายณรงค ์  หนูเนียม   นายอําเภอหาดสําราญ 
 ๒๑. นายบัญญัติ  จุลรอด   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง  

2๒. นายปราโมทย์ หัสชัย  (แทน) ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 
23. นายมนต์ชัย  หนูสาย  (รกน.) จ่าจังหวัดตรัง 
24. นายณัฐวุฒ ิ  สังข์สุข             ปูองกันจังหวัดตรัง 
25. นางอารี  บุญรักษา  เสมียนตราจังหวัดตรัง 
26. นายภานุวัฒน ์ พูลสวัสดิ์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตรัง 
27. นายอภินันท์  หนูพรหม  ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
       เพ่ือการพัฒนาจังหวัดตรัง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายจิระพล  หวานสนิท  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ 
 2. นายประสิทธิ์  พรหมพาหกุล  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ 
 3. นางกนกภรณ์  เทพฉิม   นิติกรชํานาญการ  
 4. นายธวชัชัย    เล็กน้อย   เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ 
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5. นายกิตติธัช  ขุนเจริญ   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
6. นายสิทธิพงษ์  บุญกําเนิด  เลขานุการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
7. นายกิตติศักดิ์  บุญแก้ว   เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 

 8. นางสาวชุติมน  นาทุ่งนุ้ย  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. 
  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิด   
                                การประชุมครั้งที่ 3/256๓ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 วาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน :   ประธาน กล่าวเปิดการประชุม เหตุผล ที่ไม่เลื่อนการประชุมเนื่องจาก 

มีข้อราชการและภารกิจจําเป็นเร่งด่วน หลายประการ โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ 
COVID-19 จากการประชุมร่วมกับ ส่วนราชการ และอําเภอทั้ง 10 อําเภอ ผ่านระบบ 
Video Conference เมื่อวานที่ผ่านมา มีเรื่องสําคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 

  1. ให้ข้าราชการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคน เมื่อออกสู่พ้ืนที่สาธารณะ ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก และต้องปฏิบัติตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดวินัย 

  2. ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไป ที่จะออกไปในพ้ืนที่สาธารณะ จะต้อง
สวมหน้ากากและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับ การแจกจ่าย
หน้ากาก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทํา ให้แจกจ่าย กับกลุ่มเปูาหมายหลัก 
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง คนพิการ หรือแม้แต่กลุ่มเด็ก ให้พิจารณาแจกจ่าย
แก่บุคคลกลุ่มนี้ เป็นอันดับแรก 

  3. การตั้งด่านตรวจ ด่านสกัด จะมีความชัดเจนมากขึ้น ทางจังหวัด จะลงไป
ดูและสนับสนุนการทํางานของอําเภอ โดยจะมีการจัดระบบกลุ่มอําเภอ เช่น อําเภอ 
วังวิเศษ ไปร่วมกับอําเภอสิเกา เป็นต้น สําหรับสิ่งที่ยังขาดอยู่  คือ คู่มือประจําด่าน 
ให้ทางสาธารณสุขเร่งดําเนินการ โดยในคู่มือจะต้องมีการระบุ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เช่น การคัดกรองโรค การสอบสวนโรค และกรณีวันก่อนที่มีผู้เดินทางจากประเทศ
มาเลเซียเข้ามาในจังหวัดตรัง มีปัญหาเรื่องการขนส่ง จึงต้องมีการจัดเตรียมรถไว้
สําหรับขนส่งบุคคล อําเภอสิเกา เมื่อคืนมีคนเดินทางจํานวนมาก หรือไม่ 

นายอ าเภอสิเกา  :   สําหรับจุดตรวจจุดสกัดที่ควนกุน อําเภอสิ เกา เมื่อคืนที่ผ่านมามีคน 
เดินทางผ่านจํานวนมาก ได้รับผลจากจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ไม่อยากให้มีคน 
ที่เดินทางไปทํางานจังหวัดภูเก็ต เดินทางกลับเข้ามาในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก เพราะถือว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยง จึงต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลดูแลอย่างใกล้ชิดในจุดดังกล่าว 

ประธาน :  จะมีอําเภอหลักๆที่มีนักเดินทางจากประเทศมาเลเซียและจังหวัดภูเก็ต 
เช่น อําเภอรัษฎา อําเภอสิเกา 

นายอ าเภอสิเกา  :  มีพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ เป็นพ้ืนที่ซึ่งควรจะต้องเฝูาระวัง เนื่องจากมีเคส PUI 
โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากเกาะพีพีหรือเกาะลันตา 

ประธาน :  จังหวัดตรัง มีมาตรการล็อคดาวน์ในวันที่ 1 เมษายน 2563 คือในส่วนของ
การขนส่งจะมีการจําหน่ายตั๋วน้อยลง และเที่ยวบินงดการบิน รถไฟจะหยุดเดินรถ รถตู้
ที่เดินรถระหว่างจังหวัด บางส่วนจะหยุดเดินรถ และอาจจะมีมาตรการเพ่ิมเติม คือ 
               / ตั้งแต่... 
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ตั้งแต่ เที่ยงคืน ถึง 06:00 น. จะมีการปิดเส้นทางการสัญจร บริเวณด่านตรวจ 
ด่านสกัดทั้ง 4 ด่าน สรุปสําหรับด่านตรวจ ด่านสกัด มี 2 เรื่อง ที่ต้องเร่งดําเนินการ
โดยเรื่องที่ 1 คือ เรื่อง อุปกรณ์เครื่องใช้ และเรื่องที่สอง คือ เรื่อง คู่มือประจําด่าน 
และให้สํานักงานจังหวัดตรัง พิจารณาเพ่ือสนับสนุนการทํางานของอําเภอ และขอให้
สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง สนับสนุนในเรื่องของน้ําดื่ม และให้
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง รวบรวมหนังสือสั่งการ และข้อมูลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจด่านสกัดทุกจุด 
เช่น เครื่องแต่งกายหรือเวชภัณฑ์ตลอดจนสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ และขอเน้นย้ําให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม และขอเน้นย้ําอีกเรื่อง คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก คนที่เข้ามาในจังหวัดตรังจะต้องสวมหน้ากาก
ทุกคน สําหรับการผลิตหน้ากาก นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการผลิต
แจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนหนึ่งแล้ว ยังมีในส่วนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
กลุ่มสตรีที่สามารถดําเนินการผลิตหน้ากากได้ จึงขอให้สํานักงานพัฒนาชุมชน 
ดําเนินการในส่วนของกลุ่มสตรี โดยเฉพาะสําหรับไว้บริการเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจ 

   การดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 ถือเป็นเรื่องสําคัญและเป็นนโยบาย
ของรัฐบาล การมอบหมายการปฏิบัติงานหรือการดําเนินการ ขอให้เป็นไปตามลําดับ 
ซึ่งอาจมอบให้มิสเตอร์โควิด หรือจะเข้าร่วมด้วยตัวเอง หรืออาจจะมีหน่วยต่างๆ 
เข้าร่วมในการประชุม เพ่ือชี้แจง หากมีการสอบถาม และฝากเรื่องการสื่อสาร  
การสร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่ เช่น กรณีของอําเภอรัษฎา ได้มีการสร้างความเข้าใจกับ
แม่ค้าในตลาดหรืออําเภอรัษฎา ที่ได้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้มีระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมาก สําหรับตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ 

    สรุป มีเรื่องเน้นย้ํา 3 เรื่อง 
1. การปฏิบัติตนของข้าราชการที่ต้องเป็นแบบอย่าง ในการสวมหน้ากาก 
2. ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องของจิตอาสาพระราชทาน แม้จะมีการกําหนดว่าไม่เกิน พ้ืนที่ละ 5 คนในการ
ดําเนินกิจกรรม แต่ขอให้เพ่ิมมาตรการ และเครื่องปูองกัน และให้จัดเป็นชุดปฏิบัติการ
ชุดละไม่เกิน 5 คน สลับแต่ละอําเภอให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน  

3. เรื่องของตลาดเฉพาะส่วนของตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
นครตรัง เนื่องจากไม่มีมาตรการในการ ดูแล เช่น มาตรการในการคัดกรอง 
คนเข้าตลาด มาตรการในการเว้นระยะให้คนรอซื้อสินค้า และจะต้องให้มีการสวม
หน้ากากทางเลือกหรือหน้ากากอนามัย ทั้งคนซื้อ และคนขาย และมีจุดบริการเจล 
ล้างมือ สรุปเรื่อง ตลาดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ตลาดที่ปิดไปแล้ว คือ ตลาดไม่ประจําวัน 
แต่เปิดได้เฉพาะแผนกอาหาร เช่นที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ ก็จะมีการจําหน่ายเพียง
เฉพาะในส่วนของอาหาร และประเด็นที่มี ผู้สอบถามเข้ามาจํานวนมาก คือประเด็น
ของร้านอาหาร ซึ่งทางจังหวัด ไม่ได้มีการสั่งปิด แต่ให้ดําเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยในอนาคตจะไม่ให้มีการนั่งรับประทาน 
ที่ร้าน แต่ให้ซื้อนํากลับไปรับประทานที่บ้าน สําหรับ ประเด็น ของห้างสรรพสินค้าที่มี 
ผู้สอบถามเข้ามาจํานวนมากเช่นเดียวกัน ว่าจะมีการปิดห้างสรรพสินค้าหรือไม่ จัดการ 
สอบสวนโรคความเกี่ยวพันมีที่เดียว คือ ที่ห้างโรบินสันสาขาตรัง ซึ่งได้มีการออก
มาตรการไปแล้ว ดังนั้นมาตรการของจังหวัดตรัง จึงยังไม่มีคําสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้า 
แต่ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด จากการศึกษา
ข้อมูลของระบาดวิทยา จังหวัดตรังเองยังไม่ได้มีผลกระทบในส่วนของชุมชน ในการ  
                                                                                     / ดําเนินการ... 
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ดําเนินการจังหวัดจึงต้องอาศัยฐานข้อมูลในการพิจารณา โดยพิจารณาตามความจําเป็น
และความเป็นจริงของพ้ืนที่ สําหรับร้านสะดวกซื้อเซเว่นก็เช่นเดียวกันจะต้องมีมาตรการ
และดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  

ขอความร่วมมือข้าราชการในช่วงนี้ให้มีการเดินทางให้น้อยที่สุดและเท่าที่จําเป็น  

ที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม :     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๓ 

   วาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบและประสานการปฏิบัติ 
   3.1 ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 

 3.1.1 แนวทางการปฏิบัติของจิตอาสาต่อสถาณการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

จ่าจังหวัดตรัง :   แนวทางปฏิบัติของ จิตอาสาพระราชทาน ในห้วงที่มีสถานการณ์การระบาด
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งศอญ.จอส.ภาค 4 แจ้งแนวทางของจิตอาสาตามแนวทาง  
3 แนวทางหลัก 

 1.การจัดทํารายชื่อ แผนการติดต่อสื่อสาร การระดมพล การเคลื่อนย้าย 
ทีมแพทย์จิตอาสา ให้มีความพร้อมเมื่อได้รับการประสาน 

 2. งดเว้นการจัดกิจกรรม จิตอาสาที่ต้องรวมพล ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 
 3. ในส่วนของเรื่องการประกาศรณรงค์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของกรม

ควบคุมโรค ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึงทันเวลา และมีการแจ้ง
ให้ยึดถือตามหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.1.2 การจัดตั้งกองก าลังจิตอาสาพระราชทาน  

   การจัดตั้งกองกําลังจิตอาสาพระราชทาน ศอญ.จอส.จิตอาสาพระราชทาน 
ภาค 4 กําหนดโครงสร้างจิตอาสา ตั้งแต่ระดับภาค จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน 
จังหวัดได้แจ้งไปยังอําเภอ ในการกําหนดจัดทําโครงสร้าง ให้รายงานให้จังหวัดทราบ
วันที่ 31 มีนาคม 2563  

ประธาน :    เรื่อง จิตอาสาตั้งกองกําลัง ให้ดําเนินการตามโครงสร้างที่ได้แจ้งไว้ สําหรับเรื่อง 
จิตอาสาพระราชทานกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ขยายความในส่วนของการจัดทํา
รายชื่อ  

นายธวัชชัย  เล็กน้อย :   การจัดทํารายชื่อ ทางสํานักงานสาธารณสุขจะดําเนินการจัดส่งให้ทางจิตอาสาภาค 
สําหรับในส่วนของอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน จะเป็นการประสานการปฏิบัติ 
ในเรื่องของการงดเว้นการทํากิจกรรมในช่วงนี้ ที่มีการรวมตัวของจิตอาสาตั้งแต่ 5 คน
ขึ้นไป และเรื่องการรณรงค์การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของกรมควบคุมโรค 

ประธาน :   สอบถามเพ่ิมเติมประเด็นเรื่องการแจ้งรายชื่อว่าเป็นการแจ้งรายชื่อแพทย์ 
พยาบาลหรือบุคลากรด้านการแพทย์ 

นายธวัชชัย  เล็กน้อย :   ชี้แจงเพ่ิมเติมทางศูนย์จิตอาสาพระราชทานภาค 4 ต้องการสํารวจ บุคลากร
ทางด้านการแพทย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ 

ประธาน :  เน้นย้ําการประสานงานในเรื่องของข้อมูลให้ตรงกัน และแผนการระดมพล 

/3.1.3 การรายงาน... 
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 3.1.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ป้องกันจังหวัดตรัง :    รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สําหรับ

การปฏิบัติในส่วนของชุดรักษาความปลอดภัย มีทั้งหมด 6 ภารกิจ ประกอบด้วยการ
อยู่เวรยาม / การตั้งจุดตรวจ / การจับกุมผู้กระทําผิด / การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย / การร่วมนโยบายของทางรัฐบาล / การรายงานผลการปฏิบัติที่สําคัญ 
ในแต่ละอําเภอมีผลการปฏิบัติทุกอําเภอ รวมผลการปฏิบัติทั้งสิ้นในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563 จํานวน 1,636 ครั้ง  

ประธาน :  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นเรื่องสําคัญ และได้มีการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้สําหรับการปฏิบัติงาน จึงอยากให้มี การรายงานผล Best 
Practice ในระดับอําเภอในรอบ 3 เดือน  

   3.๒ ส านักงานจังหวัดตรัง 
หัวหน้าส านักงาน :       หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการเฝูาระวัง และการปูองกันการ 
จังหวัดตรัง  แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา  2019 (COVID-19) ของข้าราชการและ 
บุคลากรใน บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการ
กําหนด กําหนดมาตรการ 6 มาตรการ ดังนี้  
   1. ห้ามข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปต่างประเทศ

นอกจากมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด หรือเป็นการเข้าร่วมการประชุม ตามภารกิจ
ระหว่างประเทศ ให้พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยจะต้องมีมาตรการ
ปูองกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด  

   2. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางกลับมา หรือ
เดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่านประเทศที่เสี่ยง หรือมีเหตุสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือข้าราชการผู้ซึ่งสัมผัสโรค หรือใกล้ชิดผู้ปุวย 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะได้รับการตรวจคัดกรอง และเฝูาระวัง
โรคดังกล่าว ที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามี
ภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือถูกกักกันตัว หรือปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกําหนด จนเป็นเหตุให้ ไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตามปกติได้ ให้พิจารณาดําเนินการตามความในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ . ศ. 2555 ข้อ 15 โดยให้
ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว รีบรายงานพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ จนถึง หัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ถือว่าข้าราชการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้การหยุดราชการของ
ข้าราชการผู้นั้น ไม่นับเป็นวันลา ตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ หาก
พฤติการณ์ซึ่งเป็นเหตุแห่งการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความ
ประมาทเลินเล่อ หรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้น  
ไม่มาปฏิบัติราชการ เป็นวันลากิจส่วนตัว  

   3.  กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและ บุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย กรณีการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เช่น การเหลื่อมเวลาปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
โดยอาจพิจารณาจากความเหมาะสมของตําแหน่ง คุณลักษณะของบุคคล ลักษณะงาน 
และโครงสร้างของหน่วยงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางในการกํากับและติดตามผลการ 
                                                                                     / ปฏิบัติงาน... 
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  ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อ ประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ และการให้บริการประชาชน รวมทั้งไม่ทําให้เปูาหมายและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานลดลง  

   4. หลีกเลี่ยง การเดินทางข้ามจังหวัด ลดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง 
และสถานที่ที่มีคนมาร่วมชุมนุมจํานวนมาก หรือสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เพ่ือลดโอกาส
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

   5. หลีกเลี่ยง การประชุมและสัมมนา หรือกิจกรรมที่รวมพล จํานวนมาก ที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเพ่ิมระยะห่าง
ทางสังคม  

   6. การดูแลอาคารและสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของข้าราชการหรือบุคคลในสังกัด ดังนี้  

    6.1 ทําความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ําเสมอ เช่น พ้ืน ผนัง
ประตู เป็นต้น 

    6.2 ทําความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอน หรือลูกบิด
ประตู ราวจับ หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชําระเงิน สวิทช์ไฟ ปุุมกดลิฟท์ 
รีโมท โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยน้ํายาทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 

6.3 ทําความสะอาดบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ 
สายฉีดชําระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ ฯลฯ 
ด้วยน้ํายาทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 

6.4 จัดอุปกรณ์ทําความสะอาดเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น
แอลกอฮอล์เจลทําความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง สบู่ล้างมือ เป็นต้น  

6.5 จัดโต๊ะอาหารและที่นั่งในโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารของ
แต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 

ประธาน :   เน้นย้ําให้ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย การจัดที่นั่งของ 
บุคลากรสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไร และให้สํานักงานจังหวัดตรังจัดระบบ
หรือแนวการปฏิบัติตามแนว ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 3.3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง :   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีการรายงานความก้าวหน้ากิจการ 

เฉลิมพระเกียรติในส่วนที่กําลังเร่งรัดดําเนินการ คือ ส่วนของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 
ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ครั้งที่แล้ว ได้รายงานว่า ได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สําหรับภารกิจเร่งด่วน ซึ่งได้รับการประสาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการปูองกันการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางจังหวัดได้มีหนังสือแนวทาง แจ้งไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อํานาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปูองกันการระงับไม่ให้เกิด
โรคระบาด แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ และเรื่องล่าสุด คือ เรื่องที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งสถานกักกันในระดับ
ท้องถิ่น การจัดรถรับส่ง และจากการตรวจสอบมีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ดําเนินการแล้ว เช่น อําเภอกันตัง มีการจัดตั้งที่ตําบลกันตังใต้ และจะประสานกับ  
                                                                                   / ทางองค์การ... 
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 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการหาแนวทางสนับสนุนการดําเนินการของจังหวัด
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือดําเนินการตามแนวทางหนังสือสั่งการของกระทรวงต่อไป สําหรับอีก
เรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง การอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงขอให้เลื่อนการดําเนินการออกไปก่อน โดยทางสํานักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลื่อน
แผนการดําเนินงานออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เรื่องสุดท้าย คือ เรื่อง
ภารกิจเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการผลิตหน้ากากทางเลือก โดย
กําหนดให้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 จะต้องมีดําเนินการเย็บหน้ากากและ
แจกจ่ายให้แล้วเสร็จ ตามเปูาหมายซึ่งทางกระทรวงได้กําหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
รวบรวมติดตามเพ่ือรายงานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ได้มีความ
คืบหน้าอย่างไร และจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแจกจ่ายตามนโยบาย
ที่ต่างจังหวัดได้แจ้ง 

ประธาน :   สถานที่กันกันตัวใช้สถานที่ใดเป็นที่กักกัน ให้ดําเนินการเป็นรูปประธรรมและ
รายงานให้ศูนย์โควิดทราบด้วย จะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูและเป็นไปตาม
รูปแบบของกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และให้ทุกหน่วยงานแม้จะมีการสั่งการมา
โดยตรงจากสังกัด แต่ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของจังหวัด และการนําเสนอข้อมูลต่างๆ 
ต้องแจ้งจังหวัดทราบด้วย และให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในการสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
สําหรับบริการที่จุดตรวจจุดสกัดหรือเครื่องพ่นฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ สําหรับการ
ดําเนินการอาจจะดําเนินการโดยใช้จิตอาสาพระราชทาน แต่เครื่องมือและอุปกรณ์  
จะขอรับสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

 3.4 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
โยธาธิการและผังเมือง  :   1.รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบหมายให้ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานกํากับดูแลและรายงาน
ความก้าวหน้า ขอเรียนดังนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ดําเนินการด้วย
งบประมาณ สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท ผู้รับจ้างบริษัท Nature Run project จํากัด 
รายละเอียดโดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานด้านสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงาน
ระบบไฟฟูา สําหรับพระบรมฉายาลักษณ์กําหนดเป็น คู่ที่ 3 และคู่ที่ 4 ตามมติ 
ที่ประชุม งานด้านสถาปัตยกรรม วัสดุทุกชิ้นที่สั่งหล่อ เป็นไฟเบอร์กลาสเสริมลวดจาก
โรงงานในกรุงเทพฯ ตามรูปแบบ ซึ่งทุกชิ้นส่วนทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้งและ
ตกแต่งที่บริเวณ โครงการ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เตรียมการขนย้ายพัสดุทั้งหมดจาก
กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของโครงสร้าง ประกอบด้วย 
ฐานรากและเสา 3 ต้น และโครงสร้างระหว่างเสา ขณะนี้โครงสร้างด้านฝั่งซ้ายได้มีการ
เทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ฐานรากตรงกลาง และฝั่งขวาได้มีการเทคอนกรีตเรียบร้อย
แล้วเช่นเดียวกัน สําหรับเสาทั้ง 3 ต้น ได้มีการดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน 
ในส่วนของโครงเหล็ก อยู่ในระหว่างเตรียมการเคลื่อนย้าย ซึ่งคาดว่าวันที่ 1 เมษายน 
2563 สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่โครงการได้ สําหรับสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคในก่อนหน้านี้  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วโดยสํานักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาคและ สํานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการ

/ อยู่ที่ 65.46 %... 
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อยู่ที่ 65.46 % ซึ่งกําหนดแล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 เมษายน 2563 และส่งมอบพ้ืนที่
ดังกล่าวให้แขวงการทางเพ่ือจัดทําภูมิทัศน์ต่อไป 

2. การก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว ได้มีการประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีผู้ซื้อเอกสารจํานวน 4 ราย ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอราคา และได้มีการ
ตรวจสอบความพร้อมคู่ขนานไปกับการเตรียมลงนามในสัญญา ปรากฏว่าสํานักงาน
ชายฝั่งและทะเล สํานักงานเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหมู่เกาะลิบงและศูนย์ปุาไม้จังหวัดตรัง 
ได้แจ้งตอบมาว่า พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปุาชายเลนและเขตห้ามล่าซึ่งไม่สามารถที่จะ
ดําเนินการต่อไปได ้

ประธาน :  ให้นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดเนื่องจาก
ที่ผ่านมาไม่ได้มีประเด็นปัญหาเรื่องพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ และอีกประเด็นคือ  
การก่อสร้างเดิมไม่มีการดําเนินการได้อย่างไร และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชน 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

  3.5 ส านักงานที่ดินจังหวัดตรัง  
เจ้าพนักงานที่ดิน :     1.ในสถานการณ์ปัจจุบันสํานักงานที่ดินเป็นหน่วยงานบริการ ซึ่งยังให้บริการกับ

ประชาชนเป็นปกติโดยวิธีการ ดังนี้  
   1.1 ก่อนที่จะเข้าสํานักงาน จะต้องมีจุดบริการให้ล้างมือด้วยสบู่ และมีเข้ามา

ในสํานักงานจะมีจุดบริการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มี
การเว้นระยะห่าง จุดพักรอต่างๆ ก็มีการเว้นระยะห่าง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้อง 
สวมหน้ากากทุกคน และภายหลังบริการมีการทําความสะอาดสํานักงานโดยการใช้
น้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดถูเป็นประจําทุกวัน แต่จะมีปัญหาอยู่ ในส่วนของการบริการให้รังวัด  
ซึ่งจะต้องแจ้งให้ประชาชนร่วมในการชี้แนวเขตโดยทางปฏิบัติอาจจะสวนทางกับ
แนวทางที่ต้องการให้ประชาชนอาศัยอยู่กับบ้านในช่วงนี้ ซึ่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
กับผู้มาใช้บริการและเจ้ าหน้าที่ ของทางสํานักงานที่ดินในเบื้ องต้นได้มีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

1.2 จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มีการมอบหมาย
ให้สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง จัดทําโฟชาร์ตขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําหนังสือ
สําคัญที่หลวง (นสล.) ซึ่งทางสํานักงานที่ดินจังหวัดตรังได้จัดทําเรียบร้อยแล้วตาม
เอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ประธาน :   1.แนวทางการบริการของกรมที่ดินยังการให้บริการ แต่มีการเลื่อนในการทํา
นิติกรรมบางอย่าง ซึ่งสามารถกําหนดให้เลื่อนเวลาออกไปได้ แต่ยังไม่ได้มีแนวทางให้
หยุดรับบริการประชาชน และเน้นย้ําในการบริการประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2.เหตุผลของการให้จัดทําโฟชาร์ตขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําหนังสือ
สําคัญที่หลวง (นสล.) เพ่ือจะได้ให้อําเภอใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

3. เรื่องที่ดินของสมเด็จพระพ่ีนางฯ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อําเภอหาดสําราญ ขอให้
อําเภอหาดสําราญช่วยดูรายละเอียดด้วย 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

   

/ 3.6 สํานักงาน...  



 3.6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
พัฒนาการจังหวัดตรัง :   1. ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมายให้ประสานกับกลุ่มสตรีในการจัดทํา

และกากทางเลือก จากการประสานสามารถดําเนินการได้ และส่วนหนึ่งได้บริจาคให้
สภากาชาดไทยจํานวน 1,500 ชิ้นเพ่ือมอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2563  

2. ตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  
จะดําเนินการปิดในลักษณะเดียวกับตลาด Center Point 

3. การทอดผ้าปุาในวันที่ 1 เมษายน 2563 จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ จาก
การทอดผ้าปุาเป็นการรับบริจาค สําหรับการมอบทุนจะมีการลงมอบในพ้ืนที่ช่วงเช้า
ก่อนกิจกรรมภาคบ่าย โดยมีกําหนดการ ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะมอบจํานวน 
2 ทุนของอําเภอเมืองตรัง ที่ตําบลน้ําผุด ในส่วนของอําเภอได้มีการประสานไปยัง
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้นายอําเภอในพ้ืนที่เป็นผู้มอบทุน พร้อมรายงาน
ภาพกิจกรรมมายังจังหวัด ซึ่งของจังหวัดตรัง มีทั้งสิ้นจํานวน 66 ทุน กระจายอยู่ใน
ทุกอําเภอทุนละ 1,000 บาท สําหรับจํานวน 66 ทุน คือ พระชนมายุของสมเด็จ
พระเทพฯ และจะมีการเพ่ิมขึ้น ทีละ 1 ทุน และมีทุนจากส่วนกลางอีกจํานวน 22 ทุน 
ทุนละ 1,200 บาท ซึ่งจะดําเนินการมอบในครั้งเดียวกัน 

ประธาน :   ในส่วนของหน้ากาก ขอให้จัดหาให้กับทางสํานักงานกาชาดจังหวัดและ 
ศูนย์โควิดจังหวัดตรังด้วย เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดตรัง  

ทีป่ระชุม :   รับทราบ 

3.7 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
หัวหน้าส านักงาน :    1. สืบเนื่องจากการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ในฐานะฝุายเลขาของการขับเคลื่อน 
ป้องกันและบรรเทา จะมีการหารือกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง และศูนย์จิตอาสา  
สาธารณภัยจังหวัดตรัง  พระราชทานจังหวัดตรังอีกครั้งหนึ่ง สถานการณ์คลี่คลายจะมีการดําเนินการ ตาม  
 กําหนดการจัดฝึกอบรมต่อ 

2. หารือผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในส่วนของจุดคัดกรองของศาลากลางจังหวัดตรัง 
ซึ่งปัจจุบัน มีการดําเนินการอยู่ที่ประตูหน้าศาลากลางหลังใหม่ ด้วยได้รับการ
ประสาน จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ว่า ลานจอดรถส่วนใหญ่จะอยู่
ทางด้านศาลากลางหลังเก่า จึงมีข้าราชการจํานวนมากที่จะต้องเดินอ้อมจากศาลากลาง
หลังเก่ามายังจุดคัดกรองที่หน้าศาลากลางหลังใหม่ จึงทําให้มีความคลาดเคลื่อนใน
การตรวจวัดอุณหภูมิที่ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้
ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ ขอหารือ
เพ่ือจะเปิดจุดคัดกรองด้านหลัง ซึ่งเป็นทางเข้าศาลากลางเก่า อีก 1 จุด สําหรับการ
เชื่อมอาคารขออนุญาตเปิดเป็นการเชื่อมอาคารภายใน สําหรับประตูด้านข้างทั้งสอง
ข้างยังคงปิดเหมือนเดิม และแผนในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในส่วนของ
การเวียนเพ่ือทําหน้าที่คัดกรอง สิ่งที่จําเป็นและต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรังสนับสนุนในขณะนี้ คือ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้ในพ้ืนที่สาธารณะ 
และฝากเน้นย้ําในเรื่องของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องไม่มีในภาวะเสี่ยง 
หรือจะต้องไม่มีสถานะ PUI 

/ ประธาน... 
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ประธาน :  มีแผนดําเนินการที่เข้มงวดหรือไม่  จะต้องมีการดําเนินการอย่างเข้มงวด 
เบื้องต้นขอให้จัดเวรยามนําเสนอมาก่อน เนื่องจากการดําเนินการคัดกรองจะต้อง
ดําเนินการอย่างเข้มงวด จึงมีการกําหนดให้มีจุดคัดกรองเพียงจุดเดียว โดยให้สมาชิก
อส.จ.เป็นเจ้าหน้าที่ประจําจุดคัดกรองดําเนินการคัดกรองอย่างเข้มงวด 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

   3.8 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง 
ผู้จัดการการประปา :   1. สถานการณ์น้ํา เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ยังอยู่ในสถานการณ์ภัยแล้ง 
ส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ําตรังมีระดับต่ําลง แต่จุดน้ําดิบ ในแม่น้ําตรัง เพ่ือนํามาใช้

ในการผลิตประปาของสํานักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังอยู่ในเกณฑ์ปกติ คืออยู่
ในระดับ 3 เมตร และแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาในช่วงนี้ จนถึงเดือนเมษายนก็ยังไม่ถึงขั้น
วิกฤต 

2. การจ่ายน้ําฟรี กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เรื่อง ภัยแล้ง จะมีการจ่าย
น้ําฟรีผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
รับน้ําไป จํานวน 725,000 ลิตร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตรุด รับน้ําไป 
จํานวน 249,000 ลิตร องค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงใต้  รับน้ําไป จํานวน  
229, 000 ลิตร รวมการจ่ายน้ําฟรี ทั้งสิ้น 1,203,000 ลิตร 

3. ตามที่มอบหมายให้สํานักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง สนับสนุนน้ําดื่ม
ให้กับด่านตรวจด่านสกัด สํานักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จะรับไปปฏิบัติ แต่ 
สํานักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง ก็รับน้ํามาจากสํานักงานประปาส่วนภูมิภาค
เขต 5 ที่จังหวัดสงขลา จึงมีปัญหาเรื่องเดินทางไปรับน้ํา แต่จะพยายามนัดให้ได้มาก
ที่สุดที่จะทําได้ 

ประธาน :  จังหวัดตรังจะประสานไปยังจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เพ่ือจะนํารถอีเอ็มซี 
ของทหาร ไปขนส่งน้ําเนื่องจากจะต้องใช้ในภารกิจ การตรวจราชการและคนที่มีไข้ใช้
ในการบรรเทาไข้ลดลง ให้ทางสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวม
ข้อมูลการจ่ายน้ําฟรีจากสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง และจากสาขาอ่ืน 
เช่น สาขาห้วยยอด และให้ปูองกันจังหวัดตรัง ประสาน ร .15 พัน 4  
ขอสนับสนุนรถอีเอ็มซี จากทางทหาร 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

   3.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง 
ผู้จัดการการไฟฟ้า :          ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การคืนเงินค่าประกันไฟฟูา ขอให้ประชาสัมพันธ์กับ 
ส่วนภูมิภาค ประชาชน ว่าในการลงทะเบียน เพ่ือขอรับเงินคืนค่าประกันไฟฟูาให้ลงทะเบียนผ่าน 
จังหวัดตรัง ระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กําลัง
ระบาด จึงไม่ต้องการให้ประชาชนไปแออัดจํานวนมากท่ีสํานักงานการไฟฟูา 

ประธาน :  ฝากประสานอาจจะเป็นคนละเขต แต่ขอให้ไปดูเรื่องความสว่างบริเวณด่านตรวจ
ด่านสกัดท้ังสี่ด่าน 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

   

/ วาระท่ี 4... 
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  วาระท่ี 4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค 
นายจักรทอง  จรัญรักษ์ :  ขอแก้ข่าวที่มีการกล่าวอ้างว่าปลัดอาวุโสอําเภอกันตัง สั่งปิดเกาะเนื่องจาก 
รักษาการในต าแหน่ง    การระบาดของโรค COVID -19 ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริง เป็นการสื่อคําพูด
นายอ าเภอกันตัง         ผิดพลาดเนื่องจากความเป็นจริงเป็นการปูองกันชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่  
เกาะมุข  เกาะมุข จึงได้เชิญ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม กํานันและผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน 

มาร่วมประชุมหาแนวทาง และประชาคมเ พ่ือมีมติ  ขอความร่วมมืองดรับ
นักท่องเที่ยวชชาวต่างชาติ สําหรับมาตรการอ่ืนได้ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ และ
แนวทางปฏิบัติที่ได้สั่งการไป และจะมีการตั้งด่านตรวจด่านสกัดคัดกรองที่ตําบล 
นาเกลือทุกคน ก่อนจะเดนิทางผ่านเข้าไปจะต้องผ่านการคัดกรอง สําหรับปัญหาและ
อุปสรรคมีในส่วนของการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ได้มีการให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดหาที่พักสําหรับเป็นสถานที่กักกันตัว บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
ซึ่งบางพ้ืนที่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพ้ืนที่ แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบ้านที่พักอาศัยบางส่วนของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมี
สภาพแออัด ไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่กักกันตัวได้ จึงจะต้องมีสถานที่กลางไว้สําหรับ
ให้กักกันตัว   

ประธาน :  ให้ดําเนินการ 2 เรื่อง  
 1. ห้ามชุมนุมในพ้ืนที่เสี่ยง  

2.นโยบายหลัก คือ Social distancing ระยะห่างทางสังคมทุกคนต้องอยู่
ในบ้านไม่มีการเคลื่อนตัว การล็อคดาวเกาะ จึงขึ้นอยู่ในดุลพินิจของศูนย์ COVID-19  
ของอําเภอพ้ืนที่อ่ืนก็เช่นเดียวกัน ให้พิจารณาดูการเลื่อนไหลของประชากร โดยเน้น
หลักสําคัญ คือ ให้อยู่บ้าน ไม่ให้เดินทาง สําหรับนโยบายของจังหวัดตรังอาจจะมีการ
ปิดทางเข้าตั้งแต่ 24:00 น.เป็นต้นไป ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมอย่าง
รอบคอบก่อนจะดําเนินการ 

นายอ าเภอปะเหลียน :  1. การจัดตั้งด่านที่ลิพัง ขณะนี้อําเภอ ขาดอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือ
หรือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 

2. การดํารงชีพของเจ้าหน้าที่ผู้ไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้าน
สาธารณสุขหรืออาหาร ซึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อําเภอสามารถดําเนินการได้ แต่
หากระยะเวลายาวนานจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการของอําเภอ 

3. หน้ากากอนามัย 1% ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มีนโยบายให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดหน้ากากไว้สําหรับส่วนกลาง ซึ่งจะใช้บริหาร
จัดการภายในจังหวัด ในส่วนของอําเภอปะเหลียนมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก
หน้ากากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 100% แต่ในส่วนที่กันไว้ให้จังหวัดจะดําเนินการโดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณของ สปสช. 

4. การดําเนินงานตามปกติของอําเภอ ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ของบ่อเกาะครูชง ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้เสนอโครงการขึ้นมา
ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 ขณะนี้ทางจังหวัดเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับการอนุญาต 
จากกรมเจ้าท่า เป็นการอนุญาตเพียงบางส่วนตัดเนื้องานบางส่วนออกไป การดําเนินการ
ของอําเภอสามารถดําเนินการได้ 2 อย่าง คือ  

/ 4.1 ในส่วนของ... 
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     4.1 ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ .จัดซื้อจัดจ้างฯ ได้มีการ
แต่งตั้งโยกย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ อ่ืนหมดแล้ว หากจะดําเนินการต่อต้องใช้
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ว่าหากดําเนินการเพียง 
ส่วนเดียวจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการหรือไม่ ซึ่งได้มีการเสนอ
รายชื่อมาทางจังหวัดเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบัน  

  4.2 โครงการดังกล่าวไม่ได้ข้อยุติของศาลปกครอง หากเลือกในการ
ดําเนินการหลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลัก 
ก็จะคืนในส่วนของงบประมาณท่ีไม่ได้ดําเนินการกลับไปไม่ต้องขอโครงการใหม่  

ประธาน :  ไม่มีคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างประกาศการจ้างเปลี่ยนไป ให้เสนอ
ขอบคุณคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทําเสนอมายังจังหวัดเนื่องจากไม่ได้ 
มีการมอบอํานาจในการแก้ไขสัญญาให้กับสํานักงานจังหวัดและส่วนราชการ หากมี
ความจําเป็นจะต้องเลิกดําเนินการก็ต้องเลิกดําเนินการแต่ก็ต้องดูว่ากระทบ 
กับกฎหมายหรือไม่ ในการดําเนินการให้เชิญทางผู้รับจ้างมาร่วมการประชุมหารือ
ด้วยเนื่องจากเป็นคู่สัญญา และทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะพิจารณาในการแก้ไข
สัญญา 

สําหรับเรื่องด่านได้มีการชี้แจงไปแล้วในวาระแรก โดยจะมีการดําเนินการ
รวมไปถึงอาจจะต้องมีเตียงสําหรับเจ้าหน้าที่กรณีเจ็บปุวยไม่สบายมี ไข้ และมีเต็นท์
โดม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับเทอร์โมสแกนหรือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
อย่างน้อยต้องมีด่านละ 2 เครื่อง และอาจจะต้องมีกล้องวงจรปิดสําหรับบันทึก
ข้อมูล และมี Wifi สําหรับ WiFi ของ TOT มีการติดตั้งหรือยัง 

ป้องกันจังหวัดตรัง :  สําหรับ WiFi กําลังดําเนินการติดตั้ง ให้ครบทั้งสี่จุด แต่มีปัญหาคือที่ลิพัง
เนื่องจากสัญญาณจะน้อย แต่มีการแก้ปัญหาโดยการเดินสายใหม่ซึ่งในวันนี้ 
จะดําเนินการเรียบร้อยหมดทั้ง 4 จุด และสําหรับด่านตรวจได้รับการประสานจาก
ทางจังหวัดกระบี่ ว่าได้มีการตั้งเฉพาะขาเข้า ซึ่งของจังหวัดตรังเองก็มีการตั้งเฉพาะ
ขาเข้าเช่นเดียวกัน ทางจังหวัดกระบี่ได้มีการปรับมาตั้งฝั่งขาออกแทน ซึ่งตรงกับทาง
ฝั่งขาเข้าของจังหวัดตรัง และด่านดังกล่าวอยู่ไม่ห่างจากด่านควนกุนของอําเภอสิเกา 
จึงควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม 

ประธาน :  ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยใช้คําว่าควรตั้งขาออก สําหรับของจังหวัด
ตรังยังคงยึดแนวเดิมคือตั้งในฝั่งขาเข้า และสาเหตุที่ไม่มีการตั้งเพ่ิมในจุดฝั่งขาออก
ด้วยเนื่องจากกําลังคนไม่เพียงพอ ให้ปูองกันจังหวัดและสํานักงานจังหวัดตรัง ไป
สํารวจด่านตรวจตามสภาพความเป็นจริงและทําอินโฟกราฟฟิค ปรับให้เหมาะสม 
เช่นหากจําเป็นจะต้องใช้เต็นท์โดมก็ให้ใช้เต็นท์โดม 

นายอ าเภอสิเกา :  การปิดสถานที่เสี่ยงตั้งที่จังหวัดได้มีคําสั่ง ในพ้ืนที่อําเภอสิเกาได้มีการปิด
ตลาดนัดทั้งหมด และมีตลาดเทศบาลจํานวน 2 แห่งซึ่งมีการจัดระเบียบให้เป็นไป
ตามแนวทางที่กําหนด มีการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดอยู่จํานวนทั้งหมด  
269 คน ซึ่งไม่พบการผิดปกติจํานวน PUI ที่ Test ไป มีจํานวน 2 ราย มีค่าเป็นลบ 
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่อําเภอสิเกา จํานวนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งเป็น 
คนไทย มีจํานวน 20 คน มีการกักตัวอยู่ที่บ้านทั้งหมด ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินการ 

/ ประธาน... 
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ประธาน :  1. ตลาดเทศบาล ยังไม่ปิดแต่ให้จัดระบบใหม่ทั้งหมดให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีกําหนด 

  2. ฝากให้อําเภอห้วยยอดติดตาม เรื่องคนที่ลงจากขบวนรถไฟ จํานวน 9 คน 

นายอ าเภอวังวิเศษ :  การไปอยู่ด่านที่ควนกุนร่วมกับอําเภอสิเกา ผลัดกันอําเภอละ 1 วัน 
ประกอบด้วย ปลัดอําเภอ กํานันผู้ใหญ่บ้าน อส. สาธารณสุข มีการอยู่ประจํา วันละ 3 ผลัด 
ผลัดละ 8 ชั่วโมง และมีรถรับส่งจากอําเภอไปยังที่ด่านตรวจ สําหรับเรื่องการผลิต
หน้ากากในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพไม่เท่ากัน มีผู้ที่เดินทางกลับ
จากกรุงเทพฯ จํานวน 900 คน มาตรการในการเฝูาระวังจะมีผู้ใหญ่บ้าน และอสม.
ไปเฝูาระวัง มีปัญหาอุปสรรค คือ ตําบลวังมะปรางเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอําเภอ ไม่มี
สถานีอนามัย มีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว และ อสม . มีทั้งของโรงพยาบาลและ
เทศบาล การประสานงานจึงขาดความต่อเนื่อง แต่ได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว  
ในส่วนของตลาดจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง  

ประธาน :  ในภาวะวิกฤติ อสม.จะต้อง ไม่มีการแบ่งว่าเป็นของส่วนใด ให้ใช้บทบาท
ของอําเภออีกครั้ง หากไม่ได้ให้รายงานจังหวัด เพื่อดําเนินการต่อไป 

นายอ าเภอนาโยง :  ได้มีการดําเนินการในส่วนของเต็นท์โต๊ะเก้าอ้ี และสถานที่สําหรับตั้งด่าน
ตรวจ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 และทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขอเพ่ิมเติม ใน
ส่วนของอ่างล้างมือ สําหรับการบริการของอําเภอมีจุดเทอร์โมสแกน ทุกจุด ก่อน
ให้บริการประชาชน และได้รับความร่วมมือ จากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีส่วนสําคัญใน
การดูแลและปกครองท้องที่ และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มอบหมายให้ปลัด
อาวุโส ประชุมและมีมติร่วมกัน ของชาวอําเภอนาโยง ที่จะให้ดําเนินการตาม
มาตรการการปูองกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และแนวทางของรัฐบาล ที่จะ
ดูแลเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวให้สําเร็จ สําหรับการผลิตหน้ากาก มีข้อจํากัดใน
เรื่องของการเร่งการผลิต จึงอยากจะฝากท้องถิ่นจังหวัดในการประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเร่งการดําเนินการ 

ประธาน :  ให้ทางสํานักงานจังหวัดและปูองกันจังหวัด ร่วมกันในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 

นายอ าเภอรัษฎา :  มีปัญหาในเรื่องของข่าวลือ ซึ่งเกิดขึ้นที่พ้ืนที่คลองมวน เนื่องจากมีคนถูกกัก
ตัว และชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นผู้ติดเชื้อและจะนําเชื้อมาแพร่สู่คนอ่ืนๆ เบื้องต้นได้มี 
การประสานให้นักจิตวิทยาลงพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาแล้ว แต่อยากจะประสาน กับฝุาย
กฎหมายว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรกับผู้ปล่อยข่าวลือ และตามข้อ 6 ใครเป็น
ผู้ดําเนินการในการแจ้งความ อีกประเด็นหนึ่งคือ กลุ่มที่ฝุาฝืนการกักกัน จะมีแนว
ทางการดําเนินการอย่างไร สําหรับเรื่องเต็นท์ ขอสอบถามความชัดเจนในการ
ดําเนินการเพ่ือจะได้ประสานกับเทศบาลตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎาเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้
ติดเชื้อแล้ว ซึ่งเดินทางกลับบ้านแล้ว และจะมีการควบคุมตัวต่อถึงวันที่ 4 เมษายน 
2563 รวมถึงผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อจํานวน 5 คน ซึ่งมีปัญหาเรื่องของการไม่เข้าใจจาก
พ้ืนที่ ผู้ติดเชื้อเองก็เกิดความเครียดและอยากจะฆ่าตัวตาย สําหรับประเด็นปัญหา
สุดท้าย คือ เรื่องของภัยแล้ง ในตําบลหนองปรือ ซึ่งเกิดขึ้น 3 - 4 หมู่บ้าน ประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมทบ.43 ในการดําเนินการไปช่วยจ่ายน้ําให้กับ
ประชาชน  

/ ประธาน... 
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ประธาน :   ทุกอําเภอ หากมีประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนในลักษณะนี้  จะมีการ
สนับสนุนข้าวในลักษณะของถุงยังชีพไปให้กลุ่มนี้ แต่จะต้องมีการขอเลข 13 หลัก 
และรายชื่อ ให้กับทางบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย ซึ่งขณะนี้ มีจํานวน 100 ชุด 
สําหรับปัญหาภัยแล้ง ให้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสารภัยรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
จะต้องดําเนินการควบคู่กันไปกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น สําหรับเรื่องด่าน ให้
ปูองกันจังหวัดช่วยลงไปดู อย่างน้อยต้องมีที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่  อ่างล้างมือ ล้าง
หน้า สําหรับประเด็นการ แจ้งความหรือการร้องทุกข์กล่าวโทษตามที่ได้สอบถาม ให้
ทางฝุายกฎหมายชี้แจง 

นิติกร (ที่ท าการปกครอง : ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ข้อ 5 ได้ระบุไว้ว่า ตํารวจ ทหาร  
จังหวัดตรัง)  ข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามพรก. ให้เป็นพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ พรก.ฉุกเฉิน 2548 เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีข่าวลือ 
ตามข้อกําหนดในข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการร้องทุกข์ได้ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้เสียหาย แต่สําหรับกรณีประชาชนทั่วไป ที่ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้การ
กล่าวโทษ พนักงานท่านที่สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ได้เลย ถือว่า 
เป็นความผิดตามพรก.ฉุกเฉิน ซึ่งในพรก.ฉุกเฉินเอง ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 14 
ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด หากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด การแจ้งความอันเป็น
เท็จถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา 9 และมีบทกําหนดโทษอยู่ในมาตรา 18 ระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

ประธาน : ให้ทางฝุายกฎหมายทําเป็นข้อกําหนดหรือคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

นายอ าเภอหาดส าราญ :  แม้ว่าจะมีจํานวนประชากรน้อยแต่โอกาสการแพร่ระบาดของโรค ก็มี
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่อ่ืน อําเภอมีคณะกรรมการระดับอําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน ซึ่งทุก
ส่วน มีความตั้งใจในการดําเนินการอยู่ร่วมกันอย่างดี มีการสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความตระหนักรู้แต่ไม่ตระหนก จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และมีการทําสื่อประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นพับที่เข้าใจ
ง่ายๆในการสื่อสารกับประชาชน  

ประธาน :  ในส่วนของสนามกีฬา งดการให้บริการและงดการเล่นกีฬาทุกประเภทที่มี
การกระทบกระทั่ง เช่นกีฬาฟุตบอล ข้อมูลในพื้นท่ียังไม่ได้มีการใช้งาน แต่ต่างจังหวัด
ข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่อําเภอหาดสําราญ ให้
อําเภอตรวจสอบข้อมูลและดําเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
คือ กักตัวอยู่ที่บ้าน จํานวน 14 วัน มาตรการอื่นๆ เช่น หน้ากากให้รายงานยอดด้วย 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ  

ที่ประชุม :  รับทราบ  

  วาระที่ 5   เรื่อง ข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติราชการ(รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง)  
 ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขจรศักดิ์  เจริญโสภา 

     1. เรื่องของโควิด (COVID-19) จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของ
จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง จํานวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ คือ มีผู้ติดเชื้อ
ที่ยังไม่สามารถตรวจและเล็ดรอดกลับเข้ามาภูมิลําเนาเป็นจํานวนมาก มาตรการต่างๆ 
ขณะนี้ลงไปสู่อําเภอเป็นผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น มีข้อห่วงใยคือแนวทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น  
                                                                               / ของกระทรวง... 
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ของทาง ของทางกระทรวงมหาดไทยหรือของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ดําเนินการโดย
เคร่งครัด และให้ศูนย์ (COVID-19) ระดับอําเภอมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและ
มีการประชุมทุกวัน และควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 

 2. การทําความสะอาด เจ้าหน้าที่จะต้องมีอุปกรณ์ปูองกัน และควรจะมีภาพ 
หรือการรายงาน ให้จังหวัดทราบโดยเฉพาะหน่วยซึ่งบริการประชาชนว่าได้มีการ  
ทําความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน 

 3. บุคคลที่มีค่า PUI ซึ่งจะต้องกักตัวและไม่ยอมให้กักตัว กฎหมายสามารถ
ดําเนินการอย่างไรได้บ้างต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่อําเภอ 

 4. แนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดงาน เช่นงานแต่ง งานศพ ขณะนี้กระทรวง
วัฒนธรรมได้ออกแนวปฏิบัติมาแล้ว ให้ขอความร่วมมือ เชิงบังคับ ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางปูองกันการระบาดของโรคโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่นต้องมี
จุดคัดกรอง ต้องมีการทําประวัติผู้เข้าร่วมงาน ต้องมีการบันทึกภาพผู้ที่เข้าร่วมงาน 
ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ ต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ พนักงาน 
ทุกคนต้องสวมหน้ากาก หากมีเรื่องจะต้องถือปฏิบัติ เช่นนี้อย่างเคร่งครัด ของมุสลิม 
ให้ถือปฏิบัติตามแนวของจุฬาราชมนตรี  

 5. การตั้งด่านตรวจด่านสกัด นอกจากตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
ได้ให้แนวทางในเรื่องของคู่มือปฏิบัติงานแล้วยังควรจะต้องมีหัวหน้าชุดเพ่ือมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ 

 6. หารือกรณีบุคคลที่ติดโรคโคโรนา (COVID-19) ที่เป็นหมอและมี Timeline 
ซึ่งมีท้ังร้านกาแฟและร้านอาหาร โดยได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทาง Social 
จึงควรให้สํานักงานสาธารณสุขออกไปให้คําแนะนําและทําความสะอาดเพ่ือเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการว่าได้มีการดําเนินการอย่าง
จริงจังในการแก้ปัญหา 

ประธาน :  เห็นด้วย ที่ต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดําเนินการตามไทม์ไลน์ที่ได้ออก 
สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก 
จากการประชุมศูนย์ (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลตรังขอความร่วมมืออําเภอ สืบเนื่องจากสถานการณ์ผู้ปุวยของจังหวัดตรัง 
มีแนวโน้มสูงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ จึงขอความร่วมมือหากมีการกระจายผู้ปุวย
ไปยังโรงพยาบาลชุมชน ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ปุวยทั้งหมดไว้ได้ มีข้อ
กังวลคือกลัวจะถูกต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอให้อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ สําหรับเรื่องสถานที่เลี้ยงเด็ก 
ของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับผลจากการที่ต้องปิดศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด ให้ทํา
ผ่อนผันมายังจังหวัดเป็นกรณีไป สําหรับด่านตรวจไม่ใช่ด่านตรวจในช่วงเทศกาลและ
เป็นการ ตรวจเพ่ือควบคุมโรค จึงขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของน้ําดื่มและอาหาร 

ประธาน :  ฝากเรื่องสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ เงินจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม สําหรับ
ที่ทําการปกครองจังหวัด และที่ทําการปกครองอําเภอ แห่งละ 50,000 บาท  
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(รวม (รวมทั้งหมดทั่วประเทศเป็นเงินจํานวน 47,700,000บาท) อํานวยการบริหาร
มาตรการปูองกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั้งนี้  สามารถนํางบประมาณยอดนี้ ไปสมทบกับงบประมาณตาม
โครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ที่ส่งเงินจัดสรรมาก่อนหน้านี้ ได้ สามารถ
ดําเนินการได้ทั้งในส่วน ด้านการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และยืดหยุ่น
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สําหรับการปูองกันและลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เช่น เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 

ที่ประชุม :    รับทราบ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

ที่ประชุม :  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา   12.10 น.  

 

    (ลงชื่อ)         ผู้จดรายงานการประชุม     
                        (นายกิตติธัช  ขุนเจริญ)                                            
                                                 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
 
 

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


