
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 6/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
๒.  นายสาธร  นราวิสุทธ์ิ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3.  นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
4.  นายนิมิตร  นิลวัตร    หัวหน้าส านักงานจงัหวัดตรงั 
5.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
6.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
7.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอกันตัง 
8.  นายสมกิจ  เกศนาคินทร์   (แทน) นายอ าเภอย่านตาขาว 
9.  นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
10. นายนฤทธ์ิ  มงคลศรี    นายอ าเภอสิเกา 
๑1. นายธาดา  อธิคมอนันต์   (แทน) นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑2. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑3. นายประทีป  สุวรรณ    (แทน) นายอ าเภอรัษฎา 
๑4. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอหาดส าราญ  
15. นายไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑6. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑7. นายธนนท์  สิริเสาวภาคย์กุล   (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑8. นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธ์ิ   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 19. นายอ านวย  จันทรัฐ    หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 20. นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง 
 21. นายพรชัย  สุขโสม    จ่าจังหวัดตรัง 

๒2. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ป้องกันจังหวัดตรัง     
๒3. นางนิภา  สมเช้ือ    เสมียนตราจังหวัดตรัง   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายกิตติพงษ์  หาขุน    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานจังหวัดตรัง 
2.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  คัมภีรคุปต์   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
3.  นางสาวนพลักษณ์  พงษ์พิพัฒน์  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
4.  นายจิระพล  หวานสนิท   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
5.  ว่าที่ร้อยตรีชยุต  พรมเทศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
6.  นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

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



 ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปของ ศปป.อ. 

   ส าหรับปฏิทินการด าเนินงานในเดือนต่อไป จังหวัดจะท ากิจกรรมในเรื่องของการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ไปพร้อมๆ กับเรื่องการปฏิรูป ตามประกาศของ คสช. รวมไปถึง 
เรื่องการตรวจตราการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ ทั้ง ในเรื่องแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์  
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยในส่วนน้ีทุกอ าเภอจะต้องจัดชุดเฉพาะ
กิจในการตรวจตรา และหลังจากที่ปฏิบัติงานแล้ว ขอให้รายงานให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ 
ส่วนในเรื่องของแนวทางการปฏิรูป 4 เรื่อง คือ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการเลือกตั้ง 
ในการด าเนินงาน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบ  
ตามแนวทางของ คสช. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557 ขอให้ป้องกัน
จังหวัดช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมฯ รับทราบ 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกรอบการรายงานเรื่องการปฏิรปูที่จะต้องมีการส ารวจความ 
ป้องกันจังหวัดตรัง คิดเห็น เนื้อหาโดยหลักจะมี 3 ส่วน ซึ่งจะช้ีแจงแนวทางการด าเนินการในวันที่ 30 มิถุนายน 

2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
ตรัง จะมาช้ีแจงในเรื่องของการจัดเวทีเสวนาว่ารูปแบบเป็นอย่างไร เป้าหมาย วิธีการ การเก็บ
ประเด็น การเปิดเวทีตัวอย่าง เวทีนี้จะเป็นเวทีแรกของจังหวัด และเมื่อด าเนินการครบถ้วนแล้ว
จังหวัดจะท าบัญชีข้อมูล เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและจัดท าเป็นรูปเล่ม ส าหรับการช้ีแจง 
ในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ จะเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องน าไปด าเนินการต่อไป จึงขอให้ทุกท่าน 
ได้ให้ความส าคัญด้วย 

ประธาน   ขณะนี้ทุกอ าเภอได้เปิดศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของท้องถ่ินขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ช่วยดูแลด้วยว่าได้มีการเปิดศูนย์ฯ ครบถ้วนแล้วหรือยัง และในการด าเนินงานขอให้ทุกท่าน 
ให้ความส าคัญอย่างเต็มที่ เพราะขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในหลายๆ เรื่อง 
ทุกคนจะต้องช่วยกันและบูรณาการท างานร่วมกัน เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
และเป็นรูปธรรม และขอให้ทุกท่านติดตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบอย่างต่อเนื่อง เรื่องที่
สามารถปฏิบัติได้เลยก็ให้ปฏิบัติไปก่อนโดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ ทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและจะต้องมีประสิทธิภาพด้วย        

นายสาธร  นราวิสุทธิ์ มีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 1. เรื่องการขุดบ่อดินหรือบ่อทรายท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
   ขอให้นายอ าเภอก าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขุดบ่อดิน บ่อทราย เข่ือน ที่ไม่ได้  

รับอนุญาต ให้แจ้งแนวทางการด าเนินการให้ทราบและให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ถ้าไม่ด าเนินการให้จับกุมด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

  2. เรื่องการด าเนินการตามนโยบายของ คสช. 
   ในเรื่องของการปราบปรามบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมาย หวยหุ้น ขอให้นายอ าเภอก าชับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ด าเนินการอย่างจริงจังด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่  5/2557 เมื่อวันพุธที่  

21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ 
ที่ท าการปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพื่อให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

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


 ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.1  เรื่องการเร่งรัดปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ 41/2557 ลงวันที่ 
ป้องกันจังหวัดตรัง 31 พฤษภาคม 2557 ก าหนดแนวทางปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการด าเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย 3,189 แห่ง 

(จังหวัดตรังมีหมู่บ้านเป้าหมาย 48 หมู่บ้าน) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (9 มิถุนายน – 9 
กรกฎาคม 2557) ดังนี้ 

   1. ให้นายอ าเภอยืนยันสถานการณ์ในหมู่บ้านเป้าหมายตามแบบและจัดท าแผน
ด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้รายงานให้จังหวัด
ตามแบบ โดยให้นายอ าเภอลงนามรับรองข้อมูล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

   2. ให้อ าเภอจัดท าข้อมูลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย ประกอบด้วย สถิติการ
จับกุมย้อนหลัง การประชาคมค้นหา การปิดล้อมตรวจค้น การจัดท าบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดเป็นรายหมู่บ้าน ตามแบบส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

   3. การรายงานผลการปฏิบัติให้รายงานประจ าวันผ่านระบบ E-Report และระบบ 
Line ของทางราชการ ส าหรับการรายงานประจ าสัปดาห์ ให้รายงานทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา 
12.00 น. ผ่านระบบ Nispa ของส านักงาน ปปส. 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
ประธาน   เรื่องยาเสพติดถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ทุกท่านจะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง 

และเข้มแข็ง ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) ทุกอ าเภอ 
ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกกันไปแล้ว และจะเห็นได้ว่า คสช.มีแนวทางการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน ทั้งแบบยืนยันข้อมูล บัญชี และรายละเอียดต่างๆ จึงขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการ 
ตามแนวทางที่ก าหนดด้วย 
๓.2  เรื่องแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปของ ศปป.อ. 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 
ป้องกันจังหวัดตรัง เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ข้ึน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง 
  สร้างความสามัคคีจากหมู่บ้านสู่ประเทศ ตลดจนรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาต่างๆ 

เพื่อเตรียมเข้าสู่การปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายใต้การด าเนินงานว่า  

“การสลายแกนน า สร้างบรรยากาศความเช่ือมั่น สร้างพันธะสัญญาในการคืนความสงบร่วมกัน 
และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย” และมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

   1. กิจกรรมท าความเข้าใจกับบุคลากรภาครัฐทุกประเภทในพื้นที่ ทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรัฐกลุ่มต่างๆ เพื่อให้  
กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และประสานการปฏิรูป 

   2. กิจกรรมสร้างบรรยากาศและกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้ทุกคนหันหน้า  
เข้าหากัน โดยพิจารณากิจกรรมที่มีความเหมาะสมในพื้นที่และมีเป้าหมายให้ประชาชน 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

   3. กิจกรรมสลายแกนน า โดยพิจารณาจัดกิจกรรมที่เชิญแกนน าคู่ขัดแย้งเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้มีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมสร้างความรัก 
ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ 
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   4. กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อการปฏิรูป โดย ศปป.จังหวัด ,
ศปป.อ าเภอ และ ศปป.ท้องถ่ิน รวบรวมความคิดเห็นในเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  
ส่งให้ ศปป.กอ.รมน.ภาค และกระทรวงมหาดไทย 

   ดังนั้น จังหวัดจึงให้ ศปป.อ าเภอ ทุกแห่ง ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว โดยก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2557 และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงหมาดไทย และ ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 

   2. ให้ ศปป.อ าเภอ จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศปรองดองสมานฉันท์ในภาพรวม 
ของอ าเภอ และแจ้งให้ท้องถ่ินทุกแห่งจัดกิจกรรมในภาพรวมของต าบล อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
เช่น กิจกรรม “คืนความสุขแก่ประชาชน คน..(อ าเภอ).. รวมพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
เพื่อการปฏิรูป” ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ให้ ศปป.อ าเภอ เชิญผู้บริหารของจังหวัด 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

   3. ให้ ศปป.อ าเภอ จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อการปฏิรูป  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตามแนวทางที่ก าหนด และรวบรวมส่ง ศปป.
จังหวัด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เชิญผู้บริหารระดับ
จังหวัดเข้าร่วมรับฟังด้วย 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
   3.3   เรื่องการจัดเสวนาระดับอ าเภอ 
นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดอง 
ป้องกันจังหวัดตรัง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ข้ึน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีจากหมู่บ้านสู่ประเทศ ตลอดจนรวบรวมประเด็นความ
ต้องการและปัญหาต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่การปฏิรูปประเทศโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 
 คณะท างานส่วนกลางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปขอความร่วมมือ
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้อ าเภอด าเนินการจัดเวทีเสวนาให้แล้วเสร็จ และรายงานให้ ศปป.จังหวัด  
และ ศปป.กอ.รมน.ภาค ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 2. ก าหนดประเด็นที่ต้องการให้ปฏิรูป 10 ประเด็น คือ 
  2.1 การปฏิรูปทางการเมือง 
  2.2 การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ 
  2.3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
  2.4 การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
  2.5 การปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  2.6 การปฏิรูปการศึกษา 
  2.7 การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  2.8 การปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร 
  2.9 การปฏิรูปความเหลื่อมล้ าทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  2.10 การปฏิรูปด้านอื่นๆ 
 3. กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าเสวนา มี 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 
  3.1 กลุ่มภาคแกนน าทางการเมือง 
  3.2 กลุ่มภาคประชาชน 



 ๕ 

  3.3 กลุ่มภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  3.4 กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน 
  3.5 กลุ่มภาคสังคมและกลุ่มอื่นๆ 
 4. จังหวัดได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงแนวทาง วิธีการ การจัดเวทีเสวนา ในวันที่ 
30 มิถุนายน 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
3.4   เรื่องเจตนารมณ์/นโยบาย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า  ด้วยจังหวัดตรังได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ส านักเลขาธิการ  
จ่าจังหวัดตรัง   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สลธ.คสช.) ได้แจ้งเจตนารมณ์/นโยบายหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 

แห่งชาติ ซึ่งมีความต้องการยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟู  
ความเช่ือมั่นภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยมีนโยบายในด้านต่างๆ ครอบคลุม 
การบริหารราชการแผ่นดินทุกด้าน อันมีความจ าเป็นและต้องด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ดังนั้น จังหวัดจึงให้นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการศึกษารายละเอียด
เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจ 
กับประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มุ่งผลประโยชน์ของชาติ  
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 1. เจตนารมณ์ 

- เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และฟื้นฟูความ
เช่ือมั่นภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ  

- สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

 2. นโยบายในการบริหารราชการ 
  2.1 ยึดระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย 

- ยึดระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบ
ปกติให้มากที่สุด โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายร่วมในการขับเคลื่อนเดินหน้า 
ด้วยการติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล ร่วมกับ คสช. 

  2.2 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ด าเนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี 2557 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและ

จัดสรรไว้แล้ว 
  - ให้เร่งรัดการจัดท างบประมาณปี 2558  
  - แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงภาษี ควบคุมสินค้าอุปโภค 
บริโภค อย่างเป็นธรรม 

2. เร่งการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี 

   3. เร่งด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

เพิ่มเติม 
   5. ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร 
  2.3 ด้านความมั่นคง 
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  - สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน 
- สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความส าคัญกับงานด้านความมั่นคงของ

ประเทศ 
  2.4 ด้านการต่างประเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 

- พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุน 
จากต่างประเทศ พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศทุกมิติ 

- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในทุกประเด็น 
  2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา 
  - สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย 

- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัย 
- ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันต่อหน้าที่  

การท าผิดกฎหมาย 
  2.6 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

- ให้มีกระบวนการยุติธรรม/กฎหมาย ปกติ สามารถด าเนินการได้ โดยได้รับ
ความเช่ือถือจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

- ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 
- ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  2.7 ด้านการศึกษา 
  - ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย 

- พัฒนาครู/บุคลากร ทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษา สู่ความทันสมัย 
- สร้ างสรร ค์ให้ เยาวชนไทยมีจิ ตส านึกความรั กชาติ  เทิ ดทูนสถาบั น

พระมหากษัตริย์ ส านึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน 
- ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือมุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้าง

ความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ฯลฯ 
  2.8 การพัฒนาระบบราชการ 

- ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการด ารงเกียรติ 

- ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
- ให้ข้าราชการการเมืองบริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับ

ข้าราชการประจ า 
  2.9 การพัฒนาอาชีพและรายได้ 

- ให้มีการยกระดับ/พัฒนา ในทุกกลุ่ม มีเงินสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลและ
ภาคเอกชน 

- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ 
  2.10 การวิจัยและพัฒนา 
  - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งในการวิจัยและพัฒนา และ
การผลิตภายในประเทศเป็นหลัก 
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  2.11 การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 
- ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก 

ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

- ให้ความส าคัญการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่คลอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
ในการไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 

  2.12 ความปรองดองสมานฉันท์ 
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่

แตกต่าง โดยไม่จ าเป็นต้องแตกแยก 
- ใ ช้หลัก วิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ ง มีอง ค์กรหรือ

กระบวนการที่ชัดเจนในการด าเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  2.13 การปฏิรูป 

- ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอ านาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐใน
ทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่ อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิรูปอย่างแท้จริง 

  2.14 การเลือกตั้ง 
- การปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร กระบวนการตรวจสอบการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
3.5   เรื่องสรุปการประชุมกรมการปกครอง ประจ าเดือนมิถุนายน 2557 

นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่ได้มีการประชุมกรมการปกครอง ประจ าเดือนมิถุนายน 2557  
จ่าจังหวัดตรัง   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ได้มีสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้ 

   1. ตรวจสอบงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันก าหนดเวลา    
2. ให้ขับเคลื่อนตามประกาศ ค าสั่ง คสช. ในส่วนกรมการปกครอง 14 ภารกิจ และให้

รายงานผลการปฎิบัติทาง ไลน์พร้อมภาพถ่ายก่อนทันที       
3. กรณีมีข่าวสารปรากฏทางสื่อสารมวลชนให้รีบรายงานกรมการปกครองทั นที 

ตัวอย่าง กรณีหักเงินค่าประกอบเลี้ยง อส.  
4. ให้ด าเนินการหมู่บ้านเปา้หมายยาเสพติด ว่ามีบุคคลเป้าหมายหรือไมโ่ดยการปดิลอ้ม

ตรวจค้น และรายงานผลตาม หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.7/7667 ลงวันที่ 19 
มิ.ย. 57 และ หนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่มท.0211.1(ศพส.มท.)/ว 1584 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 57                

5. ให้ นายอ าเภอ ป้องกันจังหวัด จ่าจังหวัด เสมียนตราจังหวัด เปิดโทรศัพท์ตลอด 24 
ชม.           

6. งบประมาณ ปี 58 ไม่ให้ตั้งไปดูงานต่างประเทศ สิ่งก่อสร้าง และจัดซื้อ ยานพาหนะ 
(ให้ซ่อมแซมแทน)   

7. มีการสอบสวนการทุจริต 96 เรื่อง มากที่สุดงานทะเบียน ฯ อาวุธปืน (เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกินที่ก าหนด) จัดซื้อจัดจ้าง กช.ภอ.        



 ๘ 

8. การเสวนาปรองดองให้ด าเนินการตามแนวทางส านักกิจการความมั่นคงภายในที่ส่ง
ให้ก่อนหน้าแล้ว 

9. เงินเพิ่ม 5% อส. รอ ป.การคลัง ลงนามเสนอ คสช.                     
10. งบบูรณาการของ นอ.เท่าเดิม.   
11. นอ 9 ได้ทั้งหมด 310 อ าเภอ (ต าแหน่งว่างอีก 4) อปค.สั่งการให้ด าเนินการคัด

สรรให้เสร็จภายใน กค.เพื่อเป็นของขวัญกับ นอ.ที่จะเกษียณ กย 57 นี้.                    
12. ผู้มีสิทธิสอบ นอ.ทั้งหมด 4,700 คน ปค ห้ามข้าราชการ ปค.จัดติวโดยการเก็บ

เงิน ใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย.          
13. จะบรรจุ ช านาญการพิเศษ นอ 67,68 เร็วๆ นี้ 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
3.6   เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตรัง เพ่ือเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่กรมการปกครองจัดท าแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคม 
จ่าจังหวัดตรัง   อาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ 
  เตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีกรอบกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 พื้นที่ในการด าเนินการทั้งในภาคส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ความเห็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางระบบและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบความเช่ือมโยงด้านฐานข้อมูลต่อประชาคม

อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความตระหนักรู้ 
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง ได้เล็งเห็นความส าคัญตามแผนแม่บทกรมการปกครอง

ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตรัง เพื่อ
เตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และเพื่อสร้างความตื่นตัว สร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรของฝ่ายปกครอง ซึ่งสอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความตระหนักรู้ สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของกรมการปกครอง 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย 
1. บุคลากรฝ่ายปกครอง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลุกจ้าง)  จ านวน 108 คน 
2. ก านัน ทุกต าบล      จ านวน 85 คน 
3. ผู้ใหญ่บ้าน       จ านวน 207 คน 
      รวมทั้งสิ้น จ านวน 400 คน 
การด าเนินโครงการ 
- จัดการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 400 คน ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่

เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา  
การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
1. ให้อ าเภอก าชับกลุม่เปา้หมายเข้ารว่มอบรมและรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 

น. โดยพร้อมเพรียงกัน 



 ๙ 

2. หากกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีรายช่ือ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประชุม 

3. ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมปรองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏิรูป เน้นย้ าให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ร่วม
กิจกรรมในช่วงบ่ายทุกคน 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
๓.7   เรื่องโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรังประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่จังหวัดตรังได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการ 
จ่าจังหวัดตรัง   เคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ ๑ 
ครั้ง ซึ่งเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดได้ออกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นั้น 

ส าหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านคลองมวน หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์
โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
๓.8  เรื่องการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน 
นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่จังหวัดตรัง ได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานก าหนดแนวทาง 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใช้กลไกคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปฏิบัติการ 

ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.ตรัง) เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อน ซึ่งจังหวัดตรังได้ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ศจพ.ตรัง จ านวน 6 คณะ  
ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 423/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 นั้น 

   ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
   1. ประชุมคณะท างาน ศจพ.จ.ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 423/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 

2557 จ านวน 2 ครั้ง เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมและแผนการ
ด าเนินงาน 

   2. ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ จ านวน 5 คณะ (คณะกรรมการอ านวยการ
คณะท างานน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
คณะท างานส่งเสริมกิจกรรมด้านการลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้ คณะท างานส่งเสริมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออม การลงทุน คณะท างานส่งเสริมการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้) คณะละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 

   3. บูรณาการข้อมูลพื้นที่และผลการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดตรัง โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งข้อมูลพื้นที่  และ
โครงการ/กิจกรรม ในส่วนของหน่วยงานรับผิดชอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ (ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง) เพื่อบูรณาการพื้นที่และโครงการ/กิจกรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ต่อไป (พช. 62 หมู่บ้าน/ธกส. 129 หมู่บ้าน) 



 ๑๐ 

   4. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนตรังด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 5,655,750 บาท 

   5. แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ประจ าปี 2557 ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 980/2557 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จ านวน 
3 คณะ และได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจ าปี 
2557 ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 980/2557 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยติดตามหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจ าปี 2557 จ านวน 10 หมู่บ้าน ด าเนินการระหว่างวันที่ 21 – 
23 พฤษภาคม 2557 

   6. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็น
สุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ประจ าปี 2557 
ตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ 943/2557 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 จ านวน 2 คณะ และ
ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมประกวดฯ ระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2557 โดย
การพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านฯ จ านวน 24 หมู่บ้าน ให้คงเหลือ 10 หมู่บ้าน เพื่อตัดสินการ
ประกวดในรอบสุดท้าย ส าหรับการประกวดรอบสุดท้ายประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2557 

   7. ประชุมคณะท างานน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 

   แผนการด าเนินงาน 
   1. มอบหมายหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องก าหนดแผน แนวทางในการแปลงข้อสั่งการสู่

การปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
เพื่อจักได้สรุปเข้าที่ประชุม ศจพ.จ. ต่อไป 

   2. ก าหนดแผนการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น และประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ประจ าปี 2557 รอบสุดท้าย
ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2557  

   3. การคัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพี ยง ตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่ก าหนด และเพื่อเป็นครูในการขยายผล
ต่อบุคคลอื่นๆ และได้มีการบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตรังประสานงาน 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
3.9   เรื่องการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ก าหนดด าเนินงานกองทุนแม่ของ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง  แผ่นดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้ 
   1. จังหวัดตรังและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก าหนดทอดผ้าป่า

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และได้รับเกียรติจาก ม.ล.สราลี  กิติยากร ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ  
จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในเวลา 13.30 น. 

   2. ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ได้ส่งเข็มตราสัญลักษณ์ “กองทุน
แม่ของแผ่นดิน” มาเพื่อมอบให้บุคคลที่ด าเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ปี 2548 – 2555) หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 5 คน ซึ่งจังหวัดจะก าหนดมอบเข็มตราสัญลักษณ์
ฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  



 ๑๑ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

เลิกประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


