
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 3/2558 
วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
2.  นายทรงพล  ใจกริ่ม    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3.  นายนิพันธ์  ศิริธร    ปลัดจังหวัดตรัง 
4.  นายชัยพร  พัฒนรักษ์    หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง 
5.  นายนันธวัช  เจริญวรรณ   นายอ าเภอเมืองตรัง  
6.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์   นายอ าเภอห้วยยอด 
7.  นายสมพร  มณีรัตน์    (แทน) นายอ าเภอกันตัง 
8.  นายวิสิฐ  ตั้งปอง    นายอ าเภอย่านตาขาว 
9. นายสถาพร  ประทุมทอง   นายอ าเภอปะเหลียน 
10. นายสมเกียรติ  ดวงมณี   นายอ าเภอสิเกา 
๑1. นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข   นายอ าเภอวังวิเศษ  
๑2. นายกมล  ประเสริฐกุล   นายอ าเภอนาโยง 
๑3. นายสชิุน  สุธาชีวะ    นายอ าเภอรัษฎา 
๑4. นายสกุล  ด ารงเกียรติคุณ   นายอ าเภอหาดส าราญ  
15. นายไพบูลย์  บูรณสันติ   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
๑6. นางพัชรินทร์  บุญยอด   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
๑7. นายเกียรติศักดิ์  ขวัญสังข์           (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๑8. นาย ช โชคชัย  ค าแหง   ท้องถ่ินจังหวัดตรัง 

 19. นายสมเกียรติ  อินทรค า   หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
 20. นายพรชัย  สุขโสม    จ่าจังหวัดตรัง 

๒1. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   ป้องกันจังหวัดตรัง     
๒2. นางพิณรดา  ไทยกลาง   (แทน) เสมียนตราจังหวัดตรัง  
23  นายอุทัย  ศรีนวล    หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จ.ตรัง  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายนิกร  สุกใส    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ติดราชการ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
เรื่องก่อนวาระการประชุม แนะน าตัวข้าราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
   1. นายชัยพร  พัฒนรักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง  
    - ย้ายมาจาก หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 



 ๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องการจัดตั้งศูนย์เด็ก 

ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดแนวทางให้ชัดเจน และช่วยกันขับเคลื่อนการ
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

   2.  เรื่องตรัง เมืองประหยัดพลังงาน 
   ให้ส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ ให้บุคลากรของทุก

หน่วยงานรู้จักการเปิด - ปิด และรู้จักการใช้พลังงานให้คุ้มค่า  
  3.  เรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า 
   ขอให้นายอ าเภอช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินโครงการนี้ เพราะโครงการฯ ดังกล่าว  

จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับบ้านเมืองของเรา 
นายทรงพล  ใจกริ่ม แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1.  เรื่องการลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   ขอให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกส่วน เพื่อเตรียมการและซักซ้อมแนวทางการด าเนินการลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี 2558 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ 
ที่ท าการปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพื่อให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1   เรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันท่ี 31 

มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2558 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทาง  
จ่าจังหวัดตรัง  การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558  

โดยให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) เพื่อรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตท างานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการ  
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และยังไม่ได้เข้ารับการตรวจ
สัญชาติ มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจ าตัวใหม่ และขอรับใบอนุญาตท างานภายในวันที่  
30 มิถุนายน 2558 และให้จดทะเบียนท าประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอ
อนุญาตท างานให้กับแรงงานประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2558 และสิ้นสุดการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น จังหวัดตรังจึงได้จัดต้ังศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดตรัง ณ อาคารศูนย์คลีนิก
อาเซียนตรัง (ส านักงานเหล่ากาชาดตรังหลังเก่า) ถนนรื่นรมย์ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง โดยก าหนดเวลาด าเนินงาน ดังนี้ 

 

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


 ๓ 

   1. เดือนเมษายน 2558 เปิดด าเนินงานในวัน เวลา ราชการ 
   2. เดือนพฤษภาคม 2558 เปิดด าเนินงานทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ยกเว้น

วันหยุดราชการ 
   3. เดือนมิถุนายน 2558 เปิดด าเนินงานในวันที่ 16 และ 30 มิถุนายน 2558 
   ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรของส านัก

ทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถ่ิน ในการจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว
แรงงานต่างด้าว จึงขอให้นายอ าเภอช่วยบริหารจัดการบุคลากรไปช่วยงานฝ่ายทะเบียนและบัตร
ของอ าเภอให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง (โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ 
มาปฏิบัติงาน 30 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน มาปฏิบัติงาน 5 วัน) 

    จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
3.2   เรื่องโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
นายพรชัย  สุขโสม  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกหน่วยบริการ  
จ่าจังหวัดตรัง  เคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 โดยก าหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนทุกอ าเภอๆ ละ  
๑ ครั้ง ซึ่งเดือนมีนาคม 2558 จังหวัดได้ออกหน่วยบริการตามโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดควนเมา หมู่ที่ 2 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

ส าหรับเดือนเมษายน 2558 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง  
หมู่ที่ 3 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งจะเริ่มให้บรกิารตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดก าหนดการและแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dopatrang.go.th 

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ประธาน   ส าหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ ดังกล่าว ขอให้หัวหน้าส่วนราชการร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ด้วย และขอขอบคุณท่านนายอ าเภอรัษฎาที่ได้จัดโครงการฯ ด้วยความตั้งใจ มีการบูร
ณาการทุกส่วนราชการร่วมกัน ท าให้โครงการฯ ในภาพรวมออกมาดีมาก  
3.3   เรื่องแนวทางการน าผู้เสพติดเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูตามประกาศ คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ฉบับท่ี 108/2557 
นายมานะ  เทือกสุบรรณ  แจ้งแนวทางการน าผู้เสพติดเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูตามประกาศ คณะรักษาความสงบ 
ป้องกันจังหวัดตรัง แห่งชาต ิฉบับที่ 108/2557 ดังนี ้
   1. เจตนาของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่องการน า 

ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ 
   ด้วยข้อยืนยันทางการแพทย์ปรากฏว่า ผู้เสพยาเสพติดจะท าให้เป็นโรคสมองติดยา 

ดังนั้น จึงควรให้โอกาสผู้เสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูโดยความยินยอม เพื่อให้ผู้เสพติดกลับฟื้น
คืนสภาพจากการเสพติดและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน ได้อย่างปกติ ซึ่งจะเป็น
คุณประโยชน์กับผู้เสพติดให้มีโอกาสทบทวนและกลับตัวเลิกใช้ยาเสพติดโดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการบ าบัดฟื้นฟูและดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 เดือน 

   ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมิได้ก าหนดโทษกรณีที่ผู้เสพติดฝ่าฝืนไม่ท าตาม
กระบวนการของประกาศนี้ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผู้เสพติดจ านวนหนึ่งถึงแม้จะได้มีโอกาสให้เข้า
รับการบ าบัดฟื้นฟูแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมตัวเองให้บ าบัดฟื้นฟูจนครบกระบวนการ และ
ถึงแม้จะได้รับการบ าบัดฟื้นฟูจนครบกระบวนการแล้ว แต่ยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด 
จึงเห็นสมควรก าหนดเข้าบ าบัดฟื้นฟูตามประกาศนี้เป็นจ านวน ไม่เกิน 5 ครั้ง 

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


 ๔ 

   2. กลไกการด าเนินงาน 
    2.1 เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับ

ที่ 108/2557 เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงาน 

    2.2 อาศัยอ านาจตามข้อ 3 ของประกาศ คสช.ที่ 108/2557 ให้ศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

     2.2.1 ศูนย์เพื่อการคัดกรองอ าเภอและเขต 
     ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือ

สถานที่อื่นตามความเหมาะสมเป็นศูนย์เพื่อการคัดกรอง โดยพิจารณาจากสภาพการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดหนัก ประกอบด้วย (1) หัวหน้าศูนย์ ท าหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการ (2) 
เจ้าหน้าที่คัดกรอง ท าหน้าที่ในการคัดกรองเบื้องต้น (3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

     โดยบทบาทภารกิจ ในการจ าแนกคัดกรองเบื้องต้น เพื่อประเมินความ
รุนแรงของการเสพติดภาวะ แทรกซ้อนทางการและจิต และการวินิจฉัยเพื่อส่งต่อผู้เสพติดเข้า
บ าบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม และจัดเก็บและรวบรวมประวัติผู้เข้าการบ าบัดฟื้นฟูแผนและผล
การบ าบัดฟื้นฟู และข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

     2.2.2 ศูนย์ เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอ าเภอ  
เขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

     (1) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอ าเภอ 
     ประกาศให้ที่ว่าการอ าเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เห็นสมควร เป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอ าเภอ ประกอบด้วย 
(1) นายอ าเภอ เห็นหัวหน้าศูนย์ (2) ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ าต าบล (3) ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือปลัดเทศบาลต าบล (4) สาธารณสุขอ าเภอ (5) ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) (6) ก านัน (7) ผู้แทนพัฒนาชุมชน (8) ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (9) 
ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (10) ผู้แทนฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการใน
พื้นที่ และ/หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

     (2) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเขต 
     ประกาศให้ส านักงานเขต หรือสถานที่อื่ นตามที่ ผู้ ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรเป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเขต 
ประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการเขต เป็นหัวหน้าศูนย์ (2) ผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชน (3) ผู้แทน
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขต (4) ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (5) ผู้อ านวยการหรือผู้แทน
สถานศึกษาในพื้นที่ (6) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านชุมชน (6) ผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่ 
และ/หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

     (3) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเทศบาลนคร  
และเทศบาลเมือง 

     เพื่อให้การติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ  
จึงสมควรประกาศให้ที่ท าการเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือสถานที่อื่น ตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นสมควร เป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเทศบาลนคร หรือ
เทศบาลเมือง ประกอบด้วย (1) ปลัดเทศบาลนครหรือหลัดเทศบาลเมือง เป็นหัวหน้าศูนย์ (2) 
ผู้แทนงานสาธารณสุขของเทศบาล (3) ผู้แทนงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล (4) ผู้แทนต ารวจ
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ชุมชนสัมพันธ์ (5) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านชุมชน (6) ผู้แทนโรงพยาบาลในพื้นที่  (7) 
ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (8) ผู้แทนฝ่ายบุคคลสถานประกอบการในพื้นที่ 
และ/หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม  

   ทั้งนี้ ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอ าเภอ เขต เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง มีบทบาทภารกิจ ดังนี้ 

   1. รับรายงานตัวผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเพื่อเข้าสู่การติดตาม ดูแล ต่อเนื่อง 
   2. ประกาศแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ประกอบด้วย ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนผู้มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครภาคประชาชน 
   3. พัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่ติดตาม 
   4. จ าแนกรายช่ือและมอบหมายภารกิจการติดตามดูแล 
   5. จ าแนกรายช่ือผู้ประสงค์รับความช่วยเหลือตามประเภทของความประสงค์ เช่น 

การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
   6. จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ 
   7. ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
   8. รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 
    2.2.3 ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูจังหวัด 
    ประกาศสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร

เป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูจังหวัด ประกอบด้วย (1) ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อ านวยการศูนย์ (2) 
นายแพทย์สาธารณสุขหรือผู้แทนสาธารณสุขจงัหวัด (3) ผู้แทนส านักงานคุมประพฤติจังหวัด (4) 
ผู้แทนองค์การบริหารสว่นจังหวัด (5) ผู้แทนส านักงานจัดหางานจังหวัด (6) ผู้แทนส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา (9) ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (จังหวัด) (10) ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (11) ผู้แทนกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด (12) ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค (13) 
ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (14) ผู้แทนโรงพยาบาล (15) ผู้แทนองค์กรธุรกิจ
เอกชน (16) ผู้แทนฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการในพื้นที่ (17) ผู้แทนภาคเอกชน และ/หรือ 
อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

   บทบาทภารกิจ 
   1. ก าหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ผู้ผ่ านการบ าบัดฟื้นฟูของจั งห วัดหรือ

กรุงเทพมหานคร 
   2. รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติด 
   3. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูที่ประสงค์ขอรับความ

ช่วยเหลือ 
   4. รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 
    2.2.4  ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร 
    ประกาศสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรเป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้อ านวยการศูนย์ (2) ผู้อ านวยการส านักอนามัยหรือผู้แทน (3) ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตหรือผู้แทน (4) ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล (5) ผู้แทนส านักงานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร (6) ผู้แทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (7) ผู้แทน
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ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (8) ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(9) ผู้แทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา (10) ผู้แทนส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (11) ผู้แทนส านักงาน ปปส.กทม. (12) 
ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (13) ผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน (14) ผู้แทนภาค
ประชาชน และ/หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

   บทบาทภารกิจ 
   (1) ก าหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูของจังหวัดหรือ

กรุงเทพมหานคร 
   (2) รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติด 
   (3) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูที่ประสงค์ขอรับความ

ช่วยเหลือ 
   (4) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟ ู
   ทั้งนี้ ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรงุเทพมหานคร ทบทวนและยกเลิกศูนย์คัดกรอง ศูนย์ติดตาม
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูที่ได้มีการจัดต้ังไปก่อนหน้าที่จะมี ประกาศ คสช. ที่ 108/2557 

จึงน าเรียนทีป่ระชุมฯ เพื่อโปรดทราบ 
3.4   เรื่องการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดตรังได้จัดท าโครงการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
พัฒนาการจังหวัดตรัง ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และ 

กระตุ้นให้คณะกรรมการ สมาชิก กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็ง และพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุน  
แม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ได้ และเข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับภาคต่อไป 

   เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 
2558 ประกอบด้วย 

   1. ปลัดจังหวัดตรัง     ประธานกรรมการ 
   2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังหรือผู้แทน  กรรมการ 
   3. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรังหรือผู้แทน  กรรมการ 
   4. ป้องกันจังหวัดตรัง     กรรมการ 
   5. พัฒนาการจังหวัดตรัง     กรรมการ 
   6. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
   7. ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง กรรมการ 
   8. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง   และเลขานุการ 
   9. น.ส.สมศรี  สุกใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรรมการ 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง   และผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 ๗ 

   จังหวัดได้ก าหนดการพิจารณาคัดเลอืกหมู่บา้นกองทุนแม่ของแผน่ดินดีเด่นระดับจงัหวัด 
ประจ าปี 2558 ดังนี้   

ท่ี วัน เดือน ปี เวลา 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 
1 3 เม.ย. 58 10.00 น. 

14.00 น. 
13 
7 

วังโตน 
ไสบ่อลึก 

นาท่ามเหนือ 
นาหมื่นศรี 

เมืองตรัง 
นาโยง 

2 7 เม.ย. 58 10.00 น. 
14.00 น. 

1 
7 

เกาะยาว 
ในควน 

ควนธาน ี
ในควน 

กันตัง 
ย่านตาขาว 

3 8 เม.ย. 58 10.00 น. 
14.00 น. 

1 
1 

ลิพัง 
ในเขา 

ลิพัง 
บ้าหวี 

ปะเหลียน 
หาดส าราญ 

4 9 เม.ย. 58 10.00 น. 
14.00 น. 

6 
4 

กลิ้งกลอง 
ทุ่งยาง 

นาเมืองเพชร 
ท่าสะบ้า 

สิเกา 
วังวิเศษ 

5 10 เม.ย. 58 10.00 น. 
14.00 น. 

7 
7 

สะพานยาง 
กลางเหนือ 

เขาปูน 
ควนเมา 

ห้วยยอด 
รัษฎา 

 จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1   เรื่องการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์  
นายสมเกียรติ  อินทรค า  แจ้งที่ประชุมว่า การลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษายน 
หน.สนง.ปภ.จ.ตรัง 2558 กิจกรรมในการด าเนินการจะเหมือนกับช่วงการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงขอความ

ร่วมมือนายอ าเภอในการด าเนินการ และขอให้ยืมเงินในการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว มาที่
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้วย 

 5.2  เรื่องการป้องกันภัยแล้ง 
นายสมเกียรติ  อินทรค า  แจ้งที่ประชุมว่า ภาชนะกักเก็บน้ าที่ได้แจ้งให้อ าเภอประชุม กช.ภอ. แล้วส่งความต้องการ 
หน.สนง.ปภ.จ.ตรัง มาที่จังหวัดนั้น ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 1,700 ใบ มูลค่าใบละ 14,000 บาท รวมขาตั้ง ซึ่งจังหวัด 

จะได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป  
 5.3  เรือ่งการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนท้องถิ่น 
นาย ช โชคชัย ค าแหง  แจ้งที่ประชุมว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถ่ินอยู่ที่ประมาณ 26% คิดเป็นล าดับที่  
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 13 ของประเทศ และคาดว่าภายในวันน้ีหรือพรุ่งนี้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายจะเพิ่มมากขึ้น  
ประธาน   ขอให้นายอ าเภอช่วยก ากับดูแลเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งถ้ามีการตรวจรับ
งานจ้างแล้ว จะแก้ไขสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ได้  

 5.4  เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นายชัยพร  พัฒนรักษ์   แจ้งที่ประชุมว่า เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดตรัง อยู่ในล าดับที่ไม่ค่อยดีนัก 
หน.สนจ.ตรัง ขณะนีง้บพัฒนาจังหวัดเบิกจ่ายไปร้อยละ 20 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ประธาน   ขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดช่วยก ากับดูแลเรื่องนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 
 5.5   เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
นายเกียรติศักด์ิ  ขวัญสังข์ แจ้งที่ประชุมว่า ในส่วนของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จะได้เร่งรัดการ 
(แทน) โยธาธิการฯ จ.ตรัง เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 



 ๘ 

5.6  เรื่องก าหนดการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ   แจ้งที่ประชุมว่า ก าหนดการทอดผ้าป่ากองทนุพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จะจัดข้ึนในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. 
  ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย 
5.7  เรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จังหวัดละ 1 กิจกรรม ในส่วนของ 
  จังหวัดตรังจะด าเนินการในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้าน 

ลิพัง ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ 
และทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมฯ  
5.8  เรื่องโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาประชาชน 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ   แจ้งที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาประชาชน เป็นโครงการตามนโยบาย 
พัฒนาการจังหวัดตรัง รัฐบาล โดยเป็นกิจกรรมขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมทั่วทั้งประเทศ 1,000 หมู่บ้าน  
 ในส่วนของจังหวัดตรัง 11 หมู่บ้าน ซึ่งได้เริ่มด าเนินการแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แลว้ จึงขอความร่วมมอื

นายอ าเภอช่วยก ากับดูแลด้วย  
5.9  เรื่องโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ   แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละ 1 พื้นที่ โดยจะด าเนินการที่บ้านนาท่าม หมู่ที่ 1 ต าบล

นาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง งบประมาณ 150,000 บาท ขณะนี้ได้เริ่มต้นด าเนินการแล้ว  
5.10  เรื่องโครงการผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามบ่าย 

นายไพบูลย์  บูรณสันติ   แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ยังคงเหลืออีก 3 หมู่บ้าน ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ พื้นที่ 
พัฒนาการจังหวัดตรัง อ าเภอกันตัง ,วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ พื้นที่อ าเภอรัษฎา และวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ พื้นที่

อ าเภอปะเหลียน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
               
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
    
              

            (นายพรชัย  สุขโสม) 
                  จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


