
รายงานการประชุม 
นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งที ่7/2559 
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ 
 
ผู้มาประชุม 

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

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

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 

 - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
2. นายสมศักดิ์ ชูแสง    เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
 
 
 
 



 ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 นายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
เรื่องก่อนวาระ  แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
การประชุม  1. นายสุเทพ  มลสวัสดิ์ ต าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
       ย้ายมาจาก ท้องถิ่นจังหวัดพังงา 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1. เรื่องขอขอบคุณ 
   1.1 ขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายนิพันธ์  ศิริธร) ที่ได้ให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนจังหวัดตรัง 
1.2 ขอบคุณนายอ าเภอสิเกา ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 

กรกฎาคม 2559 ซึ่งมีผู้มาร่วมกิจกรรมฯ เป็นจ านวนมาก 
   1.3 ขอบคุณนายอ าเภอย่านตาขาว ที่รายงานกรณีคนขับแท็กซี่เก็บเงินได้จ านวน 

14,000 บาท ซึ่งจังหวัดจะได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ต่อไป  
 2.  เรื่องการสนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
   กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการด าเนินการโดยให้ประชาชนมาลงประชามติให้

มากที่สุด และให้ดูแลเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนั้น จึงขอให้นายอ าเภอประชา 
สัมพันธ์ทุกพ้ืนที่หมู่บ้าน ต าบล เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมาลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 
2559 ให้มากที่สุด 

   ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มีหนังสือก าชับเรื่องการตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2559 โดยซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. สั่งการให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับอ าเภอ ก าหนดมาตรการในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวทางของหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

   2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การออกเสียงประชามติ และการดูแลรักษา”ที่ออกเสียง” เพ่ือให้การออกเสียงประชามติเป็นไป
ด้วยความสงบเรียบร้อย 

   3. กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ รายงานเหตุการณ์โดยตรง  
ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองทราบโดยทันที และรายงานโดยปกติตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

   4. ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษผู้กระท าความผิดต่อพนักงานสอบสวน ให้ศูนย์
รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับจังหวัด รายงานผลความคืบหน้าให้กรมการปกครองทราบอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 29 

มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ที่ท าการ



 ๓ 

ปกครองจังหวัด www.dopatrang.go.th เพ่ือให้อ าเภอและส่วนราชการ/หน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 
      3.1.1  กลุ่มงานปกครอง 

1) เรื่องโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ 

นายสาธิต  ไกรนรา  แจ้งที่ประชุมว่า ผลการด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
รก.จ่าจังหวัดตรัง ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ของจังหวัดตรัง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 มีดังนี้ 
   1. ข้อมูลหมู่บ้าน 

1.1 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด   723 หมู่บ้าน 
   2. ข้อมูลการพิจารณาของ กบอ. 

2.1 จ านวนโครงการที่ กบอ.อนุมัติ ทั้งหมด  770 โครงการ 
    2.2 จ านวนงบประมาณท่ี กบอ. อนุมัติ ทั้งหมด 144,511,200 บาท 
   3. ข้อมูลการพิจารณาของส านักงบประมาณ (สงป.) 
    3.1 จ านวนโครงการที่ สงป.เห็นชอบ ทั้งหมด 770 โครงการ 
    3.2 จ านวนงบประมาณท่ี สงป.เห็นชอบ ทั้งหมด 144,511,200 บาท 
   4. ข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้าน 
    4.1 จ านวนหมู่บ้าน    723 หมู่บ้าน 

4.2 จ านวนโครงการ    770 โครงการ 
    4.3 จ านวนงบประมาณ    144,511,200 บาท 
   5. ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ (ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559) 
    5.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  556 โครงการ 
    5.2 จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย   104,762,870 บาท 
    5.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย   72.49 
   ส าหรับการติดตามผลการด าเนินโครงการฯ ของคณะท างานฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมีปลัด

จังหวัดเป็นประธานคณะท างานฯ ในเดือนกรกฎาคม 2559 คณะท างานฯ ได้ออกตรวจติดตาม
ผลการด าเนินโครงการฯ ครบถ้วนทุกอ าเภอแล้ว ซึ่งหมู่บ้านส่วนใหญ่เบิกจ่ายเสร็จแล้ว แต่ยังคงมี
บางส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จึงขอให้นายอ าเภอเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
2)  เรื่องโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 

(หลักสูตร Learning by Doing) 
นายสาธิต  ไกรนรา  แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้อนุมัติให้ด าเนินการตามโครงการตาม  
รก.จ่าจังหวัด แผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของที่ท าการปกครองจังหวัด

ตรัง จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งปลอดภัยจังหวัดตรัง 
“เมืองแห่งความสุข” งบประมาณ 7,480,600 บาท ส าหรับกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (หลักสูตร Learning by Doing) งบประมาณ 
251,450 บาท ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

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


 ๔ 

  โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นปลัดอ าเภอ อ าเภอละ 3 คน และเจ้าหน้าที่
ปกครอง อ าเภอละ 1 คน รวมอ าเภอละ 4 คน และเจ้าพนักงานปกครอง ของที่ท าการปกครอง
จังหวัด กลุ่มงานปกครอง จ านวน 3 คน และกลุ่มงานความมั่นคง จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 45 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 โดยวันแรก
และวันที่สองของการฝึกอบรมจะเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 
ส าหรับวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 จะเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็น
ประธานในพิธีฯ และจะมีการฝึกภาคปฏิบัติในช่วงบ่ายของวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยจะ
น าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองไปจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายโรงแรมหรือค้าของเก่า และมา
ท าส านวนการสอบสวน ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองตรัง ส่วนวันสุดท้ายภาคเช้าจะน า
ส านวนการสอบสวนพร้อมผู้ต้องหาไปส่งที่ส านักงานอัยการจังหวัดตรัง และรับฟังค าแนะน าจาก
อัยการจังหวัดตรังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และภาคบ่ายจะน าผู้ต้องหาพร้อมค าฟ้องไปส่งศาล
จังหวัดตรัง และเข้ารับฟังข้อแนะน าจากผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญนายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย 

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

โดยได้ก าหนดจัดประชุม จ านวน 4 ครั้ง 
   ส าหรับครั้งที่ 3 ก าหนดจัดในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบัน 

พลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ 

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

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

โดยในเดือนสิงหาคม 2559 จังหวัดได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 
25 สิงหาคม 2559 ณ ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ ส าหรับอ าเภอสิเกาจังหวัดจะได้ประสานการ
ปฏิบัติต่อไป 

         3.1.2  กลุ่มงานความม่ันคง 
1)  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับจังหวัด

และระดับอ าเภอ  
นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดและอ าเภอจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ 
ป้องกันจังหวัด เรียบร้อย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 

ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และรายงานเหตุการณ์ให้ทราบ ตามห้วงเวลาที่ก าหนด นั้น 
   เนื่องจากขณะนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติบางประการเกิดขึ้น เพ่ือให้การรักษาความสงบ

เรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
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จึงซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง ได้กล่าวในตอนต้น 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

         3.1.3  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
                   1) เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นายยงยุทธ  ชนานิรมิตผล แจ้งที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
เสมียนตราจังหวัด มีดังนี้ 
    1. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2559  
     1.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   286,132,934.00 บาท 
      - เบิกจ่ายแล้ว    232,048,303.09 บาท 
      - คงเหลือ    54,084,024.91 บาท 
      - ร้อยละ 81.10 
     1.2 งบลงทุน ได้รับการจัดสรร   843,000 บาท 
      - เบิกจ่ายแล้ว    843,000 บาท 
      - คงเหลือ    0 บาท 
      - ร้อยละ 100 
   2. การด าเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว

ประเทศ  
     2.1 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   43,921,300 บาท 
     2.2 ส่งคืนโครงการ/เงินเหลือจ่าย/กรมไม่อนุมัติ 6,726,191 บาท 
     2.3 เบิกจ่ายแล้ว     25,660,809 บาท 
     2.4 ยังไม่เบิกจ่าย    11,534,900 บาท 
     แยกเป็น  - อ าเภอหาดส าราญ  530,000 บาท 
       - อ าเภอรัษฎา   4,987,000 บาท 
       - อ าเภอปะเหลียน  6,017,900 บาท 

 3. การด าเนินงานโครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคน
ยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)  

     3.1 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   32,058,620 บาท 
     3.2 ส่งคืนโครงการ/เงินเหลือจ่าย   7,265,825.11 บาท 
     3.3 เบิกจ่ายแล้ว     24,792,794.89 บาท 
     3.4 ยังไม่เบิกจ่าย    0 บาท 
   ทั้งนี้ กลุ่มงานการเงินและบัญชีได้จัดท าแบบสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 ของที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง และอ าเภอทุกอ าเภอ แนบใน
วาระการประชุมแล้ว จึงขอให้นายอ าเภอทุกอ าเภอได้ตรวจสอบยอดงบประมาณต่างๆ และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ๓.2   ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง 
1)  เรื่องผลการติดตามดูแลประสานการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า ผลการติดตามดูแลประสานการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ ในปีงบ  
ป้องกันจังหวัด ประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มีดังนี้ 
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   1. เป้าหมาย    1,277 คน 
   2. รายชื่อที่ต้องติดตาม   1,187 คน 
   3. ติดตามแล้ว    1,060 คน 
   4. คิดเป็นร้อยละ    89.30 
   5. งบประมาณ งวดที่ 1    

- งบประมาณ    255,400 บาท 
    - ใช้จ่ายแล้ว    253,100 บาท 
    - คงเหลือ   2,300 บาท 
   6. งบประมาณ งวดที่ 2 

- งบประมาณ    255,400 บาท 
    - ใช้จ่ายแล้ว    57,300 บาท 
    - คงเหลือ   198,100 บาท 
   ทั้งนี้ ปปส. ได้จัดสรรงบประมาณในงวดที่ 2 มาแล้ว จึงขอให้อ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณฯ ดังกล่าว และส าหรับอ าเภอท่ียังไม่เบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 1 ขอให้เร่งรัดการ
ด าเนินการด้วย 

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2)  เรื่องผลการบ าบัดโครงการค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

มีดังนี้ 
    1. รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 22 มกราคม 2559 
    - เป้าหมาย 120 คน เข้าบ าบัด 117 คน (ซ้ า 4) 
   2. รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 
    - เป้าหมาย 90 คน เข้าบ าบัด 82 คน  
   3. รุ่นที่ 3 วันที่ 7 – 18 มีนาคม 2559 
    - เป้าหมาย 90 คน เข้าบ าบัด 64 คน  
   4. รุ่นที่ 4 วันที่ 18 – 29 เมษายน 2559 
    - เป้าหมาย 114 คน เข้าบ าบัด 68 คน (ซ้ า 7) 
   5. รุ่นที่ 5 วันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2559 
    - เป้าหมาย 90 คน เข้าบ าบัด 73 คน (ซ้ า 1) 
   6. รุ่นที่ 6 วันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2559  
    - เป้าหมาย 75 คน เข้าบ าบัด 61 คน  
   7. รุ่นที่ 7 วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559 
    - เป้าหมาย 75 คน เข้าบ าบัด 57 คน 
   8. รวมทั้งสิ้น เป้าหมาย 654 คน เขา้บ าบัด 522 คน คิดเป็นร้อยละ 79.81  

จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ  
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3)  เรื่องผลการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนม่ันคง 
ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดตรัง 

นายมานะ  เทือกสุบรรณ   แจ้งที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง  
ป้องกันจังหวัด ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดตรัง ซึ่งการรายงานผลตามโครงการฯ นี้ จะรายงานใน

ระบบ NISPA โดยมีเป้าหมายอ าเภอละ 6 หมู่บ้าน ยกเว้นอ าเภอเมืองตรัง 7 หมู่บ้าน รวม 61 
หมู่บ้าน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 9 ขั้นตอน และขณะนี้จากการตรวจสอบในระบบ
รายงาน พบว่า มีผลการด าเนินงานต่ าและไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนั้น จึงขอให้อ าเภอ
ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนและเป้าหมายที่ก าหนดด้วย 

   จึงน าเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 - ไม่มี - 
เลิกประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.  
            ฉัตรอุไร  พลสุด 
       (นางสาวฉัตรอุไร  พลสุด) 
           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
  
             สาธิต  ไกรนรา 

            (นายสาธิต  ไกรนรา) 
     ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 

          รักษาการในต าแหน่ง จ่าจังหวัดตรัง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


