รายงานการประชุม
นายอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 7/2559
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓
ผู้มาประชุม
1. นายเดชรัฐ สิมศิริ
2. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
3. นายนิพันธ์ ศิริธร
4. นายธารง เขมะรัตน์
5. นางสาวปิยวรรณ ตันติมาภรณ์
6. นายนันธวัช เจริญวรรณ
7. นายวิโรจน์ อินสว่าง
8. นายกมล ประเสริฐกุล
9. นายวิสิฐ ตั้งปอง
10. นายบุญชัย สมใจ
11. นายสมเกียรติ ดวงมณี
๑2. นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ
๑3. นายสกุล ดารงเกียรติกุล
๑4. นายวรวิทย์ ช้อนทอง
๑5. นายสาคัญ อรทัย
16. นายสุริยะ กิติบุญญา
๑7. นายกิตติพงศ์ ผลประยูร
18. นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล
๑9. นายสุเทพ มลสวัสดิ์
20. นายสมเกียรติ อินทรคา
21. นายสาธิต ไกรนรา
22. นายมานะ เทือกสุบรรณ
๒3. นางยงยุทธ ชนานิรมิตผล
24. นายอุทัย ศรีนวล

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ปลัดจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง
นายอาเภอเมืองตรัง
นายอาเภอห้วยยอด
นายอาเภอกันตัง
นายอาเภอย่านตาขาว
นายอาเภอปะเหลียน
นายอาเภอสิเกา
นายอาเภอวังวิเศษ
นายอาเภอนาโยง
นายอาเภอรัษฎา
นายอาเภอหาดสาราญ
พัฒนาการจังหวัดตรัง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
รักษาการในตาแหน่ง จ่าจังหวัดตรัง
ป้องกันจังหวัดตรัง
เสมียนตราจังหวัดตรัง
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ สาขา จังหวัดตรัง

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฉัตรอุไร พลสุด
2. นายสมศักดิ์ ชูแสง

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น.
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
เรื่องก่อนวาระ
แนะนาข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
การประชุม
1. นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ย้ายมาจาก ท้องถิ่นจังหวัดพังงา
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องขอขอบคุณ
1.1 ขอบคุ ณ รองผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ตรัง (นายนิ พั นธ์ ศิ ริ ธ ร) ที่ ไ ด้ใ ห้ การต้อ นรั บ
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจาประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนจังหวัดตรัง
1.2 ขอบคุณ นายอาเภอสิ เกา ในการจัดกิ จกรรมปั่ นจัก รยานเมื่ อวัน อาทิ ตย์ที่ 24
กรกฎาคม 2559 ซึ่งมีผู้มาร่วมกิจกรรมฯ เป็นจานวนมาก
1.3 ขอบคุณนายอาเภอย่า นตาขาว ที่ร ายงานกรณีคนขับแท็ กซี่เก็บ เงินได้ จานวน
14,000 บาท ซึ่งจังหวัดจะได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ต่อไป
2. เรื่องการสนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดาเนินการโดยให้ประชาชนมาลงประชามติให้
มากที่สุ ด และให้ ดูแลเรื่องการรักษาความสงบเรีย บร้อย ดัง นั้น จึงขอให้ นายอาเภอประชา
สัมพันธ์ ทุกพื้น ที่ห มู่บ้ าน ตาบล เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนมาลงประชามติในวันที่ 7 สิ งหาคม
2559 ให้มากที่สุด
ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มีห นังสื อกาชับเรื่องการตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อ ย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2559 โดยซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. สั่งการให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับอาเภอ กาหนดมาตรการในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวทางของหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การออกเสียงประชามติ และการดูแลรักษา”ที่ออกเสียง” เพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไป
ด้วยความสงบเรียบร้อย
3. กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ รายงานเหตุการณ์โดยตรง
ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองทราบโดยทันที และรายงานโดยปกติตาม
แนวทางที่กาหนด
4. ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษผู้กระทาความผิดต่อพนักงานสอบสวน ให้ศูนย์
รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับจังหวัด รายงานผลความคืบหน้าให้กรมการปกครองทราบอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ที่ทาการ
๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

นายสาธิต ไกรนรา
รก.จ่าจังหวัดตรัง

นายสาธิต ไกรนรา
รก.จ่าจังหวัด

ปกครองจั งหวัด www.dopatrang.go.th เพื่ อให้ อ าเภอและส่ วนราชการ/หน่ วยงานที่ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว
รับรอง
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดตรัง
3.1.1 กลุ่มงานปกครอง
1) เรื่ องโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้า นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ
แจ้งที่ประชุมว่า ผลการดาเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ของจังหวัดตรัง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 มีดังนี้
1. ข้อมูลหมู่บ้าน
1.1 จานวนหมู่บ้านทั้งหมด
723 หมู่บ้าน
2. ข้อมูลการพิจารณาของ กบอ.
2.1 จานวนโครงการที่ กบอ.อนุมัติ ทั้งหมด
770 โครงการ
2.2 จานวนงบประมาณที่ กบอ. อนุมัติ ทั้งหมด 144,511,200 บาท
3. ข้อมูลการพิจารณาของสานักงบประมาณ (สงป.)
3.1 จานวนโครงการที่ สงป.เห็นชอบ ทั้งหมด
770 โครงการ
3.2 จานวนงบประมาณที่ สงป.เห็นชอบ ทั้งหมด 144,511,200 บาท
4. ข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้าน
4.1 จานวนหมู่บ้าน
723 หมู่บ้าน
4.2 จานวนโครงการ
770 โครงการ
4.3 จานวนงบประมาณ
144,511,200 บาท
5. ข้อมูลผลการดาเนินโครงการ (ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559)
5.1 จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
556 โครงการ
5.2 จานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
104,762,870 บาท
5.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
72.49
สาหรับการติดตามผลการดาเนินโครงการฯ ของคณะทางานฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมีปลัด
จังหวัดเป็นประธานคณะทางานฯ ในเดือนกรกฎาคม 2559 คณะทางานฯ ได้ออกตรวจติดตาม
ผลการดาเนินโครงการฯ ครบถ้วนทุกอาเภอแล้ว ซึ่งหมู่บ้านส่วนใหญ่เบิกจ่ายเสร็จแล้ว แต่ยังคงมี
บางส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จึง ขอให้นายอาเภอเร่งรัดการดาเนิน การให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
2) เรื่ อ งโครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานสอบสวนฝ่ า ยปกครอง
(หลักสูตร Learning by Doing)
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้อนุมัติให้ดาเนินการตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของที่ทาการปกครองจังหวัด
ตรัง จานวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งปลอดภัยจังหวัดตรัง
“เมืองแห่งความสุข ” งบประมาณ 7,480,600 บาท สาหรับกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒ นา
ศักยภาพพนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง (หลักสู ตร Learning by Doing) งบประมาณ
251,450 บาท ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง
๓

โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นปลัดอาเภอ อาเภอละ 3 คน และเจ้าหน้าที่
ปกครอง อาเภอละ 1 คน รวมอาเภอละ 4 คน และเจ้าพนักงานปกครอง ของที่ทาการปกครอง
จังหวัด กลุ่มงานปกครอง จานวน 3 คน และกลุ่มงานความมั่นคง จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 45 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 โดยวันแรก
และวันที่สองของการฝึกอบรมจะเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
สาหรับวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 จะเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็น
ประธานในพิธีฯ และจะมีการฝึกภาคปฏิบัติในช่วงบ่ายของวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยจะ
นาพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองไปจับกุม ผู้กระทาผิดกฎหมายโรงแรมหรือค้ าของเก่า และมา
ทาส านวนการสอบสวน ณ ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองตรัง ส่ ว นวันสุ ดท้ายภาคเช้าจะนา
สานวนการสอบสวนพร้อมผู้ต้องหาไปส่งที่สานักงานอัยการจังหวัดตรัง และรับฟังคาแนะนาจาก
อัยการจังหวัดตรังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และภาคบ่ายจะนาผู้ต้องหาพร้อมคาฟ้องไปส่งศาล
จังหวัดตรัง และเข้ารับฟังข้อแนะนาจากผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และขอเชิญนายอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย
นายสาธิต ไกรนรา
รก.จ่าจังหวัด

นายสาธิต ไกรนรา
รก.จ่าจังหวัด

3) เรื่องโครงการประชุมกานันสัญจร จังหวัดตรัง
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดตรังได้จัดทาโครงการประชุมกานันสัญจร จังหวัดตรัง โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อสร้ างความปรองดองสมานฉันท์และขับเคลื่อนวาระงานสาคัญของจังหวัด
โดยได้กาหนดจัดประชุม จานวน 4 ครั้ง
สาหรับครั้งที่ 3 กาหนดจัดในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบัน
พลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ
4) เรื่องโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
ตรัง ประจาปีงบประมาณ 2559
แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดตรัง ได้จัดทาแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2559
โดยในเดือนสิงหาคม 2559 จังหวัดได้กาหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่
25 สิงหาคม 2559 ณ ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ สาหรับอาเภอสิเกาจังหวัดจะได้ประสานการ
ปฏิบัติต่อไป

3.1.2 กลุ่มงานความมั่นคง
1) เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับจังหวัด
และระดับอาเภอ
นายมานะ เทือกสุบรรณ
แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดและอาเภอจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ
ป้องกันจังหวัด
เรี ย บร้ อย เพื่อสนั บ สนุนการดาเนินการตามพระราชบัญญั ติว่าด้ว ยการออกเสี ยงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และรายงานเหตุการณ์ให้ทราบ ตามห้วงเวลาที่กาหนด นั้น
เนื่ องจากขณะนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติบางประการเกิดขึ้น เพื่อให้ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔

จึงซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง ได้กล่าวในตอนต้น
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
3.1.3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
1) เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
นายยงยุทธ ชนานิรมิตผล
แจ้งที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เสมียนตราจังหวัด
มีดังนี้
1. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 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. การดาเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็ กของรัฐ บาลทั่ว
ประเทศ
2.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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
- อาเภอหาดสาราญ
530,000 บาท
- อาเภอรัษฎา
4,987,000 บาท
- อาเภอปะเหลียน
6,017,900 บาท
3. การดาเนินงานโครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่ว ยเหลื อเกษตรกรและคน
ยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)
3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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 กลุ่มงานการเงินและบัญชีได้จัดทาแบบสรุปรายละเอีย ดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2559 ของที่ทาการปกครองจังหวัดตรัง และอาเภอทุกอาเภอ แนบใน
วาระการประชุมแล้ว จึงขอให้นายอาเภอทุกอาเภอได้ตรวจสอบยอดงบประมาณต่างๆ และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓.2 ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง
1) เรื่องผลการติดตามดูแลประสานการช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายมานะ เทือกสุบรรณ
แจ้งที่ประชุมว่า ผลการติดตามดูแลประสานการช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฯ ในปีงบ
ป้องกันจังหวัด
ประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มีดังนี้
๕

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 จึงขอให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณฯ ดังกล่าว และสาหรับอาเภอที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 1 ขอให้เร่งรัดการ
ดาเนินการด้วย
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
2)

เรื่ องผลการบ าบั ดโครงการค่ าย “ศู นย์ ขวัญแผ่นดินจั งหวั ดตรั ง ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
นายมานะ เทือกสุบรรณ
แจ้งที่ประชุมว่า ผลการบาบัดโครงการค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง” ประจาปี
ป้องกันจังหวัด
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
มีดังนี้
1. รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 22 มกราคม 2559
- เป้าหมาย 120 คน เข้าบาบัด 117 คน (ซ้า 4)
2. รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2559
- เป้าหมาย 90 คน เข้าบาบัด 82 คน
3. รุ่นที่ 3 วันที่ 7 – 18 มีนาคม 2559
- เป้าหมาย 90 คน เข้าบาบัด 64 คน
4. รุ่นที่ 4 วันที่ 18 – 29 เมษายน 2559
- เป้าหมาย 114 คน เข้าบาบัด 68 คน (ซ้า 7)
5. รุ่นที่ 5 วันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2559
- เป้าหมาย 90 คน เข้าบาบัด 73 คน (ซ้า 1)
6. รุ่นที่ 6 วันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2559
- เป้าหมาย 75 คน เข้าบาบัด 61 คน
7. รุ่นที่ 7 วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559
- เป้าหมาย 75 คน เข้าบาบัด 57 คน
8. รวมทั้งสิ้น เป้าหมาย 654 คน เข้าบาบัด 522 คน คิดเป็นร้อยละ 79.81
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ

๖

3)

เรื่ องผลการดาเนินงานตามแผนประชารั ฐร่ วมใจสร้ างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดตรัง
นายมานะ เทือกสุบรรณ
แจ้งที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง
ป้องกันจังหวัด
ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดตรัง ซึ่งการรายงานผลตามโครงการฯ นี้ จะรายงานใน
ระบบ NISPA โดยมีเป้าหมายอาเภอละ 6 หมู่บ้าน ยกเว้นอาเภอเมืองตรัง 7 หมู่บ้าน รวม 61
หมู่บ้าน ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานทั้งหมด 9 ขั้นตอน และขณะนี้จากการตรวจสอบในระบบ
รายงาน พบว่า มีผลการดาเนินงานต่าและไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด ดังนั้น จึงขอให้อาเภอ
ตรวจสอบและเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่กาหนดด้วย
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ฉัตรอุไร พลสุด
(นางสาวฉัตรอุไร พลสุด)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้บันทึกการประชุม
สาธิต ไกรนรา
(นายสาธิต ไกรนรา)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
รักษาการในตาแหน่ง จ่าจังหวัดตรัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๗

