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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง 

ครั้งที่ 3/2564 
วันจันทร์ที่ 14  มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 

 

**************************************************************************** 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   ประธาน 
2. นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา  ปลัดจังหวัดตรัง 
3. พ.อ.สุริยา  ช่วยบ ารุง   แทน รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดตรัง 
4. นายอนันต์  อัครสุวรรณกุล  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
5. นางแก้วใจ คดีธรรม   คลังจังหวัดตรัง 
6. นายจรูญศักดิ์  สุขขุม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
7. นายประเสริฐ  เลิศเดชานนท์  แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
8. นายวุฒิชัย  พิรุณสุนทร   ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

     และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
9. นายสริห์ หอมหวล   พัฒนาการจังหวัดตรัง 
10. นางพรทิพา อัครสุต   อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
11. นางมณี  สารผล    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
12. นางสาวรณิดา  ปฐมวรสุข   แทน พาณิชย์จังหวัดตรัง 
13. นางเลขา  สุวรรณชาตรี   วัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
14. นายธานินทร์  ทองขโชค   ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 
15. นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดตรัง 
16. นายกิจจา  ไวชมภู   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
17. นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์    ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
18. นายภิรมย์  หนูรอด     ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง 
19. นางสาวลดาวัลย์  ชว่ยชาติ  ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานตรัง 
20. นายชาญยุทธ  กาญจนพรหม  ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตร 

     และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง 
21. นายสมมาศ  พุฒิพงศกร   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 
22. นายวสันต์  เครือเพชร   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
23. นายสัญญา  ศรีวิเชียร   นายกเทศมนตรีนครตรัง 
24. นายสรนนท์  จิโรจน์มนตรี  นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง 
25. นายณัฐพงษ ์ เนียมสม   นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง 
26. นายทักษิณ  รักจริง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
27. นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ   ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง 
28. นายชัยวุฒิ  สวัสดิรักษ์   แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
29. นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง 
30. นายธเนศ  ต้องชู   นายกสมาคมคนพิการจังหวัดตรัง 
31. นางอริยา  แก้วสามดวง   ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน ระดับชาติ 
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32. นายสุรพล  วิชัยดิษฐ์   ประธานชมรมคนรักในหลวง 
33. นางสาวณัฐยาน์  ทวีวงศ์   หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการ 
34. นางพัสกาญจน์  กีรติชัยสาร  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดตรัง   กรรมการและเลขานุการ 
35. นางเกสสุดา  สายละมุล   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานจังหวัดตรัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายไพบูลย์  โอมาก) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายภูวนัฐ  สมใจ) 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาวง 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
6. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตรัง 
7. ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดตรัง 
8. นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง 
9. ประธานศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวสันต์  สุขสุวรรณ  เกษตรจังหวัดตรัง 

๒. นายสัญชัย  อ่อนแก้ว  ขนส่งจังหวัดตรัง 
๓. นายเสริมศักดิ์  ทองมีเอียด ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 
๔. นายประถม  รัศมี     ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
๕. นายธีรพร  จิระรัตนากร  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
๖. นายฆนาคม  พลหลา  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
๗. นายสมเกียรติ  เอกอุดมพงศ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
๘. นางศศิกาจญ์  ศรีจันทร์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง 

 ของมนุษย์จังหวัดตรัง 
๙. นายวรรณ  ชาตรี   ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น  
ที่ประชุมพร้อม นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานที่ประชุม

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน      จังหวัดก าหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

จังหวัดตรังในวันนี้ เพ่ือพิจารณาเพ่ือพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การโอนพัสดุที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัด และการ
พิจารณาข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
พ..ศ. 2566 – 2570 จึงเรียนเชิญคณะกรรมการฯ  มาประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 4 ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวัน 17 มีนาคม 2564  
ฝ่ายเลขานุการ   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรังครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแล้วทาง
เว็บไซต์จังหวัดตรัง จึงน าเรียนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดตรัง เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7/2564 และ ครั้งที่ 8/2564 (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง) 

แทนนายกองค์การ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
บริหารส่วนจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 8/2564 โดยเพ่ิมเติมโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
ตรัง ในการเผ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และ
รองรับผู้ป้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดตรัง งบประมาณ 

2,822,720 บาท และ 2.โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลตรังโครงการเตรียมความ
พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม 4 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง งบประมาณ 157,700 บาท  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

3.2  ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฝ่ายเลขานุการ   จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 220,376,800 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และด าเนินโครงการตามแผนฯ จ านวน 32 
โครงการ ผลการด าเนินการ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564  

1. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ  รวมงบประมาณ 
105,183,400 บาท และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 24 โครงการ 
รวมงบประมาณ 115,193,400 บาท  

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมเบิกจ่าย+PO วงเงิน  174,440,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.16 ผลเบิกจ่ายเรียงล าดับจากมาก เป็นล าดับที่ 27 
ของประเทศ 
 เบิกจ่าย วงเงิน  122,480,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.58 
 PO วงเงิน 51,960,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.58 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.3  การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฝ่ายเลขานุการ   กระบวนการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 

1. ค.ร.ม. มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร แล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.รบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 72 คน  

2. ร่างปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ก าหนดให้
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เข้าประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร 
ในระหว่างวันที่ 9-12 กรกฏาคม 2564 และประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2564 

จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.  2565 วงเง ินงบประมาณ 
183,125,300 บาท ลดลงจากแงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 37,191,500 บาท 
เป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการตามฯ จ านวน 15 โครงการ และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ซึ่งจังหวัดจะได้ก าหนดประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจง
งบประมาณและเชิญส่วนราชการมาชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อไป 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ส านักงานจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
      4.1.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการ   เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่
เมษายน 2564 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับค าสั่งจังหวัดตรัง เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัด  

   หน่วยด าเนินโครงการฯ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ จ านวน 8 
โครงการ รวมงบประมาณ 9,766,431 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2563 ก าหนดให้ ก.บ.จ. มีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ สรุปดังนี้  

1. การเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการY2) ทั้งนี ้ สามารถด าเนินกิจกรรม
บางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้ ส่วนกิจกรรมที่เหลือของ
โครงการสามารถน าไปด าเนินการในปีถัดไป  

/2.การเปลี่ยนแปลง… 
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2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม 

3. การเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถน าไปขยายผลโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้  

หน่วยด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ได้เสนอขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ จ านวน 6 โครงการ ขอเชิญหัวหน้า
หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

มติที่ประชุม   หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้น า เสนอรายละเอียด ที่ขอ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม จ านวน 6 โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่เมษายน 2564 ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการฯ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ /ปรับ
แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งจังหวัดตรัง เรื่องมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัด  

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม 
เนื่องจากไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และให้ด าเนินกิจกรรม
ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ่มค่า
และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการส่ง เสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประจ าถิ่นและ
ความเป็น ไทย  งบประมาณ  1,505,673 บาท ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรังเป็นหน่วยด าเนินการ 

2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน
จังหวัดตรัง งบประมาณ 316,800 บาท ที่ท าการปกครองจังหวัดตรังเป็น
หน่วยด าเนินการ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จังหวัดตรังให้ก้าวไกลสู่สากล งบประมาณ 411,100 บาท ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นหน่วยด าเนินการ  

4. โครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรังเพ่ือความยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 5,259,100 บาท ส านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 7 เป็นหน่วยด าเนินการ 

5. โครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรังเพ่ือความยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (ขยายผล)  งบประมาณ 581,000บาท ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังเป็นหน่วยด าเนินการ 

6. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคน
พิการจังหวัดตรังสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข งบประมาณ 854,500 บาท    
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นหน่วย
ด าเนินการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

 
/4.1.2 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
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 4.1.2 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ฝ่ายเลขานุการ   จังหวัดมีงบประมาณงบเหลือจ่าย ส าหรับการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน รวม 14 โครงการ รวม
วงเงิน 7,865,100 บาท ดังนี้ 

 

โครงการ /กิจกรรม/หน่วยด าเนนิการ 
งบประมาณ 

เหลือจ่าย (บาท) 
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจงัหวัดตรัง 
กิจกรรมจัดงานเทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร 
หน่วยด าเนนิการ  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 

82,600 

2. โครงการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมพื้นบ้านในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญและงานกาชาดจงัหวัดตรัง 
หน่วยด าเนนิการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

73,400 

3. โครงการตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Makret) 
แก่ผู้ประกอบการ 
หน่วยด าเนนิการ สนง.พาณชิยจ์ังหวัดตรัง 

163,400 

4. โครงการยกระดับผูป้ระกอบการและสนิคา้ศักยภาพจังหวดัตรงัสูส่ากล 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดตรัง   
สู่สากล 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินคา้นานาชาติ
เพื่อขยายโอกาส  และช่องทางการตลาด 
หน่วยด าเนนิการ  สนง.พาณชิยจ์ังหวัดตรัง 

902,900 
 

172,900 
 

730,000 

5. โครงการติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยววงัผาเมฆ 
ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนนิการ  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

      26,000  

6. โครงการเพิ่มมาตรฐานดา้นรกัษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง เข้าสู่แหลง่ท่องเที่ยวเข่ือนชมแม่น้ าตรัง     
(ควนทองสีห์)  ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนนิการ  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

32,000 
 
 

7. โครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทางก่อสร้างถนนสาย ตง.004  
ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองล าพิกุล ต าบลในควน อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนนิการ  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

      20,000 

8. โครงการเพิ่มมาตรฐานดา้นรกัษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือควนตุ้งกู จุดชมวิว
เขาจมป่าเส้นทางเชื่อมสู่หมู่เกาะทะเลฝัง่อันดามนั  ต าบลบางสกั 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  หน่วยด าเนนิการ  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

    210,000  

9. โครงการติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน     
นาหม่ืนศรี ต าบลนาหม่ืนศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนนิการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

    210,000  
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โครงการ /กิจกรรม/หน่วยด าเนนิการ 
งบประมาณ 

เหลือจ่าย (บาท) 
10. โครงการติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างในเขตอ าเภอเมืองตรัง        
จังหวัดตรัง  
หน่วยด าเนนิการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

    220,000  

11. โครงการเพิ่มมาตรฐานดา้นรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง    
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 
หน่วยด าเนนิการ  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

    210,000  

12. โครงการติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว        
หาดยาวและหาดมดตะนอย อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนนิการ  แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

    190,000  

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยสึนามิ 
หน่วยด าเนนิการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
จังหวัดตรัง 

4,499,800 

14. โครงการติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างในเขตอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนนิการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

1,025,000 

แขวงทางหลวงชนบทตรัง ขอรับการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการส ารอง (Y2) 
ในความรับผิดชอบ และมีความพร้อมในการด าเนินการ ได้แก่ โครงการเพ่ิมมาตรฐาน   
ด้านรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะทางเชื่อมแหลง  
ทองเที่ยวหาดหัวหิน ต าบลบอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความพรอมโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2564  

มติที่ประชุม   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่
คณะกรรมการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเดิม 
จ านวน 14 โครงการ รวมงบประมาณ 7,865,100 บาท เพ่ือด าเนินโครงการส ารองตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของจังหวัดตรัง จ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการเพ่ิมมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวหาดหัวหิน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวและมีความ
พร้อมในการด าเนินการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานรองรับต่อการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด อ านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ อีกทั้ง ลดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม โดยได้เน้นย้ าการออกแบบให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ในแต่ละจุดของชุมชนที่มีการติดตั้งไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด และให้หน่วยด าเนินการจัดท า
รายละเอียดโครงการฯ ภายในวงเงินงบประมาณ 7,865,100 บาท เพ่ือเสนอขออนุมัติ
ด าเนินการต่อไป  
4.2 การโอนสินทรัพย์ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 (ส านักงานจังหวัดตรัง) 

ฝ่ายเลขานุการ   ระเบียบในการโอนสินทรัพย์ ฯ หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/049986 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แจ้งการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ

/ตามระเบียบ... 



~ 8 ~ 

 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภครัฐ     
พ.ศ.2560 ข้อ 215 ก าหนดว่า “หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความ
จ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่
เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้พัสดุที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเกิดประโยชน์มิต้องเสียไปโดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นผู้ใช้เเละดูเเลทรัพย์สินดังกล่าว จึงอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบให้จังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีเเละยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ 
โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่เเละความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงาน
ผู้รับโอนด้วย โดยการโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดเเบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

จังหวัดตรังมีสินทรัพย์ที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ที่ขอรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการการโอนสินทรัพย์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ปี 2563 จ านวน 1 โครงการ  1 รายการ รวมงบประมาณ 29,490,000 บาท 
2. ปี 2564 จ านวน 9 โครงการ 9 รายการ รวมงบประมาณ 103,685,000 บาท 
ทั้งนี้ หน่วยงานรับโอนสินทรัพย์ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงรับโอนสินทรัพย์

เสนอมาพร้อมกับค าขอโครงการฯ เมื่อครั้งจัดท าค าของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเรียบร้อยแล้ว  

จึงน าเรียนคณะกรรมการฯ พิจารณา 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการโอนพัสดุที่ได้จากการ

จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
รวมจ านวน 10รายการ งบประมาณ 133,175,000 บาท โดยโอนสินทรัพย์ให้กับ
ส่วนราชการและหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือประโยชน์ในการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ให้อยู่ใน 
สภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่   
และความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอน รายละเอียดบัญชี
รายการสินทรัพย์ตามเอกสารแนบท้าย 
 

4.3 การพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ    
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566–2570 (ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง) 

ฝ่ายเลขานุการ   กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอความ
อนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ ยับยั้งภัยคุกคามในการธ ารงไว้                 
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2562 – 2565) ใกล้จะสิ้นสุดห้วงเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทยจึงขอสนับสนุนข้อมูลในประเด็นความมั่นคง อาทิ 
การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภาพรวมในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
สถานการณ์และแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ข้อคิดเห็นความ

/เชื่อมโยงการ... 
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เชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ       
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  จังหวัดได้มอบหมายให้ที่ท าการปกครองจังหวัด จัดท าข้อมูลประกอบการ
จัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   ป้องกันจังหวัดตรัง ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖ –๒๕๗๐) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ปรับเปลี่ยน
ล าดับความส าคัญของภัยคุกคามในการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ 
ดังนี้  

   - ภัยคุกคามที่เป็นปัญหาหลักในปัจจุบัน  
1) ภัยจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2) ปัญหายาเสพติด 
3) การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) สาธารณภัย หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 
5) ความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และสถาบันหลักของชาติ 

-  ภัยคุกคามที่คาดว่าจะเป็นปัญหาหลักของจังหวัดในห้วง ๕ ปีถัดไป ระหว่าง       
   พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

1) ปัญหายาเสพติด 
2) การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) สาธารณภัย หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 
4) ความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และสถาบันหลักของชาติ 
5) ภัยพิบัติจากโรคอุบัติใหม่ 

และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ             
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 

เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 
    
                                

ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       
 
 
 
    

ลงชื่อ                          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

(นางพัสกาญจน์  กีรติชัยสาร) 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดส านักงานจังหวัดตรัง 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางเกสสุดา  สายละมุล) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดตรัง 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 




