รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 9/2564 ประจาเดือนกันยายน 2564
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
--------------------------------------ผู้มาประชุมจานวน 50คน / ประชุมผ่านระบบ Application Cisco Webex Meeting จานวน 67 คน
กระทรวงมหาดไทย
1. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
2. นายไพบูลย์ โอมาก
3. นายภูวนัฐ สมใจ
4. นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
5. น.ส.ณัฐยาน์ ทวีวงศ์
6. นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล
7. นายสาคัญ อรทัย
8. นายจักรพงษ์ รัชนีกุล
9. นายเอกชัย สุนทร
10. นายมานะ เทือกสุบรรณ
11. จ่าเอก สุวัฒน์ สัญวงษ์
12. นายประโยชน์ สมศักดิ์
13. นายกิตติพงษ์ อาพันธ์
14. นายปิติพัฒน์ นวลเปียน
15. นายละมุน โชคดี
16. นายสัญญา ศรีวิเชียร

แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ปลัดจังหวัดตรัง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง
นายอาเภอเมืองตรัง
นายอาเภอห้วยยอด
นายอาเภอกันตัง
นายอาเภอปะเหลียน
นายอาเภอสิเกา
นายอาเภอวังวิเศษ
นายอาเภอนาโยง
นายอาเภอหาดสาราญ
นายอาเภอย่านตาขาว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีนครตรัง

ประธาน

สานักนายกรัฐมนตรี
17. พ.อ.ธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว
18. นายธานินทร์ ทองขโชค

รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง (ทหาร)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

กระทรวงการคลัง
19. นางแก้วใจ คดีธรรม

คลังจังหวัดตรัง

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
20. นายกิจจา ไวชมภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21. นางมณี สารผล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22. นายจรูญศักดิ์ สุขขุม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

กระทรวงคมนาคม
23. นายสัญชัย อ่อนแก้ว

ขนส่งจังหวัดตรัง
-/ กระทรวงทรัพยากร...

-2กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
25. นางพิลาภ รักไทย

สถิติจังหวัดตรัง

กระทรวงพลังงาน
26. นายธนาศักดิ์ สระทอง

พลังงานจังหวัดตรัง

กระทรวงพาณิชย์
27. น.ส.สุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์

พาณิชย์จังหวัดตรัง

กระทรวงยุติธรรม
28. นางวิภารัตน์ รัตนะ

แทน

กระทรวงแรงงาน
29. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา
กระทรวงวัฒนธรรม
30. นางธมลวรรณ รักษ์สังข์
กระทรวงสาธารณสุข
31. นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์
32. นายสาธิต ณ พัทลุง

แรงงานจังหวัดตรัง
แทน

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

แทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตรัง

กระทรวงอุตสาหกรรม
33. นางพรทิพา อัครสุต
กระทรวงศึกษาธิการ
34. น.ส.จริยา เนียมสวัสดิ์

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แทน

สานักงานตารวจแห่งชาติ
35. พล.ต.ต.สันทัด วินสน
สานักงานอัยการสูงสุด
36. ว่าที่ ร.ต.ปิยศิษย์ เจ้ยแก้ว

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตรัง

แทน

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
37. น.ส.อมร สะอาด
หน่วยงานอิสระ/ภาคเอกชน
38. นายพุทธพงศ์ กุลยุทธ
39. นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์
40. นายพิทักษ์พงษ์ ชัยคช

ยุติธรรมจังหวัดตรัง

อัยการจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

แทน
แทน

ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
-/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-3ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ/ย้าย/นาเสนอข้อมูล)
1. นายธีรพร จิระรัตนากร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง
2. นายอภิเชษฎฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง
3. น.ส.เสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
4. นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1
5. น.ส.มนต์สุดา เกรียงไกร
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
6. นางสารภี ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
7. นายภักดี แก้วเนียม
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดตรัง
8. นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์
ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์ตรัง)
9. นายณรงค์ คงเอียด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
10. นายปฤษฎี ไชยภักดี
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบ Application Cisco Webex Meeting
1. นายสุชาติ โภชนกิจ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
2. นายประคอง ชูนวล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
3. นายสริห์ หอมหวน
พัฒนาการจังหวัดตรัง
4. นายสมมาศ พุฒิพงศกร
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
5. นายสมศักดิ์ ทองคา
สรรพากรพื้นที่ตรัง
6. นายธงชาติ มณีชาติ
นายด่านศุลกากรกันตัง
7. นายชาญยุทธ กาญจนพรหม
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง
8. น.ส.ลดาวัลย์ ช่วยชาติ
ผู้อานวยการ ททท. สานักงานตรัง
9. น.ส.นูรียัน นิเต๊ะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
10. น.ส.นวลน้อย นอบกิจ
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
11. นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
ประมงจังหวัดตรัง
12. นายสุรจิต วิชชุวรรณ
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
13. นายปัญญา สุ้นกี้
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
14. นายถาวร ถมมาลี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตรัง
15. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดตรัง
16. นางวรรณา พรหมบุญทอง
ผู้อานวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
17. นายอนุกูล อ้วนเส้ง
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง
18. นายภาสกร นบนอบ
หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
19. น.ส.พัชรี ซุ่นสั้น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่งตรัง
20. น.ส.สุดารัตน์ แซ่ท้าม
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง
21. นายถาวร ถมมาลี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตรัง
22. พันจ่าเอก เมืองชล วงศ์สุวรรณ
ผู้อานวยการท่าอากาศยานตรัง
23. นายธีระ เซ่งง่าย
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
24. นายณฐดล ปานดา
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้าตรัง
25. นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
/- 26. น.ส.ชะอุ้ม...

-426. น.ส.ชะอุ้ม กุลบุตร
27. นายไมตรี แสงอริยนันท์
28. นายถาวร ถมมาลี
29. นายวิเชียร เผ่าชู
30. น.ส.วันดี นิตโิ ชติ

แทน

31. นางตรีนุช เกยุรินทร์
32. นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี
33. นายพรเทพ ศิริไพบูลย์
34 นายปกรณ์ ศรีเพชร
35. นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
36. นางประไพพิศ สิงหเสม
37. นางเกตุ สินเทศ
38. นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็ม
39. นางนริศรา งามขจรวิวัฒน์

แทน

40. พ.ท.ประพันธ์ สงประสพ
41. นายอุทัย ก่งเซ่ง

แทน
แทน

42. นางนภา จิโรภาส
43. นายสถาพร อนุกูลพันธ์
44. นางหทัยทิพย์ เพ็งลา
45. นายเจษฎา ธนะสถิต
46. นายจรูญ ชูสังข์
47. นางยุภา พรเศรษฐ์
48. นางสุวณี อึ่งวรากร
49. นายปรีดี เกตุทอง
50. นายกษิดิฎฐ์ คาศรี
51. นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
52. นางละออศรี ทิพย์แก้ว
53. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
54. ผศ. โกสินทร์ พัฒนมณี
55. นางจงรักษ์ เสือฉ้วน
56. ผศ. เสนีย์ นิลทจันทร์
57. พ.ต.ท.มานะ บุญสม

แทน

แทน

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าบาดาลเขต 6 ตรัง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์ตรัง
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตรัง
จัดหางานจังหวัดตรัง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
ประกันสังคมจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 12.3 จ.ตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้
จังหวัดตรัง
สัสดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตตรัง
สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 2 กองกากับการ 3
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 3
/-58. พ.ต.อ.ภิญโญ...

-558. พ.ต.อ.ภิญโญ อุ่นแดง
59. ร.ต.อ.สมคิด คงบัน
60. นายโกวิท จงจิต
61. นายตินาศักดิ์ สุขนคร
62. น.ส.วาสนา วิโนทัย
63. นายณัฐวุฒิ สังข์สุข
64. นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์
65. น.ส.พัสกาญจน์ กีรติชัยสาร
66. น.ส.ณัฐรินทร์ เต็มดี
67. นางมนัสนันท์ สุขเรือง

แทน
แทน
แทน

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
ผู้บังคับกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 435
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง
ปูองกันจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตรัง

เรื่องนาเสนอก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑. น้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
แรงงานจังหวัดตรัง
“การทางานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะ
ให้ส าเร็จ เรีย บร้อ ยทัน เวลาได้ และเมื่อ ใดพลัง ของความเพีย รนี้ เกิด ขึ้น เมื่อ นั้น การงาน
ทั้งหลายก็สาเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว ”
พระบรมราโชวาท ในพิธ ีพ ระราชทานปริญ ญาบัต รแก่ผู ้ส าเร็จ การศึก ษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒
๒. การมอบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ไ ด้กาหนดจั ดงานวันแม่แห่ ง ชาติ ในวั นที่ ๑๒ สิ ง หาคมของทุกปี เพื่อ เทิดทู นและ
เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ ท รงเป็ น แม่ แ ห่ ง ชาติ กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในการจั ด งานวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ คื อ
การคั ด เลื อ กแม่ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ยกย่ อ งและเผยแพร่
เกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติให้ปรากฏแก่สาธารณชนตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกแม่ดีเด่น ที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ให้การดูแลบุพการีและทาหน้าที่ของภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่อง รวมทั้งทาหน้าที่ของแม่ที่ดี
ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกให้มีการศึกษา มีความประพฤติดีและมีอาชีพสุจริต เป็นต้น
สภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้ แ จ้ ง เลื่ อ น
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2563 โดยไม่มีกาหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย และในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
แม่ดีเด่น แห่งชาติป ระจ าจั งหวัดตรัง ประจาปี ๒๕๖4 ได้พิจารณาคัดเลื อกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ประจาจังหวัดตรัง ประจาปี ๒๕๖4 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดตรัง
ประจาปี ๒๕๖4 ได้แก่ นางก้านทิพย์ พลอินทร์ และแม่ผู้ควรแก่การยกย่องประจาจังหวัดตรัง
ประจ าปี ๒๕๖4 จ านวน 2 ท่ า น ได้ แ ก่ นางแว้ ว หู เขี ยว ประเภทแม่ ผู้ มี ค วามมานะ
อดทน ขยันหมั่นเพียร และนางอรนุช ฤทธิ์รักษ์ ประเภทแม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
/-เพื่อเป็นขวัญ...

-6เพื่ อ เป็ น ขวั ญ ก าลั ง แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กแม่ ดีเ ด่ น แห่ ง ชาติ ป ระจ าจั ง หวั ด ตรั ง
ประจ าปี ๒๕๖3 แม่ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ป ระจ าจั ง หวั ด ตรั ง ประจ าปี ๒๕๖4 และแม่ ผู้ ค วรแก่
การยกย่องประจาจังหวัดตรัง ประจาปี ๒๕๖4 ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ได้มอบเกียรติบัตร และถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับเกียรติบัตร ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
๑. นางคล่อง บุญแก้ว
แม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดตรัง ประจาปี ๒๕๖3
ประเภท แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร
๒. นางบุญเรียง ศรีสุข แม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดตรัง ประจาปี ๒๕๖3
ประเภท แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร
๓. นางก้านทิพย์ พลอินทร์ แม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดตรัง ประจาปี ๒๕๖4
ประเภท ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4. นางแว้ว หูเขียว
แม่ผู้ควรแก่การยกย่องประจาจังหวัดตรัง ประจาปี 2564
ประเภทแม่ผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร
5. นางอรนุช ฤทธิรักษ์
แม่ผู้ควรแก่การยกย่องประจาจังหวัดตรัง ประจาปี ๒๕๖4
ประเภทแม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
๓. การมอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ร ะลึก ให้แ ก่ผู้เ กษีย ณอายุร าชการ
ครบ 60 ปี ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปลัดจังหวัดตรัง
ด้วยจังหวัดตรัง มีข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4 ราย เพื่อเป็นการชื่นชมในคุณงามความดี และเป็น
ขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง มาเป็นระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการครบ 60 ปี
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กรุณาให้เกียรติมอบประกาศ
เกียรติคุณให้แก่ข้าราชการผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายประโยชน์ สมศักดิ์
นายอาเภอนาโยง
2. ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย คัมภีรคุปต์ ปลัดอาเภอย่านตาขาว
3. นายทศพล วงเวียน
ปลัดอาเภอกันตัง
4. นายสุรินทร์ ศรมณี
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ที่ทาการปกครองจังหวัดตรัง
๔. การมอบโล่แ ละใบประกาศเกีย รติค ุณ โครงการศูน ย์ดารงธรรมอาเภอ
อัจฉริยะต้นแบบ NEW Normal 2021
ปลัดจังหวัดตรัง

ตามที่กรมการปกครองได้ดาเนินโครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ
New Normal 2021 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA NEW
Normal 2021) : ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ “อาเภอดารงธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน พัฒนาระบบอานวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชน โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกศูนย์ดารงธรรมอาเภอในพื้นที่ที่มี
ความพร้อมตามหลักเกณฑ์ เป็นศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ NEW Normal 2021
จังหวัดละ 1 แห่ ง และจั งหวัดตรังได้พิจารณาคัดเลื อกศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองตรัง เป็น
ศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ NEW Normal 2021
/-บัดนี้...

-7บั ด นี้ กรมการปกครองได้ จั ด ส่ ง โล่ แ ละใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อ มอบให้ แ ก่
ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภออั จ ฉริ ย ะต้ น แบบ
NEW Normal 2021
ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาเภอ ในโอกาสนี้
ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กรุณาให้เกียรติมอบโล่ให้แก่นายอาเภอเมืองตรัง และมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองตรัง ได้แก่
นายธวัชชัย กรเพชร
๕. การมอบหนัง สือ อนุญ าตให้ใ ช้ต ราสัญ ลัก ษณ์สิ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ไ ทย
“หมูย่างเมืองตรัง ”
พาณิชย์จังหวัดตรัง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “หมูย่างเมืองตรัง”
เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2548 มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) “หมู่ย่างเมืองตรัง ” แล้ว จานวน 21 ราย
ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 สานัก งานพาณิช ย์จัง หวัด ตรัง ได้รับ จัด สรร
งบประมาณจากจั ง หวั ด ตรั ง ให้ ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Indication : GI) ในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”
กิ จ กรรมที่ 2 ตรวจประเมิ น ผู้ ป ระกอบการหมู ย่ า ง ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” โดยกิจกรรมนี้ สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และคณะทางาน
ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง ” เป็นผู้ร่วม
ดาเนินการ
มี ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการหมู ย่ า งในจั ง หวั ด ตรั ง เข้ า รั บ การตรวจประเมิ น
ตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” และได้รับหนังสือ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ทย สิ น ค้ า “หมู ย่ า งเมื อ งตรั ง ”
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จานวน 21 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า
“หมูย่ างเมืองตรั ง ” ที่ได้รับตราสั ญลั กษณ์สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้เป็นที่รู้จัก ในวงกว้าง
ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กรุณามอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทย “หมูย่างเมืองตรัง” ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้ง 21 ราย ตามลาดับ ดังนี้
1. หมูย่างเมืองตรัง แม่ปุูย
นายภัทรพล แสงหิรัญ
2. หมูย่างน้องโอนโซน
นายพิทักษ์สิทธิ์ นกศรีแก้ว
3. โกด้วงหมูย่างตรัง
นายศักดา จันทร์ประทีป
4. หมูย่างเต็งหนึ่ง สวนจันทร์
นางมณีรัตน์ ไพรินทร์
5. หมูย่าง 888 999 เจ๊อ๊อยปุายาง นางชลนิชา ยอดเพชร
6. หมู่ย่างโกเภา
นายณัฐฐนันท์ แท่นสุวรรณ์
7. สินไชยหมูย่างจังหวัดตรัง
นายพิสิทธิ์ สินไชย
/-8.หมู่ย่างโกคุ้ย...

-88. หมูย่างโกคุ้ย
นายธีรนนท์ เตี้ยนซี่
9. เจ๊เกี้ยน-โกชัย หมูย่าง จ.ตรัง
น.ส.ภัณฑิรา สินไชย
10. หมูย่างแม่ยิ้น
น.ส.นัฐฐินนท์ มากสุวรรณ
11. หมูย่างเจ๊กบลาภูรา
น.ส.จรินดา กันตาเรือน
12. หมูย่างบ้านบัวบก
น.ส.วีณา ลีลาโกสิทธิ์
13. โกพลหมูย่าง
น.ส.ณิชมน ตั้นสุย
14. โกสุยหมูย่าง
นายสัมพันธ์ ยิ้วเหี้ยง
15. หมูย่างท่าโด โกเซ่ง เจ๊สาว
นางสุภาวดี สถาพรจิตรกุล
16. หมูย่างเมืองตรัง by ส.จักรพรรดิหมูย่าง นายพชร ชูพรหม
17. ดาบรัตน์หมูย่าง
ด.ต.ไพรัตน์ พนมรักษ์
18. เจ้ว เก๋หมูย่าง
น.ส.นริสา แฟนไหน
19. หมูย่างดาว-เดียว
น.ส.กรชนก วงศ์ทองเกื้อ
20. หมูย่างคุณพ่อเรียม
นางกัญญาวีร์ หัวเขา
21. หมูย่างโกแก่
นางปริฉัตร ไทรงาม
6. การมอบรางวัล การประกวดนวัต กรรมการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดตรัง
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัด โครงการประกวดนวัตกรรมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒ นาการปฏิ บัติ งานปูอ งกั นและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ในสถานศึ กษา
โดยใช้กระบวนการสร้ า งนวั ตกรรมที่ด าเนิ นการในสถานศึกษา แล้ ว ปรากฏผลเป็ นรูป ธรรม
สามารถลดปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างจริงจัง
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ นาไปปรับใช้ตามบริบท
ของสถานศึกษา
การจั ด งานได้จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 16 – 18 สิ งหาคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ซึ่งมีผู้ส่งผลงาน
เข้ า ประกวดจ านวน 17 ราย แยกเป็ น กลุ่ ม ที่ 1 ระดั บ ประถมศึ ก ษาและขยายโอกาส
ทางการศึกษา จานวน 10 ราย กลุ่มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา จานวน 7 ราย กลุ่มที่ 3 ระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทาโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก จานวน 17 ราย เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ ที่ได้รับรางวัล ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังมอบโล่ รางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งในวันนี้ได้แจ้ ง
ความประสงค์ ทีส่ ามารถเข้ารับรางวัลได้ จานวน 14 ราย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
นางธิดา วนาสุวรรณวณิช โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพนัชกรณ์ หูเขียว โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวไซเด๊าะ เอียดวารี โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
วันนี้ไม่สามารถมารับรางวัลได้
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนมิตรภาพที่ 11 วัดทุ่งหวัง
/-รางวัลชมเชย...

-9เกียรติรางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล ได้แก่
นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านบกหัก
นางสาวปิยธิดา ไหมการ
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
นายวรัตน์ หูเขียว
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
นายเวชยันต์ สรรพเศียร
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
น.ส.จีรภา อ่อนช่วย
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด จานวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสุรีรัตน์ ม่าเหล็ม
โรงเรียนบ้านหนองยายเม็ม
กลุ่มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสมร จันทร์รัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปียชาติ ผูกจิตร โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอับดุลวาฮับ ชุมสาแหละ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล โรงเรียนกันตังพิทยากร
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล สามารถมารับได้ 1 รางวัล ได้แก่ นางเนตรชนก แก้วดา
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
7. การมอบเกีย รติบัต รให้แ ก่มูล นิธิที่ใ ห้ก ารสนับ สนุน การขนย้า ยและติด ตั้ง
อุปกรณ์การดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดตรัง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา พบการแพร่ระบาดเป็น
วงกว้าง หลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อจานวนมาก รวมถึงจังหวัดตรัง ซึ่งพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) รายแรกของการระบาดระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และ
พบการแพร่ร ะบาดกระจายไปหลาย Cluster ครอบคลุมทุก อาเภอ จัง หวัดตรัง จึงได้เ ปิด
โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ จานวน 5 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มูล นิ ธิส ว่างภักดีตรั งธรรมสถาน และมูล นิธิกุศลสถานตรัง (บ้วนเต็กเซี่ยงตึ้ง) ในการขนย้าย
ติดตั้งเตียงและอุปกรณ์อื่น ๆ ในโรงพยาบาลสนาม ซึ่ งนับว่าได้ช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงาน
ราชการได้เป็นอย่างมาก
เพื่อ เป็ น ขวัญ กาลั ง ใจและประกาศเกีย รติ คุณ แก่ องค์ก รที่ ทาคุณ ประโยชน์ใ ห้ กั บ
ทางราชการ ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรดังกล่าว ดังนี้
1. มูลนิธิสว่างภักดีตรังธรรมสถาน
๒. มูลนิธิกุศลสถานตรัง บ้วนเต็กเซี่ยงตึ้ง
8. การมอบเงินอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในจังหวัดตรัง
ประมงจังหวัดตรัง
ตามบทบั ญญัติแ ห่ งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ กาหนดให้กรมประมงดาเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้า สนับสนุน ให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียน
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง
/-กาหนด...

-10กาหนดเป็นนโยบายสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงเกิดการรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้มแข็งและชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
อย่างยั่งยืนต่อไป
กรมประมงจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านที่
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม และได้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามความในมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับหน่วยงานของกรมประมง ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า โดยมีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน รวมถึงการสร้างความหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้าในบ้านเกิด การดาเนินโครงการฯ ภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ชุมชนประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็งสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ซึ่งจะนาไปสู่การบริหาร
จัดการประมงอย่างยั่งยืนต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานประมงจังหวัดตรัง ได้รับงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในจังหวัดตรัง จานวน ๗ องค์กรๆ ละหนึ่งแสนบาท
รวมทั้งสิ้นเจ็ดแสนบาทถ้วน เพื่อดาเนินการตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ที่ได้รับอนุมัติ
โครงการจากคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงในจังหวัด ตรัง (Fisheries Coordinator : FC) โอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าฯ มอบเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น ดังนี้
๑. กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ ๓ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
2. กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๑ ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
3. กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านน้าราบ (ท่าขยง) หมู่ที่ ๔ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
๔. กลุ่มอาสาประมงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าทางทะเลและชายฝั่ง หมู่ที่ ๔
ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5. กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ ๗ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
๖. กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งแหลมลูกไม้ หมู่ที่ ๑๒ ต.หาดสาราญ อ.หาดสาราญ จ.ตรัง
๗. กลุ่มอวนลอยบ้านตะเสะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะเสะ อ.หาดสาราญ จ.ตรัง
10. การแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ด้ ว ยจั ง หวั ด ตรั ง มี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ นายอ าเภอ ซึ่ ง จะเกษี ย ณอายุ
ราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 10 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและเป็น
สิริมงคล จึงขอกราบนิมนต์ พระประสิทธิโสภณ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ตามลาดับดังนี้ค่ะ
1. นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
2. นายธีรพร จิระรัตนากร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง
3. นายอภิเชษฎ์ พงษ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง
4. น.ส.เสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
5. นางสารภี ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
6. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
7. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1
/-8.น.ส.มนต์สุดา...
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ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาตรัง
9. นายอนันต์ พรหมเพียงพงศ์
นายอาเภอรัษฎา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
10. นายประโยชน์ สมศักดิ์
นายอาเภอนาโยง
ขอนมัส การพระคุณเจ้าได้กล่ าวสัมโมทนียกถา เพื่อ เป็นแนวทางในการดารงตน
ดารงชีพให้มีความสุข แด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
พระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง ทาอย่างไรหลังจากเกษียณอายุแล้วให้มีความสุข หลักพุทธศาสนา
สอนไว้ว่า ให้ปล่อยวาง และเดินทางสายกลาง ฉะนั้น ขอฝากหลักในการดารงชีวิตให้ความสุข
หลังจากเกษียณอายุราชการไว้ ดังนี้
1. อยู่ในความไม่ประมาท
2. งดเดินทางในเวลากลางคืน
3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
4. หมั่นสวดมนต์เป็นประจา
ขอเจริญพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง
ประธาน
สาหรับกิจกรรมแรก ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ
กิจกรรมที่สอง วันนี้ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดตรัง ได้ให้พรกับทุกคน ก็เป็นสิริมงคล
กับหัวหน้าส่วนที่เกษียณอายุราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกคน
กิจ กรรมที่สอง ขอแสดงความยินดีกับอาเภอเมืองตรัง ศูนย์ดารงธรรมอัจฉริยะ
ต้นแบบ เป็นตัวอย่างการทางานในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กิจกรรมทีส่ าม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่สนับสนุนการดาเนินการ
ขอรับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรมที่สี่ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ขอให้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหายาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดต่อไป
กิ จ กรรมที่ ห้ า ขอขอบคุ ณ มู ล นิ ธิ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ซึ่ ง ได้ ท าประโยชน์ ใ ห้ กั บ พี่ น้ อ ง
ประชาชน
กิจ กรรมที่ห ก ขอบคุณ ประมงจั ง หวั ด ที่ม อบเงิ นอุ ด หนุ น ให้ ท างองค์ก ร ชุ ม ชน
ประมงท้องถิ่นในจังหวัดตรัง
11. แนะนาข้าราชการย้ายมา/ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่
๑) นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
๒) นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดตรัง ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
3) นายณรงค์ หนูคง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกระบี่ ย้ายมารับตาแหน่ง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดตรัง
4) นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง ย้ายมารับตาแหน่ง สถิติจังหวัดตรัง
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ที่ สูงขึ้น และ
ขอต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาจังหวัดตรัง
/-เริ่มประชุม...
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เวลา 09.๓0 น.
นายขจรศั กดิ์ เจริ ญโสภา ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ตรั ง ประธานที่ ประชุ มกล่ าวเปิ ด
การประชุมและดาเนินการประชุม คณะกรมการจังหวัด ฯ ครั้งที่ 9/๒๕64 ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2564 ประจาเดือนกันยายน 2564
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สถานการณ์โควิด-19 ยังมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ ขอให้ส่วนราชการดาเนินการดังนี้
๑.๑ หากพบมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานติดเชื้อ ขอให้รีบแจ้งทีมสาธารณสุขจังหวัด
โดยด่วน เพื่อดาเนินการปูองกันการแพร่ระบาดฯ
1.2 ให้ อ าเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงไปตรวจสอบการด าเนิ น การ
ของตลาด และดาเนินการประชาสัมพันธ์การดาเนินการปูองกันการแพร่ระบาดฯ ให้ประชาชนทราบ
อย่างต่อเนื่อง
๑.3 การฉีดวัคซีน มอบสานักงานสาธารณสุขจังหวัดให้วางระบบการฉีดให้รัดกุม
๑.4 เทศกาลทาบุญเดือนสิบ มอบผู้ อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นมัสการเจ้าคณะจังหวัด ในการดาเนินการตามมาตรการฯ
๑.5 เทศบาลกินเจ มอบปลัดจังหวัดเชิญผู้ดูแลศาลเจ้ามาพูดคุยกัน โดยให้อาเภอ
กากับดูแล ให้ดาเนินการตามมาตรการฯ
2. เรื่องอุทกภัย ให้มีการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ให้อาเภอ
ดูพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อทาการขุดลอก สิ่งกีดขวางในแม่น้าลาคลอง
3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวกับน้า คือ โครงการสร้างอ่างเก็บน้า
เขาพลู ขณะอยู่ในขั้น ตอนที่ กรมชลประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสร็จแล้ว ส่งให้
กรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้กรมทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
4. ถนนที่ชารุด หากยังไม่มีงบประมาณ ขอให้ อาเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
5. การเปิ ดการท่ องเที่ยวตามนโยบายรั ฐ บาล จั งหวั ด ตรัง เฟส 3 เลื่ อนออกไป
ประมาณเดือนธันวาคม มอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการจัดทารูทการท่องเที่ยว รวมทั้งขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว
6. โครงการพระราชดาริ ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานดาเนินการดังนี้
๖.๑ อาเภอ ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการโครงการอนุรักษ์
พัน ธุ กรรมพืช ตามพระราชดาริ ของสมเด็จ พระกนิษ ฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.2 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน 1 อาเภอ
1 โรงเรียนอาหารกลางวัน
๖.๓ สานักงานจังหวัดตรัง ดาเนินการรวบรวมต้นไม้ทรงปลูก ที่พระบรมวงศ์ศานุงศ์
เสด็จมาทรงงานที่จังหวัดตรัง
7. แนวทางปฏิบัติในกรณี ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ ให้อาเภอลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว
แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/- ระเบียบวาระที่ 2...
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เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด ฯ ครั้ ง ที่ 8/2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/๒๕๖๔ ได้เผยแพร่ให้ทราบ
ทางเว็บไซต์จังหวัดฯ www.trang.go.th แล้ว มีจานวน 29 หน้า ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีการ
แก้ ไ ข ขอให้ แ จ้ ง ฝุ า ยเลขานุ ก าร ส านั ก งานจั ง หวั ด ตรั ง ทราบ เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขต่ อ ไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การติ ดตามเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของกระทรวง
ทบวง กรมต่าง ๆ และการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

คลังจังหวัดตรัง
ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ
2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 17 กันยายน 2564
จังหวัดตรังได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,700.47 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
5,047.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.54 เป็นลาดับที่ 70 ของประทศ และลาดับที่ 13
ของภาคใต้
รายจ่าย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

รายจ่ายประจา

2,943.54

รายจ่ายลงทุน

2,756.93

รวม

5,700.47

ผลการใช้จ่าย
(ล้านบาท)
2,714.90
(92.23%)
2,332.15
(88.59%)
5,047.06
(88.54%)

คงเหลือ
(ล้านบาท)
228.64
(7.77%)
424.77
(15.41%)
653.41
(11.46%)

ลาดับที่
ประเทศ
51
69
70

สาหรับส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมน้อยที่สุด 20 หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ลาดับ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

1
๒

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรัง
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
งปม.จว.-สานักงานจังหวัดตรัง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
กองกากับการ 9 กองบังคับการตารวจน้า

๓
4
5
6
7
8

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
0.245
0.00
0.050
0.00
9.157
0.187
338.763
74.294
530.220
1.742

0.00
0.071
177.600
44.217
316157
1.248

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
37.97
52.43
59.52
59.63
71.64

/-9.สานักงาน...
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ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

9
10
11

สานักงานจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรัง-กระบี่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
สานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
เรือนจาจังหวัดตรัง
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เทศบาลเมืองกันตัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 2

12
13
14
15
16
17
18
19
20

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
0.968
0.697
21.810
16.731
71.543
58.628
11.806
0.748
4.054
18.222
0.906
11.166
52.858
13.661
53.977

9.992
0.697
3.865
17.394
0.875
10.808
51.169
13.226
52.764

ร้อยละ
72.00
76.71
81.95
84.63
93.18
95.34
95.46
96.58
96.79
96.80
96.82
97.75

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปี 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
งบประมาณ
(ล้านบาท)
980.64

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
925.37
(94.36%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
41.69
(4.25%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
883.68
(90.11%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
96.96
(9.89%)

รายงานผลการใช้จ่าย โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ (เงินกู้โควิด -19)
งบประมาณ
(ล้านบาท)
470.66

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
418.23
(88.86%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
65.22
(13.86%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
353.01
(75.00%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
117.65
(25.00%)

คลังจังหวัดตรัง
ขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการทราบ วันนี้ 29 กันยายน 2564 สานักงานคลัง
จังหวัดตรัง เปิดให้บริการถึง 20.00 น. สาหรับวันที่ 30 กันยายน 2564 จะเปิดให้บริการถึง
เวลา 24.00 น.
ประธาน

ขอบคุณคลังจังหวัด ขอเน้นย้าหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องของการกันเงิน ขอให้
ติดตามด้วยตนเอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/-3.1.2 การติดตาม...

-153.2 การติดตามงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่า นกรมการจังหวัด
(1) งบจังหวัด ปี 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง จังหวัดได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมด 34 โครงการ งบประมาณ 220.376
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26 โครงการ 176.03 ล้านบาท อยู่ลาดับที่ 18 ของประเทศ ลาดับที่ 2
ของภาคใต้ ซึ่งได้กันเงินได้เบิกเหลื่อมปี 8 โครงการ งบประมาณ 36.314 ล้านบาท ดังนี้
ที่
1.

2.

3.

4.

โครงการ/
หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO
(ลบ.)
โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 19.475
ในเขตอาเภอสิเกา
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
โครงการเพิ่มมาตรฐาน
7.865
ด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างสาธารณะทาง
เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว
หาดหัวหิน ตาบลบ่อหิน
อาเภอสิเกา
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
โครงการเสริมสร้าง
1.986
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตรัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 5.630
การเตือนภัยสึนามิ
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง

เบิกจ่าย
แล้ว(ลบ.)
-

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี
(ลบ.)
19.475

หมายเหตุ

-

7.865

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
คาดว่าจะลงนามได้ ในวัน ที่
15 ตุลาคม 2564

0.986

1.000

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 13
มกราคม 2565

-

5.630

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19
สิงหาคม 2564 ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถส่งมอบงานได้
ต้องกันไว้เบิกเหลื่อมปี

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 28
กันยายน 2564

/-5.โครงการส่งเสริม...

-16ที่

โครงการ/
หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO
(ลบ.)
1.495

5. โครงการส่งเสริมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์
ประจาถิ่นและความเป็นไทย
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง
6. โครงการบูรณาการภาคี
1.792
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด
OTOP ตรังยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง
7. โครงการบริหารจัดการ
5.259
ขยะทะเลจังหวัดตรัง
เพื่อความยั่งยืนเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
8. โครงการขยายเครือข่าย 0.672
การเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

เบิกจ่าย
แล้ว(ลบ.)
0.705

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี
(ลบ.)
0.790

0.983

0.593

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10
กันยายน 2564

5.049

0.209

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30
มกราคม 2564

0.500

0.172

หมายเหตุ
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18
ตุลาคม 2564

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม
2564

(๒) งบกลุ่มจังหวัด ปี 2564
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รั บงบประมาณ 3 โครงการ งบประมาณ 66.484 ล้ านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 22.453 ล้านบาท กันไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้ง 3 โครงการ จานวน 41.111 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการติ ดตั้ง ปูายแนะน าแหล่ งท่อ งเที่ย วฝั่ ง อันดามัน งบประมาณ
26.970 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.045 ล้ า นบาท กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี 22.954 ล้ า นบาท
สั ญญาสิ้ น สุ ดวัน ที่ 6 ตุล าคม 2564 หน่ ว ยดาเนิ น การ แขวงทางหลวงชนบทตรัง
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง
งบประมาณ 24.779 ล้า นบาท เบิก จ่า ยแล้ว 15.193 ล้า นบาท กัน ไว้เ บิก เหลื ่อ มปี
7.597 ล้า นบาท สัญ ญาสิ้น สุด วัน ที่ 14 ตุล าคม 2564 หน่วยดาเนินการ อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
/-3. โครงการยกระดับ...

-173. โครงการยกระดั บและพั ฒนาด้ านการท่ องเที่ ยวคุ ณภาพสู งฝั่ งอั นดามั น
(Permium Toursim Andaman) งบประมาณ 13.774 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.214 ล้านบาท
กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี 10.560 บาท สั ญ ญาสิ้ น สุ ด 16 กั น ยายน 2564 หน่ ว ยด าเนิ น การ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
(3) งบเงินกู้โควิด-19 ปี 2564
งบเงินกู้ รอบที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 จั ง หวั ด ตรั ง ได้ รั บ งบประมาณ
3 โครงการ งบประมาณ 12.821 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.717 ล้านบาท เนื่องจากโครงการเงินกู้
สามารถดาเนินการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 และจังหวัดได้ทาหนังสือถึงเลขาคณะกรรมการฯ คือ
สานั กงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เพื่อขอขยายระยะเวลาดาเนินการจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกันเงิน
(4) งบกลาง รองนายกรัฐมนตรี ปี 2564
ในส่วนของงบกลางรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ) ได้รับ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 6 โครงการ วงเงิน 22.978 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 3.300 ล้านบาท กันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 18.940
ล้านบาท ดังนี้
ที่
1

2

3
4

5

งบประมาณ/ กันไว้เบิกเหลื่อม
ผลการ
โครงการ
PO
ปี (ล้านบาท)
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ
8.990
8.990
สัญญาสิ้นสุด
บ้านพร้าวตาบลเกาะลิบง
วันที่ 4 เมษายน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานโยธาธิการและ
2564
ผังเมืองจังหวัดตรัง
โครงการติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหาร
2.800
2.780
สัญญาสิ้นสุด
โดยใช้จุลินทรีย์ ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง
วันที่ 28 ธันวาคม
จานวน 2 เครื่อง
2564
หน่วยดาเนินการ : สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตรัง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศึกษา
3.470
3.470
สัญญาสิ้นสุด
เรือนยอดไม้ตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว
วันที่ 5 มกราคม
หน่วยดาเนินการ : สวนพฤกษศาสตร์ตรัง
2565
โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปาแบบ
2.300
2.300
สัญญาสิ้นสุด
ปฺอกแท้งค์ขนาดเล็ก หมู่ที่ 11
วันที่ 21 มีนาคม
ตาบลนาเมืองเพชร อาเภอสิเกา
2565
หน่วยดาเนินการ : อาเภอสิเกา
โครงการติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหาร
1.400
1.400
สัญญาสิ้นสุด
โดยใช้จุลินทรีย์ ขนาด 100 กิโลกรัม
วันที่ 20
หมู่ที่ 1 ตาบลนาเมืองเพชร อาเภอสิเกา
มกราคม 2565
หน่วยดาเนินการ : อาเภอสิเกา
/-(5) งบค่าใช้จ่าย...

-18ประชาชน

(5) งบค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การแก้ ไขปัญหาความเดื อดร้ อน
เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 2.358 ล้านบาท
เบิกจ่ายจ่าย 1.359 ล้านบาท มี 3 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันทั้ง 3 โครงการ ดังนี้
ที่
1.

2.
3.

ที่

งบประมาณ/
กันไว้เบิกเหลื่อมปี
ผลการ
โครงการ
Po
(ล้านบาท)
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
0.214
0.210
สัญญาสิ้นสุด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
วันที่ 21 มีนาคม
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ 4 ตาบลท่างิ้ว
2565
หน่วยดาเนินการ : อาเภอห้วยยอด
โครงการซ่อมถนนสายโคกหว้าน หมู่ 2
0.380
0.378
สัญญาสิ้นสุดวันที่
ต.นาเมืองเพชร ต.นาโต๊ะหมิง
16 พฤศจิกายน
หน่วยดาเนินการ : อาเภอเมืองตรัง
2564
โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ
0.400
0.397
สัญญาเริ่ม 22
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กันยายน 2564
หน่วยดาเนินการ : สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง
(6) งบกลาง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564
งบกลาง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้รับงบประมาณ
จานวน 28 โครงการ งบประมาณ 201.539 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.357 ล้านบาท ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว 8.357 ล้านบาท มีการสารองเงิน จานวน 9.038 ล้านบาท มี หน่วยงานดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันและยืมเงินแล้ว 6 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยดาเนินการ

ยอดจัดสรร
(บาท)

1. ส่งเสริมแปลง
ขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น
หน่วยดาเนินการ :
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตรัง
2. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
เพื่อบริโภคภายใน
ครัวเรือน
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดตรัง

651,900

6,745,100

ยอด
เบิกจ่าย
(บาท)
13,000

-

PO
(บาท)
639,189

-

สารองเงิน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

-

-

6,735,000

10,100

/-ก่อสร้างถนน...
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยดาเนินการ

ยอดจัดสรร
(บาท)

ยอด
เบิกจ่าย
(บาท)
-

PO
(บาท)

สารองเงิน
(บาท)

3. ก่อสร้างถนน
29,228,100
29,228,100
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแหลมโต๊ะชัย
หมู่ที่ 1 – ทุ่งหญ้าคา
หมู่ที่ 5 ตาบล
เกาะลิบง อาเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง
4. ติดตั้งท่าเทียบเรือ
15,576,000
15,576,000
ลอยน้าบริเวณเขา
แบนะ
หน่วยดาเนินการ :
อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
5. ส่งเสริมการแปลง
2,800,000
2,800,000
ขยะอินทรีย์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
หน่วยดาเนินการ :
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง
6. ยกระดับมาตรฐาน
1,774,200 623,000 1,151,200
และเตรียมความ
พร้อมด้านการ
ท่องเที่ยวแบบ New
Normal จังหวัดตรัง
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง

คงเหลือ
(บาท)
-

-

-

-

ขอขอบคุณหน่ว ยงานที่ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ ว ส าหรับหน่ว ยงานที่
น่าเป็นห่วง ยังไม่ได้เบิกจ่ายมีดังนี้
/- 1.ส่งเสริม...

-20ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

ส่งเสริมและพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานราก
กิจกรรมที่ 9
507,000
ฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ
หน่วยดาเนินการ :
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
เสริมสร้างมูลค่าสืบ
1,408,000
สานภูมิปัญญา
ผลิตภัณฑ์ผ้าตรัง
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดตรัง
เพิ่มมาตรฐานด้าน 34,080,600
รักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว เกาะลิบง
ตาบลเกาะลิบง
อาเภอกันตัง
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง
ปรับปรุงภูมิทัศน์
6,486,600 เขาดูเต๊ะ
หน่วยดาเนินการ :
เขตห้ามล่าสัตว์ปุา
หมู่เกาะลิบง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 19,483,500 ทางเชื่อมสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวหาดมด
ตะนอย อาเภอ
กันตัง
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

2.

3.

4.

5.

ยอดจัดสรร

ยอด
เบิกจ่าย

PO

สารองเงิน

คงเหลือ

-

-

-

507,000

-

-

-

1,408,000

-

-

-

34,080,600

-

-

6,486,600

-

-

19,483,500

/-6.ก่อสร้าง...

-21ที่

โครงการ/กิจกรรม

6.

ก่อสร้างและปรับปรุง 12,740,200
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสาย
ท่าเทียบเรือปากเมง
หน่วยดาเนินการ :
อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
ปรับปรุงถนนภายใน 22,547,600
สวนพฤกษศาสตร์
ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

7.

ยอดจัดสรร

ยอด
เบิกจ่าย
-

PO

สารองเงิน

คงเหลือ

-

-

12,740,000

-

-

-

22,547,600

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธาน

ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เร่งดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนดเวลา

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานว่า ความคลอบคลุมของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในภาพรวม
กลุ่ม 608 จานวน 153,270 คน ฉีดแล้ว 99,051 คน คิดเป็น 64.63% แยกเป็น
- กลุ่ม 60 ปีขึ้นไป จานวน 66,636 คน ฉีดแล้ว 61,675 คน คิดเป็น 70.51%
- 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง จานวน 57,667 คน ฉีดแล้ว 31,939 คน คิดเป็น 55.38%
- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จาวน 1,098 คน ฉีดแล้ว 481 คน คิดเป็น 43.81%
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ทางแพ่ง
ปลัดจังหวัดตรัง
สื บ เนื่ องจากพระราชบัญญั ติร ะเบี ยบบริห ารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 61/2 ในอาเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอาเภอ ในเรื่องที่พิพาททาง
แพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่า
นั้น ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้นายอาเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจัง หวัด
จัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
โดยคั ด เลื อกจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ หรื อ มี ป ระสบการณ์ เ หมาะสมกั บการท าหน้ าที่ ไ กล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาท และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553
/-ข้อ 3 ในอาเภอ...

-22ข้อ 3 ในอาเภอหนึ่งให้มีบัญชีรายชื่อ โดยจานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามที่นายอาเภอ
เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
อาเภอเมืองตรังได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ (เพิ่มเติม)
แล้วมีผู้สมัคร จานวน 8 ราย และได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้สมัครทั้ง 8 ราย มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จึงรวบรวมรายชื่อและประวัติย่อของ
แต่ละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ข้อ 5 ดังนี้
1. นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น อาชีพ ข้าราชการบานาญ อายุ 66 ปี วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ที่อยู่ 24/328 ถ.วัดนิโรธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง
2. นางอรนุช ฤทธิรักษ์ อาชีพ ทาสวน อายุ 51 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ที่อยู่ 174/1
หมู่ 4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง
3. นางสุรัสวดี ดารงอัตสิน อาชีพ ข้าราชการบานาญ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ทีอ่ ยู่ 85 หมู่ 5 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง
4. น.ส.ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์ อาชีพ ทาสวน อายุ 44 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ 69 ถ.ราชดาเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง
5. นางวรรณดี สุขมาก อาชีพ ค้าขาย อายุ 47 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ที่อยู่ 1/6
หมู่ 7 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง
6. น.ส.ประภา บุญขัน อาชีพ ทาสวน อายุ 47 ปี วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรี
ที่อยู่ 36 หมู่ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง
7. นายธนา จรูญสมาธิศักดิ์ อาชีพ ทาธุรกิจส่วนตัว อายุ 59 ปี วุฒิการศึกษา ม.ศ.3
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง
8. นายณรงค์ จันทัด อาชีพ อิสระ อายุ 47 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ที่อยู่ 18/1 หมู่ 9
ต.นาพละ อ.เมืองตรัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ณ 30 กันยายน 2564

หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง การแสดงมุทิตาจิตแก่ หัว หน้าส่ว นราชการ นายอาเภอ ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 10 ราย คือ
1. นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
2. นายธีรพร จิระรัตนากร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง
3. นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง
4. น.ส.เสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
5. นางสารภี ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
6. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
7. นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
8. น.ส.มนต์สุดา เกรียงไกร
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
/-9. นายอนันต์...

-239. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์
นายอาเภอรัษฎา
10. นายประโยชน์ สมศักดิ์
นายอาเภอนาโยง
ประธาน
ชีวิตราชการที่ ค รบอายุเ กษียณ ถือ ว่าเป็นวิถี ของข้าราชการในทุกระดับ การที่
ข้าราชการได้ทางานทุ่มเท ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ถือว่าท่านได้ สร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ ให้กับจังหวัด ให้กับพี่น้องประชาชน ข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าของ
พระราชา ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน การทางานของข้าราชการทุกคน ผมเชื่อมั่นว่า
ทุกท่านทางานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท คิดถึงประโยชน์ของประชานและประเทศชาติเป็นหลัก
ในการทางานทุ่มเท เสียสละ ท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อย ฝุาฟันอุปสรรคมามากมาย ผมขอชื่นชม
และขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยความจริ ง ใจ ขออวยพรให้ ทุ ก ท่ า นประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต
ครอบครัว ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ดลบันดาลประทานพร
ให้ ทุกท่านและครอบครั ว ประสบความสุ ขความเจริญ และใช้ชีวิตหลั งเกษียณอย่างมี ความสุ ข
ตลอดไป ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
มาริสา
บันทึกรายงานการประชุม
(น.ส.มาริสา ใจแข็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดตรัง
ปฤษฎี
ตรวจรายงานการประชุม
(นายปฤษฎี ไชยภักดี)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดตรัง

-24-

