รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 10/2564 ประจาเดือนตุลาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
--------------------------------------ผู้มาประชุมจานวน 51 คน / ประชุมผ่านระบบ Application Cisco Webex Meeting จานวน 73 คน
กระทรวงมหาดไทย
1. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
2. นายไพบูลย์ โอมาก
3. นายภูวนัฐ สมใจ
4. นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
5. น.ส.ณัฐยาน์ ทวีวงศ์
6. นายจักรพงษ์ รัชนีกุล
7. นายสาคัญ อรทัย
8. นายเอกชัย สุนทร
9. นายมานะ เทือกสุบรรณ
10. นายกิตติพงษ์ อาพันธ์
11. จ่าเอก สุวัฒน์ สัญวงษ์
12. นายสมนึก ธูปหอม
13. นายสมศักดิ์ ชุแสง
14. นายประเสริฐ ปาโต
15. นายไชยา ถิ่นทอง
16. นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ
17. นายสัญญา ศรีวิเชียร

แทน
แทน
แทน

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

ประธาน

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

รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง(ทหาร)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

กระทรวงการคลัง
20. นางแก้วใจ คดีธรรม

คลังจังหวัดตรัง

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
21. นายกิจจา ไวชมภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22. นางมณี สารผล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23. นายจรูญศักดิ์ สุขขุม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
24. -/ กระทรวงคมนาคม ...

-2กระทรวงคมนาคม
25. นายสัญชัย อ่อนแก้ว

ขนส่งจังหวัดตรัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26. นายวริทธิ์ คิดถูก

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
27. นางพิลาภ รักไทย

สถิติจังหวัดตรัง

กระทรวงพลังงาน
28. นายธนาศักดิ์ สระทอง

พลังงานจังหวัดตรัง

กระทรวงพาณิชย์
29. น.ส.สุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์

พาณิชย์จังหวัดตรัง

กระทรวงยุติธรรม
30. นางวิพรรัตน์ รัตนะ

แทน

ยุติธรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงวัฒนธรรม
31. นางธมลวรรณ รักษ์สังข์

แทน

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

แทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตรัง

กระทรวงสาธารณสุข
32. นายแพทย์ชัยรัตน์ ลาโป
33. นายสาธิต ณ พัทลุง
กระทรวงอุตสาหกรรม
34. นางพรทิพา อัครสุต

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงศึกษาธิการ
35. นางอรทัย เกิดภิบาล

แทน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
36. พ.ต.อ.อาคม บัวทอง

แทน

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตรัง

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
37. น.ส.อมร สะอาด
หน่วยงานอิสระ/ภาคเอกชน
38. นายสุธรรม เศรษฐพิศาล
39. นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
แทน
แทน

ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
-/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-3ผู้เข้าร่วมประชุม (นาเสนอข้อมูล)
1. นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์
2. นายประคอง ชูนวล
3. นายสุรจิต วิชชุวรรณ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจูม
5. นายสรวุธ สธนพานิชย์
6. นายปฤษฎี ไชยภักดี
7. นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์
8. น.ส.พัสกาญจน์ กีรติชัยสาร
9. น.ส.ณัฐรินทร์ เต็มดี
10. นางมนัสนันท์ สุขเรือง
11. นายมนต์ชัย หนูสาย
12. นายณัฐวุฒิ สังข์สุข

ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
ผู้แทนบริษัทพิสุทธิ์เทคโนโลยี จากัด
(ที่ปรึกษาโครงการจัตุรัสเมืองตรัง (Trang Square)
ผู้แทนบริษัทพิสุทธิ์เทคโนโลยี จากัด
(ที่ปรึกษาโครงการจัตุรัสเมืองตรัง (Trang Square)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตรัง
จ่าจังหวัดตรัง
ปูองกันจังหวัดตรัง

ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบ Application Cisco Webex Meeting
1. นายสุชาติ โภชนกิจ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
2. นายสริห์ หอมหวน
พัฒนาการจังหวัดตรัง
3. นายบัญญัติ จุลรอด
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
4. นายสมศักดิ์ ทองคา
สรรพากรพื้นที่ตรัง
5. น.ส.ภูริดา หนูแทน
แทน สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
6. นายสมชาย เพียรมิตร
แทน ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
7. นายสมเกียรติ วารีรัตน์
แทน นายด่านศุลกากรกันตัง
8. นายวัชรินทร์ บุญสุทธิ์
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง
9. น.ส.นูรียัน นิเต๊ะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
10. น.ส.นวลน้อย นอนกิจ
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
11. น.ส.อรุณี มานะกล้า
แทน ประมงจังหวัดตรัง
12. นายปัญญา สุ้นกี้
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
13. น.ส.อุไรรัตน์ พรหมหนู
แทน สหกรณ์จังหวัดตรัง
14. นายภิรม หนูรอด
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
15. นางวรรณา พรหมบุญทอง
ผู้อานวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
16. นางชญานุช ตรีพันธ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
17. นายอนุกูล อ้วนเส้ง
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง
18. นายภาสกร นบนอบ
หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
19. นางหร้อหวี ทองด้วง
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่งตรัง
20. นายบุญช่วย ช่วยระดม
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง
-/ 21. นางกัลยา ...

-421. นางกัลยา แข่งขัน
22. นายธีระ เซ่งง่าย
23. นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์
24. นายจิรศักดิ์ รักขา
25. น.ส.ชะอุ้ม กุลบุตร
26. นายไมตรี แสงอริยนันท์
27. นายจรัญ ดาเนินผล
28. นายณรงค์ คงเอียด
29. นายถาวร ถมมาลี
30. นางจรุณี ดาช่วย
31. นายณรงค์ หนูคง
32. นายวิเชียร เผ่าชู
33. น.ส.วันดี นิตโิ ชติ
34. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา
35. นางตรีนุช เกยุรินทร์
36. นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี
37. น.ส.สุชาวดี สอาดจิต
38 นายปกรณ์ ศรีเพชร
39. นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
40. นางประไพพิศ สิงหเสม
41. นางเกตุ สินเทศ
42. นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็ม
43. นายนพดล จริงจิตร
44. พ.ท.ประพันธ์ สงประสพ
45. ร.ท.สุเทพ แก้วบริสุทธิ์
46. นายอุทัย ก่งเซ่ง

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

47. นางชุลีกร ทองด้วง
48. นายชัยยุทธ สมบูรณ์
49. นางนภา จิโรภาส
50. นายยงรัก ชูดวง
51. นายสถาพร อนุกูลพันธ์
52. นางมัฒนา พุ่มเล่ง
53. นายเจษฎา ธนะสถิต
54. นายจรูญ ชูสังข์

แทน
แทน
แทน

ผู้อานวยการท่าอากาศยานตรัง
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 8
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าบาดาลเขต 6 ตรัง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาและบารุงรักษาทางน้าที่ 3
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์ตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตรัง
แรงงานจังหวัดตรัง
จัดหางานจังหวัดตรัง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
ประกันสังคมจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 12.3 จ.ตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้
จังหวัดตรัง
สัสดีจังหวัดตรัง
ผบ.ร.15 พัน 4
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
-/ 55. นางยุภา...

-555. นางยุภา พรเศรษฐ์
56. นายปรีดี เกตุทอง
57. นางสุดาวรรณ วรรณบวร
58. นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
59. นายปฐม จันทะพา
60. นายณรงค์ โสภารัตน์
61. น.ส.ลดาวัลย์ ช่วยชาติ
62. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
63. ผศ. โกสินทร์ พัฒนมณี
64. นางปฐิมาพร ล้อมลาย

แทน
แทน

แทน

65. ผศ. เสนีย์ นิลทจันทร์
66. นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์
67. ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ พาณิชย์กุล

แทน

68. พ.ต.ท.วัชรพล สว่างแผ้ว
69. พ.ต.ต.รอสะดี ตาเย๊ะ
70. ร.ต.อ.สมคิด คงบัน
71. นายโกวิท จงจิต
72. นายตินาศักดิ์ สุขนคร

แทน
แทน
แทน

73. น.ส.วาสนา วิโนทัย

ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ผู้อานวยการ ททท. สานักงานตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์ตรัง
สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 2 กองกากับการ 3
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 3
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
สารวัตรพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
ผู้บังคับกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 435
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง

เรื่องนาเสนอก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑. น้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รก.วัฒนธรรมจังหวัดตรั ง “เมื่อ มีโ อกาสและมีง านให้ทา ควรเต็ม ใจทาโดยไม่จาเป็น ต้อ งตั้ง ข้อ แม้ห รือ
เงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทางานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทา
ได้เ สมอ ถ้า ยิ ่ง มีค วามเอาใจใส่ มีค วามขยัน ซื่อ สัต ย์ส ุจ ริต ก็ยิ่ง จะช่ว ยให้ป ระสบผลส าเร็จ
ในงานที่ทาสูงขึ้น...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศร
มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530
-/2. การมอบ...

-6๒. การมอบเข็ ม และเกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ ร างวั ล เสมาพิ ทั ก ษ์ ประจ าปี
พ.ศ. 2564 และมอบโล่และเกียรติบัตรเนื่องในการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ
ประจาปี 2564
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขออนุญาตนาบุคลากรทางการศึกษารับโล่และ
เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. การคั ดเลื อกรางวัล เชิด ชูเ กี ยรติ พนัก งานเจ้า หน้ า ที่ส่ งเสริม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ได้รับรางวัลได้รับเข็มเสมาพิทักษ์ และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับจังหวัดตรัง
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่
๑) นายอนุชิต พงศ์เกื้อ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
๒) นางอรทัย เกิดภิบาล
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
3) นางผกาอุษา สุนทรนนท์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
2. การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจาปี 2564 ได้รับเกียรติบัตร
ระดับ จั งหวัด และโล่ เกีย รติยศ ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับจังหวัดตรัง
โรงเรีย นที่ได้รั บการคัดเลือกหมู่ยุวชนกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจาปี 2564 ได้แก่
โรงเรี ย นวัด ควนเมา สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาตรัง เขต 2 ตั ว แทน
ผู้รับมอบ คือ นางสาวนิตยา วรรณแสงทอง ครู โรงเรียนวัดควนเมา
3. การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2564
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ด้ว ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทาโครงการคัดเลื อกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จานวน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับ
การคัดเลือก จานวน 5 แห่ง เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกาลังใจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง
ได้กรุณามอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ ดังนี้
๑. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาท่ า มเหนื อ โครงการส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย
ในโรงเรียน และกิจกรรมเด็ก ๆ ว่ายน้าเป็น เล่นน้าได้ สุขภาพแข็งแรง
๒. เทศบาลเมืองกันตัง โครงการกันตังยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง
๓. องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลเข้าไม้ แก้ว โครงการส่ งเสริมการท่องเที่ ยวสร้า ง
อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาดที่ยั่งยืน
-/ 4. องค์การบริหาร...

-7๔. องค์การบริหารส่วนตาบลบางหมาก โครงการสนับสนุนกิจการหรือการ
ดาเนินงานของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตาบลบางหมาก
๕. องค์การบริหารส่วนตาบลวังมะปรางเหนือ โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ
4. การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจาปี 2564 และสถานประกอบกิจการต้น แบบดีเ ด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี 2564
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ตามที่กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กาหนดแผนงาน
และเปูาหมายให้สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ดาเนินการส่งเสริมสถาน
ประกอบการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และ
ระบบการบริหารจัดการที่ ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2564 จานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. เชิญชวนสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จานวน 10 แห่ง
2. กิจกรรมคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 1 แห่ง
ซึ่ง ในการด าเนิ นการ ส านั กงานสวัส ดิ การและคุ้ม ครองแรงงานจั งหวั ดตรั ง ได้
ดาเนินการบรรลุเปูาหมายทั้ง 2 กิจกรรม คือ
1. มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมการพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และผ่านหลักเกณฑ์การตัดสินฯ จานวน 7 แห่ง
2. มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นต้นแบบ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และผ่านหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน จานวน 8 แห่ง แยกเป็นได้รับรางวัลระดับประเทศ จานวน 2 แห่ง และรางวัลระดับ
จังหวัด จานวน 6 แห่ง
เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงขอ
เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ตามลาดับ ดังนี้
1. สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จานวน
7 แห่ง ประกอบด้วย
รั บ โล่ ร างวั ล และเกี ย รติ บั ต ร ได้ แ ก่ บริ ษั ท ล่ าสู ง (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน) สาขาตรัง
รับเกียรติบัตร ได้แก่
1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด (เทสโก้ โลตัส สาขาตรัง)
2. บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
3. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด (สาขาตรัง)
4. บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
5. บริษัท ตรังยูซี จากัด
6. บริษัท อีซูซุอันดามันเชลล์ จากัด (สาขาตรัง)
-/2. สถานประกอบ...

-8รางวัลระดับประเทศ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
1. การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ฝุายปฏิบัติการภาคใต้ สานักงาน
ลาภูรา จังหวัดตรัง
2. บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
รางวัลระดับจังหวัด รับเกียรติบัตร ได้แก่
1. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
2. บริษัท โรงพยาบาลวัฒนธรรมแพทย์ตรัง จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งยาว
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิเกา
5. การมอบเหรีย ญพระคลัง เชิด ชูเ กีย รติใ ห้ผู้ ส ูง อายุที ่บ ริจ าคเบี ้ย ยัง ชีพ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนาไปจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยเริ่ มบริ จ าคได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ บริจาคสามารถนาใบเสร็จ
ไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า และถ้าบริจาคติดต่อกัน 1 ปี จะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ
เป็นที่ระลึกด้วย นั้น
จั ง หวั ด ตรั ง มี ผู้ สู งอายุบ ริ จาคเบี้ ยยั งชี พ ผู้ สู งอายุเ ข้ ากองทุ นผู้ สู ง อายุ ครบ 1 ปี
จานวน 5 ราย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงส่ง
มอบเหรี ย ญพระคลั ง เชิด ชู เกี ย รติ ส าหรั บ ผู้ บริ จ าคเงิ นทั้ ง 5 ราย ดั งกล่ า ว มาให้ ส านัก งาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ดาเนินการมอบให้ผู้สูงอายุต่อไป
เพื่ อ เป็ น ขวั ญ ก าลั ง แก่ ผู้ สู ง อายุ ที่ ป ระกอบคุ ณ งามความดี โ ดยเสี ย สละ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนเป็นเวลา 1 ปี และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
มอบเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุตามลาดับต่อไป
6. การมอบเกีย รติบ ัต รการประกวดเรีย งความ บทกลอน เรื ่อ งสั ้น และ
ภาพถ่ายระดับประเทศ
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง กระทรวงวัฒ นธรรมได้จั ดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และ
ภาพถ่าย เทิดพระเกียรติของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ระหว่างเดือนสิงหาคม
2564 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2564 ภายใต้ หั ว ข้ อ “รั ก ของแม่ ” ณ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
วัฒนธรรม และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งจังหวัดตรัง มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด
จานวน 54 ราย ดังนี้
1. ประเภทเรียงความ จานวน 13 คน
2. ประเภทบทกลอน จานวน 20 คน
3. ประเภทเรื่องสั้น จานวน 2 คน
4. ประเภทภาพถ่าย จานวน 16 คน
-/ คณะกรรมการ...
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เทิ ด พระเกี ย รติ ข องแม่ เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดตรัง ได้พิจารณา
คัดเลือกผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ประเภทละ 3 ราย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
บัดนี้ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งผลการตัดสินการประกวดเรียงความ
บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่ายเทิดพระเกียรติของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ภายใต้หัวข้อ “รักของแม่” (ระดับประเทศ) ซึ่งจังหวัดตรังได้รับรางวัล จานวน 2 รายการ คือ
การประกวดเรื่องสั้น และการประกวดเรียงความ
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่
ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายชาคริ ต แก้ ว ทั น ค า ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดเรื่ อ งสั้ น
ระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประชาชนทั่วไป หัวข้อเรื่อง “สัญชาตญาณ”
2. เด็กหญิงปพิช ญา วณิช ชากรพงศ์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพรศิริกุล อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๗.การมอบเกียรติบัต รแก่ชุมชนคุณ ธรรมฯ ที่เ ข้า ร่ว มโครงการคัดเลือก 10
สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี”
รก.วัฒนธรรมจังหวัดตรัง
กระทรวงวัฒ นธรรม ขอความร่ว มมือ ส านัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด
ดาเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ
ของจัง หวัด เพื่อ ขอรับ รางวัล 10 สุด ยอด ชุม ชนต้น แบบ “เที ่ย วชุม ชนยลวิถี ” โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อพัฒ นาช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม บวร On
Tour ในรูป แบบ Mobile Application ทั้ง ระบบ IOS และ Android เพื่อ ส่ง เสริม ให้
นัก ท่อ งเที่ย วและประชาชนผู้ส นใจ สามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ต่าง ๆ ของชุม ชนคุณธรรมฯ บวร
On Tour ได้ส ะดวกทุกที่ ทุกเวลา ส่งเสริมการท่อ งเที่ย วชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จัง หวัด ตรัง ได้เ สนอชุม ชนคุณ ธรรมฯ เข้า ร่ว มการคัด เลือ ก จานวน 3 ชุม ชน
ดัง นี ้ 1.ชุม ชนคุณ ธรรมฯ บ้า นเขาหลัก 2.ชุม ชนคุณ ธรรมฯ บ้า นนาหมื ่น ศรี 3.ชุม ชน
คุณธรรมฯ มัสยิดบ้านทรายแก้ว
บัดนี้ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดาเนิ นการพิจารณาคัดเลือก 10 สุดยอด
ชุม ชนต้น แบบ “เที่ย วชุม ชนยลวิถี ” ระดับ ประเทศ เสร็จ สิ้น เรีย บร้อ ยแล้ว สาหรับ ชุม ชน
คุณ ธรรมฯ ที่เ ข้า ร่ว มโครงการคัด เลือ ก 10 สุด ยอด ชุม ชนต้น แบบ “เที่ย วชุม ชนยลวิถี ”
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒ นธรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชนคุณธรรมฯ โดยพิ จารณา
เป็นชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชนยลวิถี ระดับจังหวัด
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่
ผู้นาชุมชนคุณธรรมฯ ดังนี้
1. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหลัก ตาบลน้าผุด อาเภอเมืองตรัง
2. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านนาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
3. ชุมชนคุณธรรมฯ มัสยิดบ้านทรายแก้ว ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง
-/ 8. การมอบ...

-108. การมอบเกีย รติค ุณ และเข็ม ที ่ร ะลึก (สิง ห์ท องค า) แก่ข ้า ราชการ
ลูกจ้า งประจา และพนักงานราชการดีเ ด่น กรมการพัฒนาชุม ชน ประจาปี พ.ศ. 2564
และมอบวุฒิบัต รและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่า นการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนา
ชุมชนระดับสูง (นพส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พัฒนาการจังหวัดตรัง ด้ว ยกรมการพัฒ นาชุม ชน มอบหมายให้ส านัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ตรัง
เรีย นเชิญ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด ตรัง มอบประกาศเกีย รติคุณ และเข็ม ที่ร ะลึก แก่ผู้ไ ด้รับ การ
คัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2564 ประเภทพัฒนาการอาเภอ
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่
ผู้ผ่า นการฝึก อบรมหลัก สูต รนัก บริห ารงานพัฒ นาชุม ชน ระดับ สูง (นพส.) ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 2 ราย
เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญกาลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการในสังกัด
ส านัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ตรัง จึง เรีย นเชิญ ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด ตรัง ได้ก รุณ ามอบ
ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการทั้ง 3 ราย ดังนี้
๑. ประกาศเกีย รติคุณ และเข็ม ที่ร ะลึก แก่ผู้ไ ด้รับ การคัด เลือ กเป็น ข้า ราชการ
ดีเ ด่น กรมการพัฒ นาชุม ชน ประจาปี พ.ศ. 2564 ประเภทพัฒ นาการอาเภอ เขตตรวจ
ราชการที่ 6 กลุ่ม จัง หวัด ภาคใต้ฝั่ง อัน ดามัน จานวน 1 ราย ได้แ ก่ นายปรีด า บุษ ย์เ พชร
พัฒนาการห้วยยอด จังหวัดตรัง
๒. วุฒิบัต รและเข็ม วิท ยฐานะ แก่ผู้ผ ่า นการฝึก อบรมหลัก สูต รนัก บริห ารงาน
พัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 ราย ได้แก่
(1) นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
(2) นางนงเยาว์ ทองสุข พัฒนาการอาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
9. การมอบโล่ร างวัลผลงานดีเ ด่น ต้น แบบด้า นการส่งเสริมสุขภาพและดูแล
ผู้สูงอายุร ะยะยาว และการมอบโล่ร างวัล เกีย รติคุณ การดาเนิน งานส่งเสริม สุขภาพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
จัง หวัด ต รัง โ ด ยส านัก งานสาธ ารณสุข จัง หวัด ร่ว มกับ
ศูน ย์อ นามัย ที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ได้ดาเนิน การขับ เคลื ่อ นการส่ง เสริม สุข ภาพและ
อนามัย สิ ่ง แวดล้อ มที ่เ อื ้อ ต่อ การมีส ุข ภาพที ่ด ี ในประชาชนกลุ ่ม วัย ท างานขององค์ก ร
สถานประกอบการโรงงาน และชุ มชน โดยได้ รับการประเมิ นรับรองการด าเนินงานระดั บดีเด่ น
จานวน 3 ประเภท ได้แก่
1. สถานประกอบการส่ง เสริม สุข ภาพ และอนามัย สิ่ง แวดล้อ มเพื่อ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิ ตคนวัยทางาน
2. ชุมชนรักษ์สุขภาพด้านการออกกาลังกาย
3. การดาเนิน งาน กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 ที่มีการลงทะเบียนเข้าร่ว ม
กิจกรรมจานวนสูงสุด 3 อันดับแรก
นอกจากนี ้ ได้มีก ารดาเนิน งานส่ง เสริม ผลการคัด เลือ กประเมิน ผลงานดีเ ด่น
ต้น แบบด้า นการส่ง เสริม สุข ภาพและดูแ ล ผู ้ส ูง อายุร ะยะยาว ระดับ จัง หวัด จ านวน
6 ประเภท ดังนี้
-/ 1.ตาบลที่...

-11๑. ตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
2. ชมรมผู้สูงอายุ
3. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข
4.ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
6. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
อนึ่ง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับพื้นที่ หน่วยงาน บุคคลที่มีผลงานดีเด่นดังกล่ าว
ในโอกาสนี้ ขอเรีย นเชิญ ท่า นผู้ว่า ราชการจัง หวัด ตรัง ให้เ กีย รติม อบโล่เ กีย รติคุณ ดั ง กล่า ว
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
๑. สถานประกอบการส่ง เสริม สุข ภาพและอนามัย สิ่ง แวดล้อ มเพื่อ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนวัยทางาน ระดับดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
จากัด (มหาชน)
2. ชุมชนรักษ์สุขภาพด้านการออกกาลังกาย ระดับดีเด่น ระดับเขต ได้แก่
ชุมชนบางด้วน ตาบลบางด้วน อาเภอปะเหลียน
3. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน กิจกรรมก้าวท้าใจ season3 ที่มีผู้ลงทะเบียนมาก
เป็นลาดับ 3 ของเขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
4. ตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุม ชนผ่า นเกณฑ์ ดีเ ด่น ระดับจัง หวัด ได้แก่ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลบางด้ว น อาเภอ
ปะเหลียน
5. ชมรมผู้สูง อายุ ดีเ ด่น ระดับ จัง หวัด ได้แ ก่ ชมรมผู้สูง อายุโ คกหล่อ อาเภอ
เมืองตรัง
6. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น ระดับ จังหวัด ได้แ ก่ นายสมบูร ณ์
ทองส่งโสม ตาบลคลองปาง อาเภอรัษฎา
7. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นาง
ดรุณี ทองเหมือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปากปรน อาเภอหาดสาราญ
8. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นางอุไรวรรณ สุขเกษม
ตาบลทุ่งต่อ อาเภอห้วยยอด
9. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูง อายุ ดีเด่น ระดับ จังหวัด ได้แ ก่
นายนันทพล พรหมมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบ่อ อาเภอย่านตาขาว
9. การมอบเกีย รติบัต รเชิด ชูเ กีย รติแ ก่อาเภอที่ฉีด วัค ซีน โควิด -19 บรรลุ
เป้าหมายครอบคลุมกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ, 7 กลุ่มโรค,หญิงตั้งครรภ์) มากกว่าร้อยละ 70
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
กระผมขอนาเรียนว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ส่วนใหญ่เป็นการติดจากคนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน และ
คนในครอบครัว โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเราหรือคนรอบตัวติดเชื้อหรือไม่ ดังนั้นทุกคนจึงต้อง
ปูองกันตนเองอย่างสูงสุด (Universal Prevention) โดยไม่ทากิจกรรมรวมกลุ่ม ใส่หน้ากาก
อนามัย ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่ว มกับผู้อื่นแม้ในบ้าน เพื่อลดโอกาสรับเชื้อและแพร่เชื้อให้คนอื่น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยกลุ่ม
608 นี้มีความจาเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อลดความรุนแรง
-/และเสียชีวิต...

-12และเสียชีวิต จังหวัดตรังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินงานฉีดวัคซีน ในกลุ่ม
608 ได้ร้อยละ 71.40 โดยมี 5 อาเภอที่สามารถดาเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ได้มากกว่า
ร้อยละ 70 ดังนี้
1. อาเภอเมืองตรัง
ร้อยละ 79.14
2. อาเภอหาดสาราญ ร้อยละ 75.41
3. อาเภอสิเกา
ร้อยละ 75.00
4. อาเภอนาโยง
ร้อยละ 72.12
5. อาเภอย่านตาขาว ร้อยละ 70.88
อนึ่ง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและประกาศเกียรติคุณแก่อาเภอที่ดาเนินการรณรงค์
ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ได้มากกว่าร้อยละ 70 ในโอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรดังกล่าว ดังนี้
1. อาเภอเมืองตรัง
2. อาเภอหาดสาราญ
3. อาเภอสิเกา
4. อาเภอนาโยง
5. อาเภอย่านตาขาว
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ ที่ได้รับรางวัล ทุกท่าน ทั้งที่ได้รับโล่ เข็ม และเกียรติ บัตร
ของทุกหน่วยงานในวันนี้
10. แนะนาข้าราชการย้ายมารับตาแหน่งใหม่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ๑) นายแพทย์ชัยรัตน์ ลาโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ย้ายมา
รับตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
๒) นายณรงค์ หนูคง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกระบี่ ย้ายมารับตาแหน่ง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดตรัง
๓) นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ย้ายมารับตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
4) นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะลและชายฝั่งที่ 4 ย้ายมารับตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
และชายฝั่งที่ 7
ประธาน
ขอต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และยินดีที่ย้ายมาร่วมกันทางานที่จังหวัดตรัง
เริ่มประชุม
เวลา 09.๓0 น.
นายขจรศั กดิ์ เจริ ญโสภา ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ตรั ง ประธานที่ ประชุ มกล่ าวเปิ ด
การประชุมและดาเนินการประชุม คณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/๒๕64 ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2564 ประจาเดือนตุลาคม 2564
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ขอซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าประชุม คณะกรมการจังหวัด การประชุม
กรมการจังหวัดเป็นการประชุมในระดับนโยบาย ต้องให้ความสาคัญมาเป็นลาดับแรก หาก
หัวหน้าส่วนราชการไม่ติดภารกิจจาเป็นจริง ๆ ขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
-/2.สถานการณ์...

-132. สถานการณ์โ ควิด -19 ของจังหวั ดตรัง มีย อดผู้ ติด เชื้อ เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ มีการ
แพร่ระบาดทุกพื้นที่ใน 10 อาเภอ ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ตลาดที่เอกชน/ท้องถิ่น รับผิดชอบ ให้ตรวจ ATK แม่ค้าทุกคน ในช่วงการ
แพร่ระบาด ให้ตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มอบอาเภอลงไปตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
2.2 ชุมชนแออัด มอบให้อาเภอรวบรวมรายชื่อชุมชนแออัด ที่ต้องการวัคซีน
โดยรวบรวมรายชื่อส่งสานักงานสาธารสุขจังหวัด
2.3 กลุ่ มประมง กรณีลู กเรือประมงออกเรือและติดเชื้อให้ กักตัว ทั้งหมดใน
เรือประมง ไม่ต้องขึ้นฝั่ง กรณีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่บนแพ ให้ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์
2.4 โรงงานอุตสาหกรรม มอบอุตสาหกรรมจังหวัดและแรงงานจังหวัด ตรวจตรา
ตรวจสอบการดาเนินการตามมาตรการฯ
2.5 วงพนัน มอบอาเภอจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจตรา กวดขัน หาข่าว
2.6 งานศพ งดให้มีการเลี้ยงอาหาร
สาหรับมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาด ขอให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดได้ชี้แจงเพิ่มเติม
นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ตรั ง ขณะนี้ จั ง หวั ด ตรั ง อยู่ ใ นช่ ว งแพร่ ร ะบาดสู ง กระจายอยู่ ทั่ ว ไปใน
ทุกชุมชน โดยมีมาตรการหลัก ๆ ที่ต้องดาเนินการดังนี้
1. เร่งค้นหาคนติดเชื้อ เพื่อแยกออกจากชุมชน เพือ่ ลดการแพร่เชื้อ โดยการตรวจ ATK
2. เร่งรักษาด้วยยาฟาวิพิราเรีย เพื่อลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในตัวผู้ปุวย
3. เร่งสร้างภูมิต้านทาน คือ เร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
4. มาตรการ D-M-S-T-A อย่างเคร่งครัด
5. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด ฯ ครั้ ง ที่ 9/2564
เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/๒๕๖๔ ได้เผยแพร่ให้ทราบ
ทางเว็บไซต์จังหวัดฯ www.trang.go.th แล้ว มีจานวน 23 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 9/2564

ระเบียบวาระที่ 3

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

คลังจังหวัดตรัง
ขอรายงานงบประมาณและผลการใช้ จ่ ายงบประมาณของส่ วนราชการในจั งหวั ดตรั ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม
2564)
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 จัง หวัด ตรัง ได้ร ับ จัด สรรงบประมาณทั ้ง สิ ้น
5,910.19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,898.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 เป็นลาดับที่
41 ของประทศ และลาดับที่ 10 ของภาคใต้

-14รายจ่าย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

รายจ่ายประจา

3,068.38

รายจ่ายลงทุน

2,849.34

รวม

5,910.19

ผลการใช้จ่าย
(ล้านบาท)
3,068.38
(100%)
2,830.07
(99.32%)
5,898.45
(99.80%)

ลาดับที่ประเทศ
7
59
41

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22
ตุลาคม 2564 จังหวัดตรังได้รับงบประมาณ 2,019.06 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 830.25 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 41.12 เป็นลาดับ 4 ของประเทศ และเป็นลาดับ 2 ของภาคใต้
รายจ่าย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

รายจ่ายประจา

674.81

รายจ่ายลงทุน

1,344.25

รวม

2,019.06

ผลการใช้จ่าย
(ล้านบาท)
241.84
(35.84%)
588.41
(43.77%)
830.25
(41.12%)

งบประมาณ
คงเหลือ
(ล้านบาท)
432.97
(64.16%)
755.84
(56.23%)
1,188.81
(58.88%)

ลาดับที่
ประเทศ
23
2
4

สาหรับส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมน้อยที่สุด 20 หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ลาดับ
1
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
สานักงานประมงจังหวัดตรัง
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
ท่าอากาศยานตรัง
สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 6 (จ.ตรัง)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
สานักงานจังหวัดตรัง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
0.077
0.00
0.707
0.00
0.535
0.00
1.038
0.00
4.088
0.00
2.722
0.00
2.023
0.00
20.794
0.00
2.137
0.00
0.165
0.00
1.070
0.00
2.766
0.00
1.560
0.00

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

/-14.วิทยาลัย...

-15ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2.340
0.00
7.295
0.00
6.167
0.00
30.275
0.00

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้
จังหวัดตรัง
งปม.จว. – สานักงานจังหวัดตรัง
สานักงานพลังงานจังหวัดตรัง
สานักงานแรงงานจังหวัดตรัง

175.015
0.593
0.963

0.00
0.001
0.008

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.83

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,003.99

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
576.87
(57.46%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
536.03
(53.39%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
40.83
(4.07%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
963.15
(95.93%)

รายงานผลการใช้จ่าย โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ (เงินกู้โควิด-19)
งบประมาณ
(ล้านบาท)
465.60
มติที่ประชุม

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
421.18
(90.46%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
11.48
(2.47%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
409.70
(87.99%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
55.90
(12.01%)

รับทราบ
3.2 การติดตามเร่ งรัดการเบิกจ่า ยงบประมาณ ปี 2565 และเงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) งบโครงการตามแผนปฏิบัติร าชการจังหวัดตรัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง จั ง หวั ด ได้ รั บ โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด ตรั ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 15 โครงการ งบประมาณ 183.125 ล้านบาท ดังนี้
ประเด็น
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจจังหวัดด้านการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

จานวน
โครงการ/รายการ
2 โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
5.586

9 โครงการ

123.506

1 โครงการ/
1 รายการ

9.251
-/ ประเด็นการ...

-16ประเด็น
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมพะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน
รวม 15 โครงการ 1 รายการ

จานวน
โครงการ/รายการ
3 โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
44.782
183.125

เนื่องจากเริ่มต้นปีงบประมาณ 2565 ขอนาเรียนบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา

งบประมาณ หน่วยดาเนินการ
ผลการ
(บาท)
ดาเนินงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจจังหวัดด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
(จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,585,600 บาท)
1 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วง
9802,800 สนง.เกษตร
เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
จังหวัดตรัง
ภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุ
4,604,800 สนง.ปศุสัตว์
ยังไม่ได้เสนอ
สัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาการผลิตโคขุน
จังหวัดตรัง
โครงการ
พรีเมียม ประเภทไขมัน แทรกในเนื้อสูง
เนื่องจากอยู่
(Premium Beef)
ระหว่างจัดทา
แบบแปลน
ก่อสร้างโรงเรือน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง (จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 123,506,100 บาท)
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
2,000,000 สนง.การ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง
2 โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัต
3,000,000 สนง.วัฒนธรรม
ลักษณ์ประจาถิ่นและความเป็นไทย
จังหวัดตรัง
3 โครงการจัดระเบียบและพัฒนาระบบการ
708,000 สนง.ขนส่ง
ขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม 36,308,300 แขวงทางหลวง
การท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
ชนบทจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ
ตรัง
อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
-/ 5. โครงการเพิ่ม...

-17ประเด็นการพัฒนา
5

งบประมาณ หน่วยดาเนินการ
(บาท)
27,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัดตรัง

ผลการ
ดาเนินงาน

โครงการเพิ่มมาตรฐานรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวหาดหยงหลิง ตาบลเกาะลิบง
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
6 โครงการปรับปรุงลานจอดรถท่าเทียบเรือ
1,326,700 สนง.โยธาธิการ
และก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า หมู่ 3 บ้าน
และผังเมือง
ควนตุ้งกู ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
7 โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความ
19,195,400 แขวงทางหลวง
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
ชนบทตรัง
แหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก ตาบลเกาะลิบง
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
8 โครงการขยายสะพานคลองสิเกา สายตรัง3,000,000 สนง.โยธาธิการ
สิเกา-ควนกุน ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา
และผังเมือง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม 30,967,700 แขวงทางหลวง
การท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
ชนบทตรัง
สาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เมืองเก่าท่าข้ามแหลมหยงสตาร์ ตาบลท่า
ข้าม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
(จานวน 1 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 9,251,600 บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
9,000,000 สานักงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
ตรัง
2 โครงการ TO BE NUMBER ONE
251,600 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน (จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 44,782,000 บาท)
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้า
20,000,000 สนง.โยธาธิการ
ตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านปากหมัน
และผังเมือง
ตาบลหนองตรุด อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
2 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้า
251,600 สนง.สาธารณสุข
ตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 ตาบล
จังหวัดตรัง
บางรัก อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
3 โครงการปุาในเมือง คลองปลักเบน บ้านโคกออก 4,782,000 สนง.ทรัพยากร
หมู่ที่ 8 ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
ทางทะเลและ
จังหวัดตรัง
ชายฝั่งที่ 7
-/ (2) งบกลุ่มจังหวัด...

-18(๒) งบกลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
32.726 ล้านบาท ได้แก่
1. โครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างชายทะเลตรัง งบประมาณ 24.783 ล้า นบาท หน่ ว ยดาเนิ น การ
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical indication : GI) งบประมาณ 7.942 ล้านบาท หน่วยดาเนินการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
(3) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบดาเนินงาน
6
8.974
0.042
8.932
งบลงทุน
2
27.340
0
27.340
รวม
8
36.314
0.042
36.272
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทรายการ

จานวนโครงการ

ประเภทรายการ

จานวนโครงการ

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวม

3
3

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.218
41.111
41.329

เบิกจ่ายแล้ว
(ล้านบาท)
0
0
0

คงเหลือ
(ล้านบาท)
0.218
41.111
41.111

- งบกลางรองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฎ์ ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการงบกลางรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 22.978 ล้านบาท ดาเนินการ
เรี ย บร้ อ ย 1 โครงการ งบประมาณ 3.300 ล้ า นบาท ได้ ด าเนิ น การกั น ได้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 18.940 ล้านบาท
- โครงการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทรายการ
งบดาเนินงาน

จานวนโครงการ
3

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.985

เบิกจ่ายแล้ว
(ล้านบาท)
0

คงเหลือ
(ล้านบาท)
0.985

/- โครงการ...

-19- โครงการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทรายการ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวม 28 โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
48.252
153.287
201.539

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
39.895
153.287
193.182

เบิกจ่ายแล้ว
(ล้านบาท)
0.451
0.451

คงเหลือ
(ล้านบาท)
28.605
153.27
181.892

สรุปโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
โครงการ

หน่วยดาเนินการ

1. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต สนง.เกษตรและ
สินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตร สหกรณ์จังหวัด
อินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
2. โครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวั น ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง
3. โครงการส่งเสริมการเกษตร ตาบล
นาข้าวเสีย อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เพื่อการท่องเที่ยว
รวม 3 โครงการ

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
5.951
3.484
2.467

สนง.เกษตรและ 2.600
สหกรณ์จังหวัด

2.063

0.537

สนง.เกษตร
จังหวัดตรัง

3.750

0.510

3.240

12.301

6.057

6.244

Time Line ของงประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564
- งบตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 31 มีนาคม 2565
- งบกลาง
31 มีนาคม 2565
- งบเงินกู้โควิด-19
31 ธันวาคม 2564
ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรับงบประมาณ ดังนี้
๑. เร่งรัดการดาเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๒. ด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามระเบีย บจัดซื้ อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

/- ระเบียบวาระที่ 4...

-20ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเตรียมการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง สตูล)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง สื บ เนื่ อ งจากนายกรั ฐ มนตรี ได้ เ ห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด ประชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 และตรวจราชการระหว่างวันที่
15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดกระบี่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง
พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมีการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในส่ ว นของจั ง หวัด ตรั ง ได้ ประชุม กรอ. ในการท าข้ อเสนอโครงการเพื่ อ นาเข้ า
ที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 820 ล้านบาทเศษ โดยทาง กรอ.
กลุ่มจังหวัดให้จังหวัดพิจารณาทบทวน โดยโครงการที่นาเสนอจะต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นข้อเสนอที่จะขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านนโยบาย
2. เป็นการขอเร่งรัดแผนงาน/โครงการ ที่อยู่ในแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3. ถ้ า เป็ น ข้ อ เสนอที่ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น ในแผนงาน/โครงการ ที่ ยั งไม่ อ ยู่ ใ น
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นแผนงาน/โครงการ ที่มีความ
พร้อมในการดาเนินการ เช่น มีการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเรียบร้อย มีแบบแปลนพร้อมที่จะดาเนินการ
หรือมีหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยดาเนินการแล้ว เป็นต้น
4. ขอรั บการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่ต้องการชี้เปูาให้ห น่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ดาเนินการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด/ภาค อย่างมีนัยสาคัญ
จังหวัดตรัง จะมีการพิจารณาทบทวนโครงการอีกครั้งหนึ่ง จึงขอนาเรี ยนที่ประชุม
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 รายงานความก้าวหน้านโยบาย/ข้อสั่งการที่สาคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
4.2.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
สาหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้
สานักงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเป็นหน่วยประสานงานหลัก จึงขอรายงานความ
คืบหน้า ดังนี้
โครงการขยะมูลฝอยมีขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่ขยะต้นทาง ขยะกลางทาง ขยะ
ปลายทาง ในส่ ว นของขยะต้ น ทาง และขยะกลางทาง แต่ ล ะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาในส่วนของการจัดการขยะที่ปลายทาง เพราะได้มีการแบ่ง
Cluster ไว้ 6 Cluster แต่ปัจจุบันบาง Cluster ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากไม่มีความ
พร้อม Cluster หลักที่ดาเนินการอยู่ ก็จะเป็น Cluster เทศบาลนครตรัง กับ เทศบาลเมืองกันตัง
ซึ่งแนวโน้มในอนาคตก็จะมีปัญหา อย่างไรก็ดี ขณะ การจัดการขยะมูลฝอยปลายทาง องค์การ
บริห ารส่ว นจั งหวัดตรั ง ได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา โดยจะจัดการขยะ ร่วมกับ หน่ว ยงานของ
เอกชน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งกาหนดให้
-/ องค์กรปกครอง...

-21องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นหลักในการบริหารจัดการขยะชุมชนได้ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

รายการ

1 อปท.ขอเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดตรัง
Cluster
2. จังหวัดขอความเห็น อปท.ในเขตจังหวัด
ให้ความเห็นชอบให้ อบจ.ตรัง เป็น
เจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน Cluster

หน่วยดาเนินการ
อบจ.ตรัง
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

3. อปท.ที่เป็นเจ้าภาพหลัก Cluster จัดทา
ข้อเสนอโครงการและวิเคราะห์โครงการ
ดังนี้
3.1 การรับความคิดเห็นของประชาชน อบจ.ตรัง
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
อบจ.ตรัง
ระหว่าง อปท.เจ้าภาพ กับ อปท.ในพื้นที่
3.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ
อบจ.ตรัง
ประกอบด้วย
(1) ที่ตั้งโครงการ
(2) กรรมสิทธิ์ที่ดิน
(3) เหตุผลความจาเป็น
(4) ต้นทุนการดาเนินงาน
(5) รูปแบบและระยะเวลา
มอบหมายเอกชนดาเนินการ
(6) ประมาณการผลตอบแทน
ด้านต่าง ๆ
(7) ผลกระทบของโครงการ
ทั้งทางตรง ทางอ้อม
(8) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
(9) ความพร้อมของ อปท.เจ้าภาพ
(10) ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยี

มติที่ประชุม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 – 5 ตุลาคม
2564

หมายเหตุ

11-15 ตุลาคม
2564

เนื่องจาก
สถานการณ์
โควิด-19 จึงขอ
ความเห็นชอบ
โครงการแจ้ง
เวียนเป็นเอกสาร

27 – 28
กันยายน 2564
29 กันยายน
2564
18 – 29
กันยายน 2564

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขั้นตอนการการจัดทารายละเอียดโครงการ หลังจากนั้น จะ
ได้ จั ด ส่ ง โครงการให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น าเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
รับทราบ
-/4.2.2 การดาเนินงาน...

-224.2.2 การดาเนินงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
การดาเนินงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดจังหวัดตรัง เป็นโครงการภายใต้ โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินงาน ได้แก่
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนั ขในพื้นที่ ดูแลสุนัข
ที่ไม่มีผู้เลี้ยง รวมทั้งจัดสร้างบ้านพักพิงสุนัขจรจัด
๒. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีหน้าที่ในการกากับดูแลตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า
สร้างภูมิคุ้มกันกับสุนัขที่ไม่ได้รับการดูแล นอกเหนือจากพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ในทางเทคนิค ทาหน้าที่ผ่าตัดทาหมันให้กับสุนัข
๓. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สร้างภูมิคุ้มกันโรคในคน
๔. สานักงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน
การแก้ปัญหาสุนัขจรจรในจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการปลอดสุนัขจรจัด
ในปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สารวจสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดตรัง
มีประมาณ 133,028 ตัว สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ตอนและทาหมันประมาณ 2,061 ตัว
ซึ่งถือว่าน้อยมาก ซึ่งถ้าจะลดประชากรสัตว์ให้ได้ตามเปูาหมาย จะต้องลดประชากรสัตว์ควบคุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 หรือปีละประมาณ 10,000 ตัว สานักงานปศุสัตว์ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ปีละ 2,000 ตัว ในสัตว์ด้อยโอกาส ยังขาดอีก 8,000 ตัว ที่ต้องขอสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
ปี 2564 ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่ม ดังนี้
1. มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา
2. องค์กรสงเคราะห์สัตว์สี่นานาชาติ (4 paws international)
3. กลุ่มคนรักสุนัข
เปูาหมาย ทาหมันให้กับสุนัขจรจัดให้ได้มากที่สุด ในเบื้องต้นจะตอนทาหมัน สุนัข
ในบ้านพักพิงของเทศบาลนครตรัง และจะทา MOU กับทุกฝุาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนา
ร่องแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่บ่อบาบัดขยะ สวนสาธารณะ ศาลากลางจังหวัด และสนามกีฬากลาง
จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้ประสานกับเทศบาลนครตรังในการสร้าง ปรับปรุง
คอกพักพิงสุนั ข จรจั ด ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้าเทศบาลนครตรัง โดยมีตัว อย่างแบบแปลน
สถานที่พักพิงสุนัขจรจัด (คอนโด 2 ชั้น) ใช้พื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา รองรับได้ประมาณ
400 ตัว
ประธาน
มอบหมายสานักงานปศุสัตว์จังหวัด เทศบาลนครตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ได้คุยกันในรายละเอียดเพื่อจัดทาสถานที่พักพิงสุนัขจรจัด (คอนโด 2 ชั้น)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/- 4.2.3 การก่อสร้าง...

-234.2.3 การก่อสร้างอาหารหอประชุมจังหวัดตรัง (ขนาด 1,000 คน)
โยธาธิการจังหวัดตรัง
สื บ เนื่ อ งจากนโยบายผู้ ว่าราชการจั งหวั ดตรัง ต้อ งการให้ มีการก่ อสร้า ง
หอประชุมเพื่อใช้ กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด ซึ่งได้กาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการคือ ที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ตง 33 ซึ่งอยู่ด้านข้างศาลากลางจังหวัดตรัง สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดได้ดาเนินการสารวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียดในการก่อสร้าง เป็นอาคาร คลส.
2 ชั้น ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 65 ม. มีพื้นที่ใช้สอย 4,290 ตารางเมตร รูปแบบอาคารเป็น
ทรงปั้นหยา ชั้นล่างเป็นที่โล่ง เป็นสถานที่สาหรับจอดรถยนต์ได้ มีห้องน้า ชายหญิง ห้องควบคุม
ไฟฟูา ประปา ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมมีความจุประมาณ 1,000 คน มีห้องน้าชาย หญิง ห้อง
เก็บของ มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางกับหอประชุม งบประมาณในการก่อสร้าง
68.367 ล้านบาท
ในส่ ว นของการเตรี ยมพื้นที่เพื่ อการก่อสร้าง เดิมมีอาคารของส่ ว นราชการที่ใ ช้
งานอยู่ ได้แก่ อาคารของสาธารณสุข อาคารสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
อาคารสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อาคารของที่ทาการปกครองจังหวัด อาคารสหกรณ์
ตารวจ อาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคารของตารวจสันติบาล ในเบื้องต้น ทาง
สานั กงานโยธิการและผั งเมืองจังหวัด และส านักงานจังหวัด ได้ประชุมหน่ว ยงานที่มีอาคาร
ดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้ แบบแปลนและ
ประมาณการราคาค่าก่ อสร้า ง ส านัก งานโยธาธิก ารและผั ง เมื องจั ง หวั ด ได้ด าเนิน การเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้สานักงานจังหวัดเพื่อของบประมาณต่อไป
ประธาน
ขณะนี้ จังหวัดได้ทาหนังสือของบประมาณไปยังกระรวงมหาดไทย เพื่อขอเข้าแผน
ปี 2566 แล้ว ส่วนราชการที่อยู่ในสถานที่ที่จะก่อสร้างขอให้วางแผนในการย้ายออกและส่ง มอบ
พื้นที่ ภายในเดือนกันยายน 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.4 โครงการจตุรัสเมืองตรัง
ตัวแทน บ.ที่ปรึกษาฯ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดาเนินการ
โครงการจั ตุรั ส เมืองตรั ง โดยสรุ ป ความก้าวหน้าในการดาเนินการจัตุรัส เมืองตรัง ระยะที่ 1
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างมาเรียบร้อยแล้ว จานวน 50 ล้านบาท
แบ่งเป็น 3 เฟส การดาเนินงานปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 60 – 70%

มติที่ประชุม

รับทราบ
-/ 4.3 โครงการเด่น...

-244.3 โครงการเด่นของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ผลสรุปของโครงการการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตรัง
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ขอเชิญบริษัทที่ปรึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียด
ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาฯ

แนวคิดการกาหนดขอบเขตผังแม่บท เพื่อการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองตรัง

พืน้ ที่เป้าหมายเพื่อการวางผังพื้นที่เฉพาะ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

/- โครงการ...

-25โครงการออกแบบรายละเอียดภายใต้ผั งแม่บท เพื่อพัฒนาตามผังเมืองรวมและ
ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนทับเที่ยงจังหวัดตรัง พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความเหมาะสม เพื่อ
นาไปออกแบบรายละเอียดและจัดทาแบบก่อสร้างโดยมีงบประมาณในการก่อสร้างของ
โครงการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ได้คัดเลือกมา 2 โครงการ คือ
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กะพังสุรินทร์ งบประมาณ 30 ล้านบาท
2. โครงการจัตุรัสเมืองตรัง ระยะที่ 2 บริเวณศูนย์ราชการ การดาเนินการขณะนี้
อยู่ประมาณ 30-40%
ประธาน
โครงการจัตุรัสเมืองตรัง ฝากท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และบริษัทที่ปรึกษา
ได้เร่งดาเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์
ไทยระดับจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าปุาเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การ
ดาเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าปุา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พรบรมชนกาธิเ บศร มหาภู มิพลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพระราชทานพระมหากรุณาในพิธีทอดผ้า ประจาปี 2564 ดังนี้
- พระราชทานผ้าไตร จานวน 1 ไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าปุาในส่วนกลาง ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
- พระราชทานผ้ าไตร จานวน 4 ไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าปุาในส่วนภูมิภาค ณ วัดที่เจ้าคณะหนเลือก ระหว่างวันที่ 13
ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564
- พระราชทานผ้าไตร จานวน 72 ไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทอดผ้า ณ วัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเลือ ก
จังหวัดละ 1 วัด ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564
สาหรับจังหวัดตรัง ได้ประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าปุาสนับสนุนโครงการ
ทุ น เล่ า เรี ย นหลวงส าหรั บ พระสงฆ์ ไ ทย ระดั บ จั ง หวั ด เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2564 ณ ห้ อ ง
พระยารัษฎา ชั้น 5 โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ได้พิจารณาคัดเลื อกวัดกะพัง
สุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นสถานที่จัดพิธีฯ โดยท่านจิรายุ อิสรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็น
ประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
จึงเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อ โปรดทราบ ทั้งนี้ สานักงานจั งหวัดตรัง จะได้มีหนังสือ
เชิญเข้าร่วมพิธีต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
/- 4.5 สถานการณ์...

-264.5 สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคไวรั ส โคโรนา 2019 และข้อมู ลการ
ฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง สถานการณ์ โ ควิ ด -19 ของประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 27 ตุ ล าคม
2564 มีผู้ปุวยรายใหม่ 8,452 ราย เสียชีวิต 57 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีโรคเรื้อรัง
และผู้สูงอายุ ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มที่ลด
ในส่วนของจังหวัดตรัง วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีผู้ปุวยรายใหม่ 215 ราย ผู้ปุวย
สะสม 10,211 ราย กาลังรักษา 2,581 ราย หายปุวยแล้ว 7,580 ราย เสียชีวิตสะสม 50 ราย
อาเภอที่มีผู้ปุวยมากที่สุด คือ อาเภอกันตัง อาเภอเมือง และอาเภอห้วยยอด ตามลาดับ
ความเสี่ยงและข้อเสนอมาตรการ
1. การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดตรัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอาเภอที่มีผู้ปุวย
สูงสุดในสัปดาห์ที่ 43 (24-30 ตุลาคม 2564) ใน 4 ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอเมืองตรัง อาเภอ
กันตัง อาเภอห้วยยอด และอาเภอย่านตาขาว ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
อย่างเคร่งครัด ความเป็นชุมชนแออัด การติดเชื้อในโรงงานและสถานประกอบการ ความสัมพั นธ์
แบบเครือญาติ ตลาดสด เล่นการพนัน การจัดงานศพ งานประเพณี
2. การระบาดลงสู่ชุมชน อาจจะทาให้ผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจาตัวเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น ควรเน้นเรื่องมาตรการ และความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในกลุ่มคนเหล่านี้
3. พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ผู้ ปุ ว ยในช่ ว งนี้ ควรเน้ น เรื่ อ งระบบเฝู า ระวั ง ให้ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ การ
ตรวจจับการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
4. ควรมี HI CI และระบบการรักษา รองรับ สาหรับผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ
5. เร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด
รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนของจังหวัดตรัง
อาเภอ

เปูาหมาย

เมือง
กันตัง
ย่านตาขาว
ปะเหลียน
สิเกา
ห้วยยอด
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสาราญ
รวม

160,475
89,478
66,306
66,778
39,544
97,097
44,661
45,909
30,060
17,328
656,636

รับวัคซีนเข็ม 1
จานวน
ร้อย
ละ
122,164 76
38,143 43
34,597 52
29,486 43
20,030 51
41,437 43
22,119 50
25,523 56
15,470 51
8,183 47
357,152 54

รับวัคซีนเข็ม 2
เปูาหมาย
จานวน
ร้อย 50 %
ละ
92,507 58 80,238
26,842 30 44,739
22,191 33 33,153
21,342 31 34,389
13,607 34 19,772
29,620 31 48,549
14,197 32 22,331
16,762 37 22,955
10,686 36 15,030
4,032 23
8,664
251,786 38 329,818

GAP

เปูาหมาย
70%

GAP

6,596
4,903
7,112
212
481
-

112,333
62,635
46,414
48,145
27,681
67,968
31,263
32,136
21,042
12,130
461,745

24,492
11,817
18,659
7,651
26,531
9,144
6,613
5,572
3,947
104,593

-/ การฉีดวัคซีน...

-27การฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608
อาเภอ
เมือง
กันตัง
ย่านตาขาว
ปะเหลียน
สิเกา
ห้วยยอด
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสาราญ
รวม

เปูาหมาย
40,387
20,007
17,292
16,477
8,352
23,681
10,551
11,433
7,421
3,856
159,457

รับวัคซีนเข็ม 1
จานวน
ร้อยละ
32,500 80.47
12,059 60.27
12,358 71.47
10,269 62.32
6,376 76.34
15,234 64.33
6,627 62.81
8,304 72.63
4,921 66.31
2,944 76.35
111,592 69.98

รับวัคซีนเข็ม 2
จานวน
ร้อยละ
29,344 72.66
10,612 53.04
10,546 60.99
9,126 55.39
5,576 67.92
13,478 56.91
5,647 53.52
6,972 60.98
4,341 58.50
2,333 60.50
87,072 61.51

เปูาหมาย
50 %
28,271
14,005
12,104
11,534
5,846
16,577
7,386
8,003
5,195
2,699
111,620

GAP
1,946
1,265
1,343
759
274
28

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม ผู้สูงอายุ
อาเภอ
เมือง
กันตัง
ย่านตาขาว
ปะเหลียน
สิเกา
ห้วยยอด
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสาราญ
รวม

เปูาหมาย
26,264
12,387
11,321
10,985
4,967
15,350
6,319
7,766
4,108
2,466
101,933

รับวัคซีนเข็ม 1
จานวน
ร้อยละ
221,706 83
7,715 62
7,943 70
6,113 56
3,583 72
9,281 60
4,064 64
5,630 73
2,728 66
1,698 69
70,461 69

รับวัคซีนเข็ม 2
จานวน
ร้อยละ
20,213
77
7,065
57
7,118
63
5,592
51
3,294
66
8,486
55
3,623
57
5,106
66
2,518
61
1,357
55
64,372
63

เปูาหมาย
50 %
18,385
8,671
7,925
7,690
3,477
10,745
4,423
5,436
2,876
1,726
71,353

GAP
956
1,577
1,464
359
148
28
892

การฉีดวัคซีนโควิด-19 7 กลุ่มโรค
อาเภอ
เมือง
กันตัง
ย่านตาขาว
ปะเหลียน
สิเกา
ห้วยยอด
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสาราญ
รวม

เปูาหมาย
13,810
7,459
5,793
5,311
3,232
8,088
4,126
3,581
3,228
1,339
55,967

รับวัคซีนเข็ม 1
จานวน
ร้อยละ
10,662 77
4,299 58
4,318 75
4,107 77
2,713 83
5,884 73
2,514 61
2,583 72
2,161 67
1,211 90
40452 72

รับวัคซีนเข็ม 2
จานวน
ร้อยละ
9,029
65
3,513
47
3,374
58
3,500
66
2,321
72
4,939
61
1,993
48
1,790
50
1,798
56
955
71
33,212
59

เปูาหมาย
50 %
9,667
5,221
4,055
3,718
2,262
5,662
2,888
2,507
23
937
39,177

GAP
922
374
99
-

/-ข้อมูล...

-28ข้อมูลนักเรียนรับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19
เป้าหมาย
ผลการฉีด เข็ม 1
(ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ)
23,266
19,952
5,558
3,935
3,935
3,324
3,316
2,364
1,860
1,414
7,470
5,637
2,833
2,421
1,865
1,516
2,073
1,616
741
457
52,877
42}681

อาเภอ
เมืองตรัง
กันตัง
ย่านตาขาว
ปะเหลียน
สิเกา
ห้วยยอด
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสาราญ
รวม

ร้อยละ
85.76
70.80
84.47
71.29
76.02
75.46
85.46
81.29
80.13
61.67
80.72

การเตรียมความพร้อมของเตียงรักษาผู้ป่วยจากเชื้อ COVID-19
สถานบริการ

ความพร้อมของเตียงรักษาผู้ป่วย

โรงพยาบาลภาครัฐ (10 แห่ง)

316

425

-109

โรงพยาบาลเอกชน (2 แห่ง)

393

543

-150

โรงพยาบาลสนาม (4 แห่ง)

1,073

985

88

Hospitel (5 แห่ง)

274

266

8

Community Isolation (CI) (4แห่ง)

412

141

271

Home Isotation (HI)

57

57

0

2,494

2,310

184

รวม

ความเตรียมความพร้อมของ Community Isolation รักษาผู้ป่วยจากเชื้อ COVID-19
Community
Isolation

จานวนเตียง

ใช้

คงเหลือ

รายใหม่

รักษาหาย
วันนี้

รักษาหาย
สะสม

เมือง

130

40

90

5

1

0

ห้วยยอด

72

0

72

0

0

0

ย่านตาขาว

0

0

0

0

0

0

ปะเหลียน

30

30

0

0

0

36

นาโยงบ

80

71

9

4

2

41

กันตัง

0

0

0

0

0

0
-/ สิเกา...

-29Community
Isolation

จานวนเตียง

ใช้

คงเหลือ

รายใหม่

รักษาหาย
วันนี้

รักษาหาย
สะสม

100

0

100

0

0

0

วังวิเศษ

0

0

0

0

0

0

รัษฎา

0

0

0

0

0

0

หาดสาราญ

0

0

0

0

0

0

412

141

271

9

3

77

สิเกา

รวม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

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

-30-

