
 
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง 

ครั้งที่ 11/2564  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
วันจันทร์ที ่29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  
 

--------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุมจ านวน 48 คน / ประชุมผ่านระบบ Application Cisco Webex Meeting จ านวน 67 คน 
 

กระทรวงมหาดไทย 
1. นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา   ผูวาราชการจังหวัดตรัง   ประธาน 
2. นายไพบูลย์  โอมาก    รองผูวาราชการจังหวัดตรัง 
3. นายภูวนัฐ  สมใจ    รองผูวาราชการจังหวัดตรัง 
4. นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา   ปลัดจังหวัดตรัง 
5. น.ส.ณัฐยาน์  ทวีวงศ์    หัวหนาส านักงานจังหวัดตรัง  
6. นายจักรพงษ์  รัชนีกุล   นายอ าเภอกันตัง 
7. นายส าคัญ  อรทัย    นายอ าเภอหวยยอด 
8. นายเอกชัย  สุนทร    นายอ าเภอปะเหลียน 
9. นายสมนึก  ธูปหอม    นายอ าเภอยานตาขาว 
10. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   นายอ าเภอสิเกา 
11. นายกิตติพงษ์  อ าพันธ์   นายอ าเภอหาดส าราญ 
12. จาเอก สุวัฒน์  สัญวงษ์   นายอ าเภอวังวิเศษ 
13. นายสมศักดิ์  ชูแสง   แทน นายอ าเภอเมืองตรัง 
14. นายไชยา  ถิ่นทอง   แทน นายอ าเภอนาโยง 
15. นายมนต์ชัย  หนูสาย   แทน นายอ าเภอรัษฎา 
16. นายโชคดี  คีรีกิ้น   แทน นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดตรัง 
17. นายสัญญา  ศรีวิเชียร    นายกเทศมนตรีนครตรัง 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
18. พ.อ.ธีรวัฒน์  ปิ่นแกว    รองผูอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง(ทหาร) 
19. นายธานินทร์  ทองขโชค   ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 

 

กระทรวงการคลัง 
20. นางแกวใจ  คดีธรรม    คลังจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
21. นายกิจจา  ไวชมภู    ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
22. นางมณี  สารผล    พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
23. นายจรูญศักดิ์  สุขขุม    เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
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กระทรวงคมนาคม 
24. นายสัญชัย  ออนแกว   ขนสงจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
24. นายวริทธิ์  คิดถูก   แทน ผูอ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง 
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
25. นางพิลาภ  รักไทย    สถิติจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงพลังงาน 
26. นายธนาศักดิ์  สระทอง   พลังงานจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงพาณิชย์ 
27. น.ส.สุภากิตติ์  เกลี้ยงสงค์   พาณิชย์จังหวัดตรัง 
 

กระทรวงยุติธรรม 
28. นางจารุรัตน์  นวลนิ่ม   แทน ยุติธรรมจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 
29. นางธมลวรรณ  รักษ์สังข์  แทน วัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
30. นายสินชัย  รองเดช   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
31. นายสมบัติ  สธนเสาวภาคย์   ผูอ านวยการโรงพยาบาลตรัง 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
32. นางพรทิพา  อัครสุต    อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
33. นางอรทัย  เกิดภิบาล   แทน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
34. พล.ต.ต.อาคม  บัวทอง  แทน ผูบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
35. นายสราวุธ  เกิดเมืองเล็ก  แทน อัยการจังหวัดตรัง 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
36. น.ส.อมร  สะอาด    ผูอ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 
 

หน่วยงานอิสระ/ภาคเอกชน 
37. นายธีรวัฒน์  หวังศิริเลิศ   ประธานหอการคาจังหวัดตรัง 
38. นายชัยวุฒิ  สวัสดิรักษ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
39. นายพิทักษ์พงษ์  ชัยคช   ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดตรัง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (น าเสนอข้อมูล) 
1. นายณรงค์  โสภารัตน์    ผูอ านวยการส านักงานการกีฬาแหงประเทศไทย  

จังหวัดตรัง 
2. นางกาญจนา  เตี้ยวซี    นักวิชาการประมงช านาญการ 
3. นายภานุวัฒน์  พูลสวัสดิ์   ผูอ านวยการกลุมงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัดตรัง 
4. น.ส.พัสกาญจน์  กีรติชัยสาร   ผูอ านวยการกลุมงานยุทธศาสตร์และขอมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด  ส านักงานจังหวัดตรัง 
5. น.ส.ณัฐรินทร์  เต็มดี    ผูอ านวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. นางมนัสนันท์  สุขเรือง    หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดตรัง 
7. น.ส.ฉัตรอุไร  พลสุต    จาจังหวัดตรัง 
8. นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข    ปูองกันจังหวัดตรัง 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ด้วยระบบ Application Cisco Webex Meeting 
1. นายสุชาติ  โภชนกิจ    เจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
2. นายประคอง  ชูนวล    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
3. นายสุวิทย์  จันทร์มีศรี   แทน พัฒนาการจังหวัดตรัง 
4. นายบัญญัติ  จุลรอด    ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาตรัง 
5. นายช านิ  จ าปา   แทน ผูจัดการการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง 
6. นายสมศักดิ์  ทองค า    สรรพากรพื้นที่ตรัง 
7. น.ส.ธนวรรณ  ผดุงเดช    สรรพสามิตพ้ืนที่ตรัง 
8. นายมนตรี  จันทร์เพ็ญ    ธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง 
9. นายธงชัย  มณีชาต ิ    นายดานศุลกากรกันตัง 
10. นายชาญยุทธ  กาญจนพรหม   ผูอ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง 
11. น.ส.นูรียัน  นิเต฿ะ    หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง 
12. น.ส.นวลนอย  นอนกิจ   ผูอ านวยการศูนย์คุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดตรัง 
13. นายวสันต์  สุขสุวรรณ   เกษตรจังหวัดตรัง 
14. นายโกวิทย์  เกาเอ้ียน   ประมงจังหวัดตรัง 
15. นายสุรจิต  วิชชวุรรณ   ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
16. นายปัญญา  สุนกี้    ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 
17. นายจรวย  ภูมิชาต ิ   แทน สหกรณ์จังหวัดตรัง 
18. นายเจษฎา  จิตรหลัง  แทน ผูอ านวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดตรัง 
19. นางวรรณา  พรหมบุญทอง   ผูอ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง 
20. นายฉัตรชัย  กิตติไพศาล   ผูอ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
21. นายอนุกูล  อวนเสง    หัวหนาดานตรวจพืชทาเรือกันตัง 
22. นายภาสกร  นบนอบ    หัวหนาดานตรวจประมงตรัง 
23. นางหรอหวี  ทองดวง  แทน ผูอ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
      ชายฝั่งตรัง 
24. นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง   ผูอ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืตรัง 
 

-/ 20. นายบุญชวย ... 
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25. น.สงเพ็ญศรี  ทองวิถี   แทน ผูอ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง  
26. พันจาเอกเมืองชล  วงศ์สุวรรณ  ผูอ านวยการทาอากาศยานตรัง 
27. นายธีระ  เซงงาย    ผูอ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 
28. นางวิมลมาน  สุวรรณรัตน์   ผูอ านวยการส านักงานเจาทาภูมิภาคสาขาตรัง 
29. นางกศิรินทร์  พลนาค  แทน ผูอ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 
30. น.ส.ชะอุม  กุลบุตร   แทน ผูอ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ตรัง 
31. นายรุงเรือง  คงแกว   แทน ผูอ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
32. นายจรัญ  ด าเนินผล   แทน ผูอ านวยการส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 3 
33. นายณรงค์  คงเอียด    หัวหนาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
34. นายถาวร  ถมมาลี    ผูอ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ตรัง 
35. นางจรุณี  ด าชวย    ผูอ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
36. นายโยธา  ศรีโยธา   แทน ผูอ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 
37. นายวิเชียร  เผาช ู    ผูอ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 
38. น.ส.วันดี  นิตโิชติ    ผูอ านวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
      จังหวัดตรัง  
39. น.ส.วิมล  พลประสิทธิ์  แทน จัดหางานจังหวัดตรัง 
40. นายสุรสิงห์  จุนณศักดิ์ศรี   สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตรัง 
41. น.ส.สุชาวดี  สอาดจิต  แทน ประกันสังคมจังหวัดตรัง 
42 นายปกรณ์  ศรีเพชร    ผูอ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
43. นางประไพพิศ  สิงหเสม   ผูอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
44. นางสุภาพร  นิยมแกว  แทน ผูอ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
45. นางจริยาภรณ์  ใบกอเด็ม   หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน าโดยแมลงที่ 12.3 จ.ตรัง 
46. นางนริศรา  งามขจรวิวัฒน์     ผูอ านวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต  
      จังหวัดตรัง 
47. พ.อ.ทองใบ  ชารีวัน    สัสดีจังหวัดตรัง 
48. ร.อ.นิพล  สุขศรี   แทน ผบ.ร.15 พัน 4 
49. นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี   ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ 
50. นางสุมน  ไชยเสนีย์   แทน ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      ตรัง เขต 1 
51. นางนภา  จิโรภาส    ผูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
52. นายกิติศักดิ์  วิชิตสโร  แทน ผูอ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 
53. นายสถาพร  อนุกูลพันธ์   ผูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง 
54. นายสุมิตร  สามหวย   แทน ผูอ านวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
55. นายกฤษฎา  บุญเจริญ  แทน ผูอ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
56. นายจรูญ  ชสูังข์    ผูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชางตรัง 
57. น.ส.พัชรินทร์  อักษรผอม  แทน ผูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง 
58. นายเฉลิมศักดิ์  ทองเนื้อออน   ผูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
59. นางทิตทยา  ณ สมบัติ  แทน ผูอ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
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60. น.ส.ลดาวัลย์  ชวยชาติ   ผูอ านวยการ ททท. ส านักงานตรัง 
61. นางจงรักษ์  เสือฉวน   แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
62. ผศ.อนุชา  แซเจียม   แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

ประจ าวิทยาเขตตรัง 
63. นายทรงศักดา  ชยานุเคราะห์   ผูอ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง มหาวิทยาลัย 
      สวนดุสิต ศูนย์ตรัง 
64. ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ  พาณิชย์กุล  แทน สารวัตรสถานีต ารวจทองเที่ยว 2 กองก ากับการ 3  

กองบังคับการต ารวจทองเที่ยว 3 
65. พ.ต.ท.วัชรพล  สวางแผว   สารวัตรใหญตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตรัง 
66. พ.ต.ต.รอสะดี  ตาเย฿ะ   สารวัตรพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง 
67. นายโกวิท  จงจิต   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 
 

เรื่องน าเสนอก่อนระเบียบวาระการประชุม    
 ๑. น้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สถิติจังหวัดตรัง   “การท าความดีนั้น แมจะไมมีใครรูเห็น แตก็จ าเป็นตองท า เพื่อใหผลดีที่เกิดขึ้น           
ยิ ่งเพิ ่มพูนและแผขยายกวางออกไป เป็นประโยชน์ เป ็นความเจริญมั ่นคงที ่แทแกตน                  
แกสวนรวม ตลอดถึงชาติบานเมืองพรอมทุกสวน ขาราชการทุกคนจึงตองตั้งใจใหหนักแนน
เที่ยงตรง ที่จะกระท าความดี ทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ดวยความอุตสาหะ
เสียสละ โดยไมหวั่นไหวยอทอตออุปสรรคปัญหา หรือความยากล าบากเหนื่อยยาก” 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร            
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องใน
วันขาราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553 

๒. การมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัคร
แรงงานดีเด่นจังหวัดตรัง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

แรงงานจังหวัดตรัง    กระทรวงแรงงาน ไดจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานใหท าหนาที่ผูแทนกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือขยายบริการดานแรงงานในระดับต าบล หมูบาน มาตั้งแตปี 2551 และระเบียบกระทรวง
แรงงานวาดวยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 ก าหนดใหอาสาสมัครแรงงานมีสิทธิประโยชน์               
ที่ควรไดรับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานดีเดนอยางตอเนื่องสม่ าเสมอทุกปี โดยใหปลัดกระทรวง
แรงงาน ผูวาราชการจังหวัดคัดเลือกเพ่ือเขารับโล ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครแรงงานดีเดน 

จังหวัดตรัง ไดด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงาน
ดีเดนจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 
และมีผูสมัครเขารับการพิจารณาฯ จ านวน 5 ทาน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
คัดเลือกใหนางสาวจาตรี เทือกทักษ์ แกนน าอาสาสมัครแรงงานต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเดนจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ                  
ที่ประชุมมีมติเห็นควรใหแกนน าอาสาสมัครแรงงานที่เหลืออีก 4 ทาน ไดรับการคัดเลือกเป็น
อาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

-/ เพ่ือเป็นการ... 
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เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแกอาสาสมัครแรงงาน ผูท าคุณประโยชน์แกกระทรวง
แรงงาน ดานบริการประชาชน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน จึงขอเรียนเชิญทานผูวาราชการ
จังหวัดตรัง มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติใหแกนางสาวจาตรี เทือกทักษ์ 
อาสาสมัครแรงงานดีเดนจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ 

และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับอ าเภอ จ านวน               
4 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

  1. นายสมัคร นวลศรี แกนน าอาสาสมัครแรงงานต าบลเขาไมแกว อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 
 2. นางศิริลักษณ์  นวลสุวรรณ์  แกนน าอาสาสมัครแรงงานต าบลปะเหลียน อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 3. นายธนโชติ  ชูแสง  แกนน าอาสาสมัครแรงงานต าบลอาวตง อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 
 4. นางออนอุมา  หลักเพชร  แกนน าอาสาสมัครแรงงานต าบลน้ าผุด อ าเภอ             
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

   3. การมอบป้ายเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง   ตามที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดก าหนดแผนงานและ
เปูาหมายการด าเนินการดานการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ให
ส านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตรัง ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
4 กิจกรรม ประกอบดวย 
  1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใหความรูเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ จ านวน 85 แหง 3,330 คน 
  2. จัดอบรม ประชุมชี้แจงการจัดท าระบบมาตรฐานการปูองกันและแกไขปัญหา              
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จ านวน 50 คน 
  3. รณรงค์และสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดท า และตรวจประเมินใหผานเกณฑ์ 
มยส. จ านวน 3 แหง 
  4. รณรงค์และสงเสริมใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป 
ด าเนินการโครงการโรงงานสีขาว จ านวน 20 แหง 
  ซึ่งในการด าเนินการ ส านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตรัง ได
ด าเนินการบรรลุเปูาหมายทั้ง 4 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่จะตองมอบปูายและเกียรติบัตร 
จ านวน 2 กิจกรรม คือ 
  1. สถานประกอบกิจการที่ด าเนินการผานเกณฑ์ระบบมาตรฐานการปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) มีสถานประกอบกิจการที่ด าเนินการผาน
เกณฑ์ประเมินจากคณะท างาน และผานการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จ านวน                  
4 แหง จากเปูาหมาย 3 แหง 
  2. สถานประกอบกิจการที่เขารวมโครงการโรงงานสีขาว ที่มีผลการด าเนินการ 
ผานเกณฑ์ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 จ านวน 20 แหง 
 

- / เพื่อเป็นเกียรติ... 
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  เพ่ือเป็นเกียรติแกสถานประกอบกิจการที่มีผลการด าเนินการดานการปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จึงขอเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดตรัง มอบปูาย
ประกาศเกียรติคุณฯ และเกียรติบัตร ตามล าดับ ดังนี้ 

1. สถานประกอบกิจการที่ด าเนินการผานเกณฑ์มาตรฐานการปูองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ านวน 4 แหง รับปูายประกาศเกียรติคุณฯ และเกียรติบัตร 
ประกอบดวย 

    (1) บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด (สาขาตรัง) 
    (2) บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด (สาขายานตาขาว) 
    (3) บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด (สาขาหวยยอด) 
    (4) บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ (ตรัง) จ ากัด 

  2. สถานประกอบกิจการที่ด าเนินการผานเกณฑ์โรงงานสีขาว จ านวน 20 แหง ซึ่ง
ในวันนี้มารับเกียรติบัตร จ านวน 11 แหง ประกอบดวย 

    (1) หางหุนสวนจ ากัด ลีวิวัฒน์ถาวร (ลีมาร์ทเอ็กเพรส) 
    (2) หางหุนสวนจ ากัด ลีวิวัฒน์ถาวร (ลีมาร์ทซุปเปอร์คาสง) 
    (3) บริษัท สหทรัพย์วัสดุกอสราง จ ากัด 
    (4) หางหุนสวนจ ากัด วิเศษกุลเซอร์วิส 
    (5) บริษัท ยูนิคอน คอนกรีต จ ากัด 
    (6) บริษัท ดุสิตออโตเซลล์ จ ากัด 
    (7) บริษัท สลักศิลป จ ากัด 
    (8) หางหุนสวนจ ากัด โรงโมตรังภู 
    (9) หางหุนสวนจ ากัด กิจรุงเรือง 
    (10) บริษัท มหานคร เอสเตท แมนเนจเมนต์ จ ากัด 
    (11) บริษัท ตั้งใจยนตรการ 2004 จ ากัด 

4. การมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างบ้านอยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง    ตามที่ เหลากาชาดจังหวัดตรัง รวมกับส านักงานพัฒนาสังคมและ                  
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดท าโครงการสรางบานอยูอาศัยใหแกผูพิการ ผูสูงอายุ                  
ผูยากไร และผูดอยโอกาส ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย จ านวน 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรางหรือ
ซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกประชาชนกลุมเปราะบางใหมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่ดีขึ้น   
เหลากาชาดจังหวัดตรังรวมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได    
ลงพื้นที่เพ่ือพิจารณาส ารวจกลุมเปูาหมายตามโครงการดังกลาว ซึ่งเป็นผูพิการ ผูสูงอายุ ผูยากไร 
และผูดอยโอกาส โดยมีผูที่ผานการพิจารณาและสมควรไดรับการสรางบาน จ านวน 1 ราย และ
ซอมแซมบานตามความช ารุดเสียหาย จ านวน 15 ราย ดังนี้ 

 1. อ าเภอเมืองตรัง ซอมแซมบาน จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท 
 2. อ าเภอหวยยอด ซอมแซมบาน จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 35,000 บาท 
 3. อ าเภอกันตัง ซอมแซมบาน จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 70,000 บาท 
 4. อ าเภอยานตาขาว ซอมแซมบาน จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 35,000 บาท 
 5. อ าเภอปะเหลียน ซอมแซมบาน จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท 

-/ 6. อ าเภอสิเกา... 



-8- 

 6. อ าเภอสิเกา ซอมแซมบาน จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 22,000 บาท 
 7. อ าเภอหาดส าราญ ซอมแซมบาน จ านวน 1 ราย  เป็นเงิน 40,000 บาท 
 8. อ าเภอนาโยง ไดรับการสรางบาน จ านวน 1 ราย และซอมแซมบาน  
 จ านวน 3 ราย  เป็นเงิน 188,000 บาท 

รวม 16 ราย เป็นเงิน 500,000 บาท 
ขณะนี้ส านักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย ไดมอบเงินงบประมาณสนับสนุนให

ส านักงานเหลากาชาดจังหวัดตรังเรียบรอยแลว จึงขอเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดตรัง ไดมอบเงิน
ใหกับอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ เพ่ือน าไปด าเนินงานตามโครงการดังกลาวตอไป 

ประธาน   ขอบคุณสภากาชาดไทย ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณใหกับจังหวัดตรัง ขอบคุณ
ส านักงานเหลากาชาดจังหวัดตรัง ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
นายอ าเภอ และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ที่ด าเนินการและชวยเหลือการด าเนินงานตาม
โครงการใหประสบผลส าเร็จ 

5. การมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ดวยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ไดด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มุงเนน
ใหสถานประกอบการ ใหความส าคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และอยูรวมกับสังคม ชุมชน 
และประชาชนไดอยางยั่งยืน ซึ่งมีการด าเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการบริหารจัดการลุมน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการและก ากับดูแลสถาน
ประกอบการใหด าเนินการตามกฎหมาย และสงเสริมใหมีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดลอม ดวยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมอบโลรางวัล
สถานประกอบการที่ผานเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่ งแวดลอม ในปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ราย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย 
   2. โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือมุงเนนใหสถานประกอบการมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี มีการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใชหลักการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา ตั้งแตปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม ไดใหการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวแกสถานประกอบการทั่วประเทศไปแลว จ านวน 34,212 ราย ซึ่งจังหวัดตรัง 
ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จ านวน 2 ราย ระดับที่ 3 จ านวน 25 ราย 
ระดับที่ 2 จ านวน 51 ราย และระดับที่ 1 จ านวน 103 ราย รวมทั้งสิ้น 181 ราย ทั้งนี้            
สถานประกอบการที่ไดรับการรับรองไปแลว ไดด าเนินการตออายุ ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
อยางตอเนื่อง ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดพิจารณาใหการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว แกสถานกอบการในจังหวัดตรัง ในระดับที่ 4 จ านวน 1 ราย และระดับที่ 1 
จ านวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย 
  ในโอกาสนี้ เพ่ือเป็นเกียรติและขวัญก าลังใจ แกสถานประกอบการในจังหวัดตรัง 
ขอกราบเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดตรัง มอบโลรางวัลสถานประกอบการที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวนทั้งสิ้น 9 ราย 
ตามล าดับ ตอไปนี้ 

-/สถานประกอบการ... 
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   สถานประกอบการที่เขารับโลการผานเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

   1. บริษัทสิงห์ทองพาราวูด จ ากัด ประกอบกิจการแปรรูปไมยางพารา 
   2. นายศาโรจน์  ธรรมเจริญราช  ประกอบกิจการดูดทราย 
   3. บริษัทจรวยการคา 2498 ประกอบกิจการแปรรูปไมยางพารา 
   สถานประกอบการที่เขารับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

  1. บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผลิตถุงมือยางทาง
การแพทย์ ไดรับการรับรอง ระดับ 4 

  2. หางหุนสวนจ ากัด โรงอิฐภูทอง ผลิตคอนกรีตบล็อก ไดรับการรับรองระดับ 1 
  3. นายอุดม  หลีกภัย ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ไดรับการรับรองระดับ 1 
  4. บริษัท พีเอ็นซี คอนกรีต 2019 จ ากัด ผลิตคอนกรีต ไดรับการรับรองระดับ 1 
  5. นางจิรารัตน์  กอนแกว ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ไดรับการรับรองระดับ 1 
  6. นางสาวสุกัญญา  สงหนอง ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ไดรับการรับรองระดับ 1 

ประธาน  ขอบคุณแรงงานจังหวัด ที่ไดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนของจังหวัดตรัง 
ประจ าปี 2564 ซ่ึงเป็นการเชิดชูเกียรติแกอาสาสมัครแรงงานที่ท าคุณประโยชน์ใหกับกระทรวง
แรงงานและประชาชน และขอชื่นชมอาสาสมัครที่ท าคุณประโยชน์และไดรับรางวัลอาสาสมัคร
ดีเดนทุกคน   

   ขอบคุณสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ที่ ไดด าเนินการมอบรางวัลให                
สถานประกอบการที่ผานเกณฑ์มาตรฐานการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ  (มยส . )  และเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว  และขอชื่นชมและขอบคุณ                        
สถานประกอบการที่ เ ห็นความส าคัญ ในการปูองกันและแก ไขปัญหายาเสพติด ใน                         
สถานประกอบการ และผานการรับรองมาตรฐานการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด รวมถึง
โรงงานสีขาว ที่ผานมาตรฐานมา 20 แหง  

ขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัด ในการด าเนินการโครงการมอบโลรางวัลสถาน
ประกอบการที่ผานเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและใบรับรองอุตสาหกรรม                 
สีเขียว และขอชื่นชมภาคเอกชนที่สามารถผานมาตรฐานเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมและใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  

 6. แนะน าข้าราชการย้ายมา/ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง ขาราชการยายไปรับต าแหนงใหม ดังนี้ 

 ๑) นายศตพงษ์  สุนทรารักษ ์ทองถิ่นจังหวัดตรัง ยายไปรับต าแหนง ทองถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี 
 ๒) นายสริห์  หอมหวน  พัฒนาการจังหวัดตรัง ยายไปรับต าแหนง พัฒนาการ
จังหวัดอุทัยธานี 
 ๓) นายณรงค์  หนูคง  ผูบัญชาการเรือนจ าจังหวัดตรัง ยายไปรับต าแหนง ผูบัญชาการ
เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 
 ขาราชการยายมารับต าแหนงใหม ดังนี้ 
 1) นายมนตรี  จันทร์เพ็ญ ธนารักษ์พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ ยายมารับต าแหนง ธนารักษ์
พ้ืนที่ตรัง 
 2) พันเอก ทองใบ  ชารีวัน สัสดีจังหวัดนราธิวาส ยายมารับต าแหนง สัสดีจังหวัดตรัง 

-/3) นายสนธยา... 
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 3) นายสนธยา สิงหรา ณ อยุธยา ผูบัญชาการเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ยายมารับ
ต าแหนง ผูบัญชาการเรือนจ าจังหวัดตรัง 
 4) น.ส.ธนวรรณ  ผดุงเดช  ผู เชี่ยวชาญดานบริหารจัดเก็บภาษี ส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 9 ยายมารับต าแหนง สรรพสามิตพ้ืนที่ตรัง 

ประธาน  ขอตอนรับหัวหนาสวนราชการทุกทาน และยินดีที่ยายมารวมกันท างานที่จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุม เวลา 09.๓0 น. 

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผูวาราชการจังหวัดตรัง ประธานที่ประชุมกลาวเปิด                   
การประชุมและด าเนินการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/๒๕64 ตามระเบียบวาระ                
การประชุม ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2564 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2564   มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1. ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกสวนราชการที่รวมกันท าบุญโครงการทอดผาปุา

ทุนเลาเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดตรังมียอดเงินบริจาคสมทบทุนโครงการดังกลาว 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 505,370 บาท  โดยเป็นยอดเงินบริจาคของสวนราชการและภาคเอกชน 
ผานจังหวัด จ านวน 372,400 บาท และยอดเงินบริจาคผานคณะสงฆ์ฯ 132,970 บาท 

  2. ขอบคุณสวนราชการที่เก่ียวของ อ าเภอ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น กรมเจาทา 
ในการเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดเดินทางมาประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ และ
เป็นประธานเปิดทาเทียบเรือปากเมง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 การด าเนินการตอนรับ
ในพิธีเปิดทาเทียบเรือปากเมง เป็นไปดวยเรียบรอย 

  3. ขอขอบคุณหอการคาจังหวัดตรัง ซึ่งหอการคาไทยไดจัดสัมมนาหอการคา             
ทั่วประเทศ ประจ าปี 2564 และไดพิจารณามอบรางวัลในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยง                  
การท างานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยปีนี้จังหวัดตรัง ไดรับ 3 รางวัล คือ                 
1. รางวัลหอการคายอดเยี่ยม 2. รางวัลผูวาราชการจังหวัดส าเภาทอง และ 3. รางวัล TCC 
Connect   

  4. เรื่องแผน Smart City ไดมีประกาศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ ที่  2/2564 ได พิจารณามอบตราสัญลักษณ์ เ พื ่อร ับรองการเป ็นพื ้นที่                    
เมืองอัจฉริยะ เมืองศรีตรัง จังหวัดตรัง  

  6. สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตรัง มีแนวโนมวาจะลดลง ส าหรับเรื่องของ
การเปิดเมือง เปิดการทองเที่ยว ทางกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะประเมิน
สถานการณ์กอนจะมีการประกาศเปิดเมือง ส าหรับกิจกรรมที่จะจัดในขึ้นเดือนนี้  และ
คณะกรรมการโรคติดตอฯ ไดพิจารณาอนุญาตแลว คือ การแขงขันกีฬาจักรยานนานาชาติ                  
เฉลิมพระเกียรติฯ ระหวางวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 และตรังมาราธอน จัดระหวางวันที่ 4-5 
ธันวาคม 2564  

  7. การลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม ในปี 2565 จังหวัดตรังมีเปูาหมาย ไมให
มีคนตายเกิน 4 คน ส าหรับมาตรการเขมของจังหวัดตรัง คือ ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานที่เกี่ยวของด าเนินการ ไดแก การปรับปรุงทางกายภาพ เชน ปูายสัญลักษณ์บอกทาง 
ไฟสองสวางบริเวณชุมชน, การด าเนินโครงการ 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เป็นตน 

 

-/8.รัฐบาล... 
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  8. รัฐบาลใหความส าคัญในการแกไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความยากจนของ
ประชาชนทุกมิติ ในดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานความเป็นอยู ดานการเขาถึงบริการภาครัฐ 
และดานการเงิน โดยใหทุกกระทรวงใชขอมูลจากระบบ TPMAP ที่สามารถชี้เปูาการแกปัญหา
ความยากจนไดอยางตรงจุด และสามารถแกไขไดตรงสภาพปัญหา เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยูที่ดีขึ้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2564                  
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่28 ตุลาคม 2564 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ครั้งที่ 10/๒๕๖๔ ไดเผยแพรใหทราบ
ทางเว็บไซต์จังหวัดฯ www.trang.go.th แลว มีจ านวน 29 หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณา หากมีการ
แกไข ขอใหแจงฝุายเลขานุการ ส านักงานจังหวัดตรังทราบ เพ่ือด าเนินการแกไขตอไป               
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง     

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที ่10/2564 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวง 

ทบวง กรมต่าง ๆ และการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตาม
เร่งรัด 

คลังจังหวัดตรัง ขอรายงานงบประมาณและผลการใชจายงบประมาณของสวนราชการในจังหวัดตรัง  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 จ ังหว ัดตร ัง ได ร ับจ ัดสรรงบประมาณทั ้งสิ ้น 
3,048.98 ลานบาท เบิกจายแลว 1,140.33 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 37.40 เป็นล าดับที่ 
13 ของประทศ และล าดับที่ 3 ของภาคใต 

    
 

รายจ่าย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

ล าดับที่
ประเทศ 

รายจายประจ า 921.76 
503.86 

(54.66%) 
13 

รายจายลงทุน 2,127.22 
636.47 

(29.92%) 
9 

รวม 3,048.98 
1,140.33 
(37.40%) 

13 
   

  
 
 

-/ส าหรับ... 
 
 
 

http://www.trang.go.th/
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ส าหรับสวนราชการ/หนวยงาน ที่มีผลการใชจายในภาพรวมนอยที่สุด 20 หนวยเบิกจาย ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
งบประมาณ               

ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   
จังหวัดตรัง 

0.021 0.00 0.00 

๒ สถานีอุตุนิยมวิทยา ตรัง 0.018 0.00 0.00 
๓ ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตรัง 612.711 0.271 0.04 
4 งปม.จว. – ส านักงานจังหวัดตรัง 175.015 0.218 0.12 
5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตตรัง 45.418 0.945 2.08 
6 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในตรัง 1.342 0.033 2.46 
7 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง 16.215 0.782 2.97 
8 โครงการชลประทานตรัง 156.753 4.837 3.09 
9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 81.232 2.853 3.51 

10 ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 9.190 0.402 4.37 
11 ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 (จ.ตรัง) 20.794 0.975 4.69 
12 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 2.322 0.110 4.74 
13 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 1.881 0.127 6.75 
14 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 7.131 0.483 6.77 
15 แขวงทางหลวงตรัง 55.971 4.183 7.47 
16 ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ภ.9 46.208 3.814 8.25 
17 แขวงทางหลวงชนบทตรัง 11.697 1.052 8.99 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 6.104 0.565 9.26 
19 หอสมุดแหงชาติ – เฉลิมพระเกียรติฯ 4.330 0.403 9.31 
20 กองก ากับการ 9 บก.รน. 1.179 0.117 9.92 

 

รายงานผลการใชจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 
 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ใช้จ่าย  
(ล้านบาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

คงเหลือหลังเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

1,034.08 
 

634.33 
(61.34%) 

494.28 
(47.80%) 

140.05 
(13.54%) 

894.03 
(86.46%) 

 

รายงานผลการใชจาย โครงการเงินกูยืมเพ่ือการแกไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (เงินกูโควิด-19) 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

คงเหลือหลังเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

480.65 
451.25 

(93.68%) 
10.34 

(2.15%) 
439.91 

(91.52%) 
40.74 

(8.48%) 

 

-/ ขอน าเรียน... 
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  ขอน าเรียนสวนราชการเพ่ือทราบเพ่ิมเติมวา ตามที่กระทรวงการคลังไดจัดท า
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม (New GFMIS Thai) ขึ้นเพื่อ
ทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใชอยู ในปัจจุบัน 
ซึ่งกระทรวงการคลังไดด าเนินการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai เรียบรอยแลว และพรอม 
ใชงาน กับหนวยงานตาง ๆ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะแจงแผนการขึ้นระบบ 
New GFMIS Thai ใหกับหนวยงานตาง ๆ ทราบในโอกาสตอไป   

เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมของหนวยงานในการขึ้นระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม (New GFMIS Thail) จึงขอใหหนวยงานด าเนินการ ดังนี้  

๑. มอบหมายเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน ลงทะเบียนเพื่อเขาทดลองปฏิบัติงาน  ใน
ระบบ New GFMIS Thai ผาน QR Code โดยระบบจะแจง Username/Password ในการ
เขาทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ใหทราบทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลว  

2. ใหจัดเตรียมขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดานรายรับ รายจาย เขาไป
ทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai โดยสามารถทดลองปฏิบัติงานในระบบ New 
GFMIS Thai จากเว็บไซด์ https://portal-trn.gifmis.go.th   

3. เอกสารประกอบการบรรยายของแตละระบบงาน และคูมือการปฏิบัติงานของ 
ระบบงานตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการใชงานระบบ New GFMIS Thai สามารถ เขา
ศึกษาและ Download คูมือไดจากเว็บไซต์ https://newgfmisthai.gfmis.go.th  

เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานในระบบ New 
GFMIS Thai  ได จึงขอใหพิจารณาด าเนินการดังนี้  

1. เตรียมความพรอมทางดานเทคนิค และการปรับปรุงการตั้งคาระบบเครือขาย
อินทราเน็ต (Intranet) ปัจจุบันของหนวยงาน ใหสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบ New GFMIS Thai 
ของกระทรวงการคลังได กรณีเคยใชระบบ GFMIS ผานชองทาง Web Online intranet ทั้งนี้ 
ขอใหทุกหนวยงานที่ใชระบบ GFMIS Web Online ผานชองทางอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต             
อยูในปัจจุบัน ด าเนินการทดสอบทางดานเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอร์ใหแลวเสร็จ  ภายใน
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564   

2. กรณีหนวยงานที่มีหนวยเบิกจายมากกวา 1 หนวยเบิกจาย ด าเนินการตรวจสอบ
หนวยเบิกจายภายในสังกัดใหถูกตอง โดยสามารถตรวจสอบไดจาก https://newgfmisthai.gfmis.go.th กรณี
ตรวจสอบแลวพบวาไมถูกตอง ใหหนวยงานด าเนินการแจงกรมบัญชีกลางภายในวันอังคารที่ 7 
ธันวาคม 2564 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) gfmis1@cgd.go.th  

3. ด าเนินการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิขอใช GFMIS Token Key หรือ
รหัสผูใชในระบบ GFMIS Web Online ทั้งชองทางอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตใหเป็นปัจจุบัน
ภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  

4. ด าเนินการตรวจสอบอายุการใชงานคงเหลือของอุปกรณ์ GFMIS Token key 
กรณีใชงานระบบ GFMIS Web Online ผานชองทางอินเตอร์เน็ต โดยใหมีอายุการใชงาน
คงเหลือเกิน 1 ปี กรณีตรวจสอบแลวพบวามีอายุการใชงานคงเหลือไมเกิน 1 ปี ใหด าเนินการ
ตออายุ GFMIS Token Key ใหเป็นไปตามเงื่อนไขตอไป กรณีหนวยงานตั้งอยูสวนกลางให
ด าเนินการติดตอกรมบัญชีกลาง กรณีหนวยงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคใหติดตอส านักงานคลัง
จังหวัดที่เบิกจาย  

-/ ทั้งนี้... 

https://newgfmisthai.gfmis.go.th/
mailto:gfmis1@cgd.go.th
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ทั้งนี ้ หากหนวยงานมีขอสงสัยในการด าเนินการสามารถติดตอสอบถามผาน 
Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai (จ านวน 100 คูสาย) ไดที่หมายเลข 0 2032 2636 

ประธาน หนวยงานที่เบิกจายต่ าสุด ขอใหชี้แจงการด าเนินงานและไดเตรียมการอยางไร 

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรัง ตามรายงานที่คลังจังหวัดน าเสนอ เป็นขอมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ง
ปัจจุบัน ส านักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ไดเบิกจายไปแลวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 และเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.2.1 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง จังหวัดไดรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 183.125 ลานบาท ปัจจุบัน
อนุมัติโครงการแลว 14 โครงการ ยังไมอนุมัติ 1 โครงการ คือ โครงการจัดระเบียบขนสง
สาธารณะ ขอใหเรงด าเนินการดวย โดยงบประมาณ 183.125 ลานบาท เป็นงบลงทุน 
167.184 ลานบาท งบด าเนินงาน 15.954 ลานบาท เบิกจายแลว 0.22 ลานบาท อยูล าดับที่ 
65 ของประเทศ 

  ส าหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัดภาคใตฝั่งอันดามัน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มี 2 โครงการ งบประมาณ 32.726  ลานบาท เป็นงบลงทุน 24.783 ลานบาท
งบด าเนินงาน 7.942  ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติแลวทั้ง 2 โครงการ จึงขอใหเรงรัดด าเนินการ ให
แลวเสร็จตามเปูาหมายดวย 

   3.2.2 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(๑) งบตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ 36.314 ลานบาท 

จ านวน 8 โครงการ งบลงทุน 24.783 ลานบาท งบด าเนินงาน 8.974 ลานบาท โครงการที่
ด าเนินการแลวเสร็จ จ านวน 4 โครงการ อยูระหวางด าเนินการและยังไมเบิกจาย จ านวน                 
4 โครงการ ขอใหหนวยด าเนินการที่ยังไมไดเบิกจายไดเรงด าเนินการใหแลวเสร็จดวย 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO 

(ลบ.) 

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย
แล้ว 
(ลบ.) 

หมายเหตุ 

1. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสวาง  
ในเขตอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
หนวยด าเนนิการ : แขวงทาง
หลวงชนบทจังหวัดตรัง 

19.475 19.475 0 สัญญาเร่ิมวันที่ 1 
กรกฎาคม 2564  
สิ้นสุดวนัที่ 28 
กันยายน 2564  
ผูรับจางขอแกไข
รูปแบบการกอสราง 
คาดวาจะด าเนนิการ
แลวเสร็จ ภายในเดือน
ธันวาคม 2564 

 
-/ 2. โครงการ... 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO 

(ลบ.) 

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย
แล้ว 
(ลบ.) 

หมายเหตุ 

2. โครงการเพิ่มมาตรฐานดาน
รักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสง
สวางสาธารณะทางเชื่อมแหลง
ทองเที่ยวหาดหัวหนิ ต าบลบอหิน 
อ าเภอสิเกา 
หนวยด าเนนิการ : แขวงทาง
หลวงชนบทจังหวัดตรัง 

7.865 7.865 0 - สัญญาเร่ิมวันที่ 12 
ตุลาคม 2564  
สิ้นสุดวนัที่ 4 
มกราคม 2565  
- คณะกรรมการ            
ตรวจรับพัสดุ วนัที่ 
23 พฤศจิกายน 
2564 เรียบรอยแลว 

3. โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวจังหวัดตรัง 
หนวยด าเนนิการ : ส านักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรงั 

1.986 1.000 0 - สัญญาเร่ิมวันที่ 1 
กันยายน 2564 
สิ้นสุดวนัที่ 13 
มกราคม 2565  
- อยูระหวางการ
เตรียมความพรอม 
การจัดกิจกรรม
ก าหนดจัดงานระหวาง
วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 
2564 ณ ลานหนา
หางโรบินสันตรัง  

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ            
การเตือนภัยสึนาม ิ
หนวยด าเนนิการ : ส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

5.630 5.630 0 - สัญญาเร่ิมวันที่ 22 
พฤษภาคม 2564 
สิ้นสุดวนัที่ 19 
สิงหาคม 2564  
- ผลการด าเนนิงาน 
98.90%  

 

 (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณ 41.329 ลานบาท 
จ านวน 3 โครงการ เป็นงบลงทนุ 41.111 ลานบาท งบด าเนินงาน 0.218 ลานบาท ยังไมมี
ผลการเบิกจาย ขอใหหนวยด าเนินการไดเรงรัดด าเนินการใหแลวเสร็จดวย  

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO 

(ลบ.) 

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย
แล้ว 
(ลบ.) 

หมายเหตุ 

1. โครงการติดตั้งปาูยแนะน าแหลง
ทองเที่ยวอันดามัน 
หนวยด าเนนิการ : แขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัดตรัง 

26.970 22.954 0 - สัญญาเร่ิมวันที่ 31 
มีนาคม 2564  
สิ้นสุดวนัที่ 6 ตลุาคม 
2564 
- ผลการด าเนนิงาน 
72.6% 

 
-/2. โครงการ... 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO 

(ลบ.) 

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย
แล้ว 
(ลบ.) 

หมายเหตุ 

2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม
จังหวัดตรัง (อุทยานแหงอาเซียน) 
หนวยด าเนนิการ : อุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม 

24.779 7.597 0 - สัญญาเร่ิมวันที่ 7 
เมษายน 2564 
สิ้นสุดวนัที่ 14 
พฤษภาคม 2564 
- ผลการด าเนนิงาน
งวดที่ 3  
- คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

3. โครงการยกระดับและพัฒนา
ดานการทองเที่ยวคุณภาพสูง 
ฝั่งอันดามนั (Permiurn 
Toursim Andaman) 
หนวยงานด าเนนิการ : 
ส านักงานสาธารณสุข                
จังหวัดตรัง 

13.774 10.560 0 - สัญญาเร่ิมวันที่ 18 
มิถุนายน 2564 
- อยูระหวางตรวจรับ
ระบบรักษาทางไกล 

 

 (๓) โครงการงบกลางรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์  ลักษณ์วิศิษฎ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 22.978 ลานบาท 
ด าเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณ 3.300 ลานบาท กันไวเบิกเหลื่อมปี 5 โครงการ 
งบประมาณ 18.940 ลานบาท เบิกจายแลว 1.735 ลานบาท คงเหลือ 17.205 ลานบาท 
ขอใหหนวยงานด าเนินการ เรงรัดการเบิกจายใหเป็นไปตามแผนดวย  

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO 

(ลบ.) 

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย
แล้ว 
(ลบ.) 

หมายเหตุ 

1. โครงการกอสรางและปรับปรุง
ทาเทียบเรือบานพราว 
หนวยด าเนนิการ : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง             
จังหวัดตรัง 

8.990 8.990 0 - สัญญาเร่ิมวันที่ 9 
มิถุนายน 2564  
สิ้นสุดวนัที่ 4 เมษายน 
2565 
- ผลการด าเนนิงาน 
18% 

2. โครงการติดตั้งเคร่ืองแปลงขยะ
เศษอาหารโดยใชจุลนิทรีย์ 
ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกันตัง 
หนวยด าเนนิการ : ส านักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรงั 

2.800 2.780 0 - สัญญาเร่ิม 2 
กันยายน 2564 
สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564  
- ด าเนินการเรียบรอย
อยูระหวางตรวจสอบ
ระบบและสงมอบงาน 

-/3. โครงการ... 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ที่ได้รับ/PO 

(ลบ.) 

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย
แล้ว 
(ลบ.) 

หมายเหตุ 

3. โครงการปรับปรุงซอมแซม
สะพานศึกษาเรือนยอดไม                 
ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว 
หนวยด าเนนิการ : สวน
พฤกษศาสตร์ 

3.470 3.470 1.735 - สัญญาเร่ิมวันที่ 9 
สิงหาคม 2564 
สิ้นสุดวนัที่ 5 
มกราคม 2565 
- ผลการด าเนนิงาน 
48% 

4. โครงการกอสรางระบบผลิต
ประปาแบบปฺอกแทงค์ขนาดเลก็ 
หมูที่ 11 ต าบลนาเมืองเพชร 
อ าเภอสิเกา  
หนวยด าเนนิการ : อ าเภอสิเกา 

2.300 2.300  - สัญญาเร่ิมวันที่ 2 
กันยายน 2564 
สิ้นสุดวนัที่ 21 
มีนาคม 2565  
- อยูระหวาง
ด าเนินการเทคานพืน้ 
และติดตั้งระบบ 

5. โครงการติดตั้งเคร่ืองแปลงขยะ
เศษอาหารโดยใชจุลนิทรีย ์
หนวยด าเนนิการ : อ าเภอสิเกา 

1.400 1.400 - - สัญญาเร่ิมวันที่ 22 
กันยายน 2564 
สิ้นสุดวนัที่ 20 
มกราคม 2565 
- ผลการด าเนนิงาน 
90% 

 

  (4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดไดรับงบประมาณ 201.539 ลานบาท  จ านวน 28 โครงการ เบิกจายแลว 17.361 ลานบาท  
คงเหลือ 183.960 ลานบาท ด าเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ คือ  
 1. โครงการสงเสริมแปลงพันธุ์ พืชทองถิ่น หนวยด าเนินการ ศูนย์ วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตรัง 
 2. โครงการแปรรูปสมุนไพรเพิ่มมูลคา หนวยด าเนินการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ อกม. หนวยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
 4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพปาล์มน้ ามัน หนวยด าเนินการ ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
 5. โครงการสงเสริมและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินคาประมง หนวยด าเนินการ ส านักงาน
ประมงจังหวัดตรัง  
 ขอขอบคุณสวนราชการที่ไดด าเนินการเรียบรอยแลว สวนอีก 23 โครงการ ขอให
เรงรัดด าเนินการดวย 
  (5) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดไดรับ
งบประมาณ 12.301 ลานบาท จ านวน 3 โครงการ คือ 
 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเขาสูระบบเกษตร
อินทรีย์เพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร งบประมาณ 5.951 ลานบาท 

-/ 2. โครงการ... 
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 2. โครงการโรงเรียนตนแบบเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 2.6 ลานบาท 
 3. โครงการสงเสริมการเกษตร ต าบลนาขาวเสีย ต าบลนาขาวเสีย อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง เพื่อการทองเที่ยว งบประมาณ 3.75 ลานบาท 
 ขอใหหนวยด าเนินการเรงด าเนินการและสงหลักฐานการเบิกจายใหส านักงาน
จังหวัด ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 

ประธาน  ขอใหหัวหนาสวนราชการฯ ไดเรงรัดติดตามการเบิกจ ายใหแลวเสร็จตาม
ก าหนดเวลา มอบหัวหนาส านักงานจังหวัดท าหนังสือแจงสวนราชการฯ เรงรัดการเบิกจายเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 โครงการ Best Pactice : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า

ประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ า ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก 

ผู้แทนประมงจังหวัดตรัง  โครงการสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินคาประมงเพ่ือเพ่ิมมูลคาสัตว์น้ า ภายใต
โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ  ภายใตแผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบของสถานการณ์การแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ไดรับงบประมาณ 1,178,600 บาท ใชไป 1,078,793 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนา
เกษตรกรใหแปรรูปสินคาประมงใหมีมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทางการจ าหนาย สรางงาน                 
สรางอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร กิจกรรมด าเนินการ มี 3 กิจกรรม ไดแก 

1. กิจกรรมฝึกอบบรมการสงเสริมกระบวนการผลิตสินคาสัตว์น้ าเพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

 2. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมมูลคา 
 3. กิจกรรมการสรางชองทางการจ าหนายผลิตภัณฑ์ 

เกษตรกรเปูาหมายมี จ านวน 5 กลุม ไดแก 
 1. กลุมผูคาสัตว์น้ าประมงพ้ืนบาน 
 2. กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังบานทอนหาน 
 3. กลุมผูเลี้ยงกุงทะเล 
 4. กลุมธนาคารปูมานาชุมเห็ด 
 5. กลุมผูเลี้ยงปลานิลวังวิเศษ 

 การจัดกิจกรรมฯ ไดรับอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ด าเนินการถายทอดโดยการผานระบบ Zoom 

ส าหรับการกิจกรรมการสร้างช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การจัดงานจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิดในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ ห้างสรรพสินค้า              
โรบินสันตรัง มียอดจ าหนายตลอดกิจกรรม รวม 3 วัน ยอดจ าหนาย 344,915 บาท ดังนี้ 

 
-/ ผูประกอบการ... 
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ผู้ประกอบการ รวม (บาท) 
กลุมผูคาสัตว์น้ าประมงพ้ืนบาน (กลุมคนรักษ์เล) 21,650 
กลุมผูเลี้ยงปลานิล 10,800 
กลุมธนาคารปูมาบานนาชุมเห็ด 23,220 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบานทอนหาน 19,562  
กลุมแปรรูปสินคากุงทะเล 19,165 
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรทุงรวงทอง 25,810 
เครือขายธนาคารปูมาตรังศูนย์เรียนรูปูมาตรัง 72,408 
ธนาคารปูมาเกาะลิบง 15,300 
ธนาคารปูมาชาวีนาโฮมเสตย์ 27,000 
วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุงสิเกา 39,300 
ธนาคารปูมาบานหาดทรายทอง 2 25,500 
ธนาคารปูมาบานแหลม/ธนาคารปูมาบานทุง 15,300 
โกชัย ผัดไทย 8,200 
ขาวเกรียบฟาสฟอส 9,500 
ขาวผัดปูมา ขนมจีนน้ ายาปู หอยชักตีน 12,200 

 

 โดยไดมกีารส ารวจความพึงพอใจของการจัดงาน ผลปรากฏดังนี้ 
 - มีความพึงพอใจมากที่สุด  72.5% 
 - มีความพึงพอใจมาก   24.8% 
 - มีความพึงพอใจปานกลาง-นอยที่สุด 3.7% 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาจัดงานและอ่ืนๆ มีดังนี้ 1. สินคาบางอยางหมดเร็ว                 
 2.ใหมีรานขายเยอะกวานี้  3. พัฒนารูปแบบบูธ  4. แบงพ้ืนที่บูธใหชัดเจน 5. ใหมีการจัดงาน 
 บอย ๆ 5. อยากใหมีสินคาหลากหลายกวานี้ และ 6. สินคาหลากหลายราคาไมแพง 

การขยายผลของโครงการไดมีการออกสื่อในรายการตาง ๆ และการจ าหนาย
ผลิตภัณฑ์ผานทาง facebook ไดแก รายการรอบทิศถิ่นไทย ชอง NBT รายการทุกทิศทั่วไทย  
ชอง Thai PBS และรายการปากทองตองรู ชอง 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.2 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ                
ฐานราก ปี 2565 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ปี 2565 ซึ่งคูมือการปฏิบัติไดรับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการ และ/หรือกระตุนการลงทุนและการบริโภคในเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งให
ความชวยเหลือและสนับสนุนประชาชนในระดับพื้นที่ใหมีรายได ตลอดจน เพ่ือใหสภาพเศรษฐกิจ
ของทองถิ่นและชุมชนฟื้นตัวและขยายตัวได 

 

-/ ลักษณะ... 
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  ลักษณะโครงการโดยรวม จะตองสอดคลองกับขอบเขตของโครงการ ตองมาจาก
ความตองการของพ้ืนที ่และผานการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งตองมีความพรอมดานพ้ืนที่ 
(ตองไดรับการอนุมัติ/อนุญาต/ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานเจาของพ้ืนที่ / 
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว) และสามารถด าเนินการและเบิกจายไดแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2565 

 โครงการที่เสนอตองมีลักษณะดังนี้  
1. พัฒนาสินคา ทองเที่ยว บริการและการคา ไดแก 

- พัฒนาและยกระดับสินคา OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยว/ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในชุมชน/

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวชุมชน 
- ปรับปรุง พัฒนาสิ่งปลูกสรางเพ่ืออ านวยความสะดวกดานการคาและบริการ 

เชน ตลาดชุมชน ศูนย์รวบรวมและกระจายสินคาเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการตลาด
ระดับชุมชน เป็นตน 

2. ยกระดับประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมดานการเกษตร ไดแก 
- พัฒนาและสงเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ Smart Farming การผลิต

ปุยอินทรีย ์
- พัฒนาและสงเสริมการผลิต/แปรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของพ้ืนที่ เชน กาแฟ ไผ เห็ด กลวยหอมทอง ผึ้งชันโรง โคเนื้อขุน มัลเบอรี่ สุมนไพร 
เป็นตน 

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน 
- กอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทาเทียบเรือ โปฺะ 
- กอสรางและพัฒนาระบบประปาหมูบาน 
- ปรับปรุง พัฒนาแหลงกักเก็บน้ าและกระจายน้ า เชน ขุดลอกกอสรางฝาย             

ขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งระบบสูงน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคลองและระบบสงน้ า ซอมแซม
พนังกั้นน้ า/ตลิ่ง เป็นตน 

- โครงสรางพ้ืนฐานชุมชนที่ใชงานรวมกัน เชน ลานตากผลผลิตทางการเกษตร 
โรงสีขนาดเล็ก โซโล หองเย็นชุมชน ตูอบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นตน 

4. โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการกระจายประโยชน์ใหกับประชาชนในระดับ
พ้ืนที่หมูบาน/ชุมชน 

      - อบรมอาชีพ : ผูประกอบการในชุมชน กลุมเปราะบาง (ผูสูงอายุ/ผูพิการ/
ครอบครัวยากจน) นักเรียน นักศึกษา ผูวางงาน 

 - พัฒนาและสงเสริมสิ่งแวดลอมชุมชน : พัฒนาแหลงเพาะพันธุ์สัตว์น้ า (เชน                  
กะปารังเทียม) การบริหารจัดการขยะชุมชน 
 ทั้งนี้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุ ครุภัณฑ์ จะตองสนับสนุนเทาที่จ าเป็นและ
ประหยัด โดยไมเกินรายละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ  นอกจากนี้การ
จัดท ารายละเอียดงบประมาณใหเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 

 ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมจะต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้ 
1. พ้ืนที่ด าเนินการซ้ าซอนกับโครงการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไปแลว เชน  

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนา 
 

-/ พื้นที่ตนแบบ... 
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พ้ืนที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกต์สู “โคก หนอง นา โมเดล” ของ 
กรมการพัฒนาชุมชน” โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด ของ 
กรมสงเสริมการเกษตร รวมถึงโครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ปี 2564 ที่ไดรับอนุมัติไปแลว เป็นตน 

๒. การจางเหมา 
    2.1 การจางเหมาที่ปรึกษาในการด าเนินการ จางเหมาบริการบุคคลเพ่ือประสาน

และบริหารจัดการโครงการ 
    2.2 จางเหมาตรวจประเมินแปลงเกษตร (GAP/อินทรีย์) หรือตรวจประเมิน

มาตรฐานสถานประกอบการ 
    2.3 จางเหมาด าเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว พัฒนา

สินคาและบริการ และประชาสัมพันธ์ดานการทองเที่ยว ยกเวนกรณีมีสัดสวนงบประมาณไมเกิน
รอยละ 30 ของโครงการ 

    2.4 จางเหมาที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และ
แสดงผล หรือการจางท า Platform และหรือ Application 

    2.5 จางเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (ยกเวนเป็นกิจกรรมยอยของ
โครงการ และมีสัดสวนงบประมาณไมเกิน 30% ของโครงการ) 

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 3.1 การจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อแจกจายแกประชาชนโดยตรงเพียงอยาง

เดียว รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ไมสงผลโดยตรงตอผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

 3.2 การจัดซื้อจัดหาวัสด ุครุภณัฑ์ท่ีไมเกี่ยวของกับความส าเรจ็ของโครงการโดยตรง 
เชน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส านักงาน เป็นตน 

4. การศึกษาดูงาน/วิจัย จางที่ปรึกษา 
    4.1 การจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัย การศึกษาดูงาน และการเดินทางไป

ตางประเทศ 
5. โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เป็นการปรับปรุงคุณภาพที่ไมกอให 

เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไดชัดเจน 
 5.1 การซอม สราง ปรับปรุงอาคารสถานที่สวนราชการ 
 5.2 การปรับปรุง พัฒนาสายทาง รวมทั้งการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกและ

สิ่งอ านวยความปลอดภัยของทางหลวงแผนดิน และทางหลวงชนบท 
 5.3 การติดตั้งระบบไฟฟูาสองสวางในรูปแบบเสาประติมากรรม หรือการ

เปลี่ยนโคมไฟฟูาสองสวางเดิมเป็นหลอด LED การติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟูาสองสวาง
ทดแทนของเดิมท่ีมีอยูแลว 

 5.4 การติดตั้งระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 5.5 การจัดตั้งศูนย์แสดงและจ าหนายสินคา OTOP การกอสรางหรือปรับปรุง

ตลาดในพื้นที่วัด หรือตลาดใหมที่ยังไมมีกิจกรรมการคาอยูเดิม 
6. อื่น ๆ 
 6.1 การจางแรงงานไปปฏิบัติงานในส านักงานสวนราชการ  
 6.2 โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการจางงาน 
 

-/ 6.3 คาใชจาย... 
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 6.3 คาใชจายในดานการประชาสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ดาน
การทองเที่ยว 

 6.4 โครงการที่คาใชจายสวนใหญเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัด
ประชุมคณะกรรมการ 

 6.5 คาใชจายเพื่อการติดตามประเมินผล 
 หนวยงานที่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไดแก 

1. หนวยงานของรัฐและองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2. กลุม/องค์กรที่ไมใชหนวยงานของรัฐ เชน ภาคประชาสังคม เครือขายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน กลุมวิสาหกิจ กลุมอาชีพ กลุมผูดอยโอกาส กลุมเปราะบาง กลุมผูสูงอายุ 
เป็นตน จะตองจัดท าขอเสนอโครงการผานหนวยงานของรัฐในจังหวัดที่มีภารกิจสอดคลองหรือ
เกี่ยวของกับโครงการที่เสนอ หรือผานองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

กระบวนการ กลไกในการเสนอ พิจารณา “โครงการพัฒนาแลชะเสริมสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565” 

 

ในสวนของกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ใหเรงด าเนินการใหแลวเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

(๑) กลางเดือนพฤศจิกายน 2564 กระทรวงมหาดไทยเตรียมแผนด าเนินการและ
ประสานจังหวัด 

(๒) กลางเดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดเสนอโครงการและ
พิจารณากลั่นกรองในระดับจังหวัด และเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กอนจัดสงขอเสนอโครงการตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

(3) กลางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
แผนงาน/โครงการกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 พิจารณากลั่นกรองโครงการ เสนอคณะกรรมการการ
ใชจายเงินกูพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

(4) เดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 จังหวัดด าเนินโครงการตามที่ไดรับอนุมัติ 
(5) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ด าเนินการผูกพันสัญญาใหแลวเสร็จ 
(6) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด าเนินการเบิกจายเงินกูใหแลวเสร็จ 

-/ จังหวัดตรัง... 
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จังหวัดตรังไดรับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ 111,826,233 บาท โดย
หลักเกณฑ์การจัดสรรกรอบวงเงิน จากจ านวนประชากรในแตละจังหวัด 20% ขนาดพ้ืนที่ของ
จังหวัด 5% จัดสรรเฉลี่ยเทากัน 20% สัดสวนคนจนในแตละจังหวัด 20% ผกผันกับรายไดตอ
ครัวเรือน 20% ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 10% รายไดจากการทองเที่ยวจังหวัด 5% 

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.3 การสนับสนุนการด าเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 
ครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง  โครงการนี้เป็นความรวมมือระหวางส านักงานผูตรวจการ 
แผนดินและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงบประมาณ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะดานอาชีพใหกับกลุมเปูาหมาย ไดมีความรู
ความสามารถทักษะดานฝีมือแรงงาน เตรียมความพรอมทางดานจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพเพ่ือเขาสูกระบวนการท างาน สรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพใหสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ด าเนินการ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดตรัง ไดรับเปูาหมายฝึกอาชีพใหกับ
นักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีการศึกษานี้ จ านวน ๒๐ คน การฝึก
อาชีพไมมีคาใชจาย และผูที่ไดรับการฝึกจะไดรับการสนับสนุนคาอาหาร คาพาหนะ คาชุด
เครื่องแบบ และท่ีพักตลอดการฝึก  

ส าหรับการขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดตรัง คณะกรรมการขับเคลื่อนตามค าสั่ง
จังหวัด ไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองผูวาราชการ
จังหวัดตรัง (นายภูวนัฐ  สมใจ)  เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบใหด าเนินการ 2 เรื่อง 
ดังนี้ 

1. ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการทั้ง 12 ขั้นตอน และก าหนดหนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. หลักสูตรเตรียมเขาท างาน เพ่ือใหนักเรียนที่ประสงค์จะเขารับการฝึกอาชีพ 
ไดรับฝึกจ านวน 7 หลักสูตร  

ขณะนี้ การด าเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปตามปฏิทินที่ไดก าหนดไว และอยูในขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนการประชุมชี้แจงผูอ านวยการโรงเรียน และครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ปฏิทินการด าเนินโครงการ ตลอดถึงรายละเอียดการตอบแบบสอบถาม  หนวยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด โดยไดก าหนดวันประชุมเพ่ือชี้แจงเรื่องดังกลาว  ในวันที่ 8 ธันวาคม 
2564 ส าหรับความคืบหนา ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจะไดรายงานใหทราบตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

-/ 4.4 การจัดการ... 
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4.4 การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ                
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ  “The 
Princess Mash Chakri Sirindhorn,s Cup Tour of Thailand 2021” 

ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง   ดวยสมาคมจักรยานแหงประเทศไทยใน                
พระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดการแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียติ สมเด็จ                  
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ                   
“The Princess Mash Chakri Sirindhorn,s Cup Tour of Thailand 2021” ระหวางวันที่  
1 – 10 ธันวาคม 2564 ในสวนที่เกี่ยวของกับจังหวัดตรัง  จะเป็นการแขงขันของทีมชาย 
ระหวางวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เริ่มตนจากจังหวัดพัทลุง จะเขาเสนชัย ณ สนามกีฬา
กลางเทศบาลนครตรัง 2 (ทุงแจง) อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เริ่มตนจาก สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุงแจง) – 
บานคลองเต็ง – เขาวิเศษ – อ าเภอสิเกา – หาดปากเมง – อุโมงค์ตนสนหาดฉางหลาง – หาดเจาไหม – 
บางสัก – กันตัง – บางหมาก – ควนธานี – เขาเสนชัย สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุงแจง)  

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เริ่มตนจาก สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุงแจง) – บานควน – 
ทุงกระบือ – ยานตาขาว – ทาพญา – ปะเหลียน เขาเสนชัยจังหวัดสตูล 

จังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิม               
พระเกียรติฯ จ านวน 8 คณะ เพ่ือด าเนินการจัดการแขงขันจักรยานในครั้งนี้ใหเป็นไปดวยความ
เรียบรอยและสมพระเกียรติ ไดแก 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีผูวาราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน  
๒. คณะกรรมการฝุายรักษาความปลอดภัย มีผูบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง เป็นประธาน  
3. คณะกรรมการฝุายเทคนิคและเสนทางการแขงขัน มีรองผูวาราชการจังหวัดตรัง 

(นายภูวนัฐ  สมใจ)  เป็นประธาน 
4. คณะกรรมการฝุายสถานที่ปลอยตัวและเสนชัย มีนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน 
5. คณะกรรมการฝุายการแพทย์และอนามัย มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เป็นประธาน 
6. คณะกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์ รองผูวาราชการจังหวัดตรัง (นายไพบูลย์ โอมาก) 

เป็นประธาน 
7. คณะกรรมการฝุายจัดเตรียมกองเชียร์ ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
8. คณะกรรมการฝุายจัดเตรียมนักปั่น มีนายกสมาคมจักรยานจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
ก าหนดการจัดการแขงขัน  
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ชวงเที่ยง  ผูวาราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานตอนรับนักกีฬา

และมอบรางวัล 
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ชวงเชา นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา เป็นประธาน

ปลอยตัวนักกีฬา และชวงเที่ยง ผูวาราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานรับนักกีฬาเขาเสนชัยและ
มอบรางวัล 

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ชวงเชา ผูวาราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปลอยตัว
นักกีฬาไปจังหวัดสตูล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

-/ 4.5 โครงการตรัง... 
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4.5 โครงการตรังมาราธอน 2021 
นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โครงการตรังมาราธอน 

2021 ก าหนดจัดการแขงขัน ระหวางวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2564 โดยมีจุดปลอยตัว ณ โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน)      

  วันที่ 4 ธันวาคม 2564  
  ระยะ Fun Run  เวลา 19.00 – 20.30 น. (มีนักวิ่ง จ านวน 1,200 คน) 
  ระยะ Mini Marathon เวลา 22.00 – 24.00 น. (มีนักวิ่ง จ านวน 1,574 คน) 
  วันที่ 5 ธันวาคม 2564   
  ระยะ Half Marathon เวลา 04.30 – 08.00 น. (มีนักวิ่ง จ านวน 1,503 คน) 
  ระยะ Marathon เวลา 03.00 – 10.00 น. (มีนักวิ่ง จ านวน 2,267 คน) 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 คาดวาจะมี

นักวิ่งมารวมแขงขัน 70%  โดยนักวิ่งและเจาหนาที่ทุกคนจะมีมาตรการในการปูองกันการ               
แพรระบาดของโรค ดังนี้ 

 ๑. ฉีดวัคซีน 2 เข็ม + ATK 
 2. ฉีดวัคซีน 1 เข็ม + RT- PRC ภายใน 72 ชั่วโมง 
 3. RT-PRC ภายใน 72 ชั่วโมง 
 4. ผูติดเชื้อหายแลว ภายใน 90 วัน + ATK 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และข้อมูลการ             
ฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตรัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 มีผูปุวยติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ 108 ราย ผูปุวยสะสม 15,893 ราย เสียชีวิต 79 ราย               
หายปุวยสะสม 14,867 ราย ผูปุวยก าลังรักษา 947 ราย  

ผูปุวยโควิด-19 เสียชีวิตสะสม 79 ราย เป็นชาย 37 ราย หญิง 42 ราย แยกเป็น  
- ผูสูงอายุ 57 คน (72.15%) 
- โรคเรื้อรัง 7 กลุมโรค จ านวน 69 ราย  (87.34%) 
- ไมไดรับวัคซีน จ านวน 66 ราย (83.34%) 
- รับวัคซีน จ านวน 13 ราย (16.46%) 
 

ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในจังหวัดตรัง (72.25%) 
 

อ าเภอ ความครอบคลุม อ าเภอ ความครอบคลุม 
เมือง 76.11%  หวยยอด 70.16% 
กันตัง 70.23%  วังวิเศษ 70.06% 
ยานตาขาว 74.41%  นาโยง 76.35% 
ปะเหลียน 71.34%  รัษฎา 71.51% 
สิเกา 72.02%  หาดส าราญ 72.61% 

 

-/ ผลการฉีด... 
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ผลการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2564 
 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 
กลุมนักเรียน 90 
กลุม 608 81 
กลุมผูสูงอายุ 80 
กลุม 7 กลุมโรค 81 

 

การให้บริการวัคซีนโควิด-19 
 เปูาหมายภายในปี 2564  1,000,000 โดส 
 ฉีดแลว        804,508 โดส (รอยละ 80.45) 
 ตองฉีดเพ่ิม       195,492  โดส (รอยละ 19.55) 
 วัคซีนคงเหลือ 
  - AstraZeneca  55,680  โดส 
  - Sinovac  18,082  โดส 
  - Pfizer   16,974 โดส 
  - Sinopharm  10,428 โดส 

 

แผนรณรงค์ฉีดวัคซีน 
 - ฉีดเข็ม 2 ตามแผน 12,213 โดส 
 - ฉีดเข็ม 3 (Sinovac 2 ครบ 4 เดือน) 3,663 โดส 

 - ฉีดเข็ม 3 (Subiogarm 2 ครบ 4 เดือน) 6,147 โดส 

แผนฉีดเข็ม 1 
 - ประสานขอมูลแรงงานตางดาวที่ยังไมไดรับวัคซีน 8,000 ราย 
 - ทีม CCRT บริการในชุมชน 100 ราย/ทีม (54 ทีม วันละ 5,400 ราย) 
 - โรงพยาบาลคลินิกวัคซีน จัดรถโมบายออกฉีดวัคซีนในแหลงชุมชน (วันละ 4,000 โดส) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.7 งานส าคัญประจ าเดือนธันวาคม 2564 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง งานส าคัญที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเดือนธันวาคม 2564  
 มีดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ                       
5 ธันวาคม 2564 ซึ่งสวนกลางก าหนดใหมีการจัดกิจกรรมการจัดงานพิธีการ ประกอบดวย 

     ๑.๑ การจัดงานพิธีการ ประกอบดวย 
 (1) พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. โดยนิมนต์

พระสงฆ์และสามเณร จ านวน 89 รูป จังหวัดตรังก าหนดจัดที่หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
 (2) พิธีถวายพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น. จัดที ่

 หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
  -/ 1.2 การจัดกิจกรรม... 

 



-27- 

         1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ                 
5 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนใหทุกภาคสวนด าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) จัดตั้งโต฿ะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พรอมเครื่องราชสักการะ 
บริเวณอาคารส านักงานหรือสถานที่ที่ เหมาะสม พรอมประดับไฟสองสวางบริเวณอาคาร
ส านักงานตามที่เห็นสมควร ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 

   (2) จัดท าค ากลาวนอมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พรอมน าเสนอภาพ
พระราชกรณียกิจเพ่ือเผยแพรทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัด ระหวางวันที่ 1 – 15 
ธันวาคม 2564  

จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการและบุคลากรในสังกัด เขารวมพิธีตักบาตรในวันที่ 
5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ และเชิญหัวหนาสวน
ราชการ หัวหนาหนวยงาน รวมพิธีถวายพานพุมและถวายบังคม เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยพรอมเพรียงกัน 

2. พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เขาเฝูาฯ รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมส าหรับเยาวชนฯ เลม 42 
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือเชิญไปมอบแกผูวาราชการจังหวัด ในฐานะประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเชิญไปมอบแกโรงเรียนตาง ๆ จ านวน 75 เลม และผูวาราชการ
จังหวัดตรัง ไดรวมพิธีมอบหนังสือดังกลาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 พฤศจิกายน 2564                          
ณ หองประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย   

จังหวัดตรังไดก าหนดจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ใหแกโรงเรียน จ านวน 75 แหง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.                     
ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ  
 3. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูา
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  จึงขอเชิญชวน               
ทุกภาคสวนไดลงนามถวายพระพร ผานเว็บไซต์จังหวัดตรัง www.trang.go.th ในชวงวันที่ 7 
ธันวาคม 2564 

ประธาน  กิจกรรมวันที่  5 ธันวาคม เป็นงานรัฐพิธีที่ส าคัญ ขอเนนย้ าวา งานรัฐพิธี                  
งานพระราชพิธี ขอใหหัวหนาสวนราชการเขารวมพิธีดวยตนเอง   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรัง ขอรายงานสภาพอากาศของจังหวัดตรัง ทางกรมอุตุนิยมไดประกาศวา บริเวณ
ภาคใตจะมีฝนตกหนัก ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้นฝนจะตก
นอยลง จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม ฝนจะหยุดตก   

เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 
 
 

        มาริสา    บันทึกรายงานการประชุม           ดวงกมล  ตรวจรายงานการประชุม 
         (น.ส.มาริสา  ใจแข็ง)                                       (น.ส.ดวงกมล  ศรียะพันธ์)                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     ผูอ านวยการกลุมงานอ านวยการ    
         ส านักงานจังหวัดตรัง                  ส านักงานจังหวัดตรัง      
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