
 
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง 

ครั้งที่ 12/2564  ประจ าเดือนธันวาคม 2564 
วันพฤหัสบดีที ่๓๐ ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  
 

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

ผู้มาประชุมจ านวน 52 คน / ประชุมผ่านระบบ Application Cisco Webex Meeting จ านวน 66 คน 
 

กระทรวงมหาดไทย 
1. นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   ประธาน 
2. นายไพบูลย์  โอมาก    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
3. นายภูวนัฐ  สมใจ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
4. นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา   ปลัดจังหวัดตรัง 
5. น.ส.ณัฐยาน์  ทวีวงศ์    หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง  
6. นายจักรพงษ์  รัชนีกุล   นายอ าเภอกันตัง 
7. นายส าคัญ  อรทัย    นายอ าเภอห้วยยอด 
8. นายเอกชัย  สุนทร    นายอ าเภอปะเหลียน 
9. นายสมนึก  ธูปหอม    นายอ าเภอย่านตาขาว 
10. นายมานะ  เทือกสุบรรณ   นายอ าเภอสิเกา 
11. นายกิตติพงษ์  อ าพันธ์   นายอ าเภอหาดส าราญ 
12. จ่าเอก สุวัฒน์  สัญวงษ์   นายอ าเภอวังวิเศษ 
13. นายสมศักดิ์  ชูแสง   แทน นายอ าเภอเมืองตรัง 
14. นายไชยา  ถิ่นทอง   แทน นายอ าเภอนาโยง 
15. น.ส.ชนิดาภา  ชายะสิทธางกูร  แทน นายอ าเภอรัษฎา 
16. นางประค่ิน  ไชยรุตม์   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
17. นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์  แทน นายกเทศมนตรีนครตรัง 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
18. นายธานินทร์  ทองขโชค   ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 
19. พ.อ.สุริยา  ช่วยบ ารุง   แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง(ทหาร) 

 

กระทรวงการคลัง 
20. นางแก้วใจ  คดีธรรม    คลังจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
21. นายกิจจา  ไวชมภู    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
22. นางมณี  สารผล    พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
23. นายจรูญศักดิ์  สุขขุม    เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
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กระทรวงคมนาคม 
24. นายสัญชัย  อ่อนแก้ว   ขนส่งจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
24. นายณัฐ  โก่งเกษร    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
25. นางพิลาภ  รักไทย    สถิติจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงพลังงาน 
26. นายธนาศักดิ์  สระทอง   พลังงานจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงพาณิชย์ 
27. น.ส.สุภากิตติ์  เกลี้ยงสงค์   พาณิชย์จังหวัดตรัง 
 

กระทรวงยุติธรรม 
28. นางจารุรัตน์  นวลนิ่ม   แทน ยุติธรรมจังหวัดตรัง 
 

กระทรวงแรงงาน 
29. นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา   แรงงานจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 
30. นางธมลวรรณ  รักษ์สังข์  แทน วัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
31. นายชัยรัตน์  ล าโป    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
32. น.ส.เบญจวรรณ  ซี่โฮ่   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
33. นางพรทิพา  อัครสุต    อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
34. นางอรทัย  เกิดภิบาล   แทน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
35. พ.ต.อ.สมิต  เชิงสะอาด  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
36. นางวิมลศิริ  ปรั่งพันธ์   แทน อัยการจังหวัดตรัง 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
37. น.ส.อมร  สะอาด    ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 

 

-/หน่วยงานอิสระ... 



-3- 

หน่วยงานอิสระ/ภาคเอกชน 
38. นายสุธรรม  เศรษฐพิศาล  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง 
39. นายประชา  งามรัตนกุล   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
40. นายพิทักษ์พงษ์  ชัยคช   ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (น าเสนอข้อมูล/รายงานตัว) 
1. นายอนันต์  ทองอุ่น    ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
2. นายณัฐ  โก่งเกษร    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
3. นายสนธยา  สิงหรา ณ อยุธยา   ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตรัง 
4. นายอภัย  เอียดบัว    ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง 
5. น.ส.สรันยา  สุวรรณวัฒน์   ประกันสังคมจังหวัดตรัง 
6. นายสมศักดิ์  บุญโยม    สหกรณ์จังหวัดตรัง 
7. นายชนินทร์  ศิริขันตยกุล   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
8. นายประคอง  ชูนวล    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
9. นายสุรจิต  วิชชุวรรณ    ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
10. นายพีรพัฒน์  โพชสาลี   เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
11. น.ส.ดวงกมล  ศรียะพันธ์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดตรัง 
12. น.ส.ฉัตรอุไร  พลสุต    จ่าจังหวัดตรัง 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ด้วยระบบ Application Cisco Webex Meeting 
1. นายสุชาติ  โภชนกิจ    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
2. นายค าแหง  ศรีปล้อง   แทน พัฒนาการจังหวัดตรัง 
3. นายบัญญัติ  จุลรอด    ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 
4. นายสมศักดิ์  ทองค า    สรรพากรพื้นที่ตรัง 
5. น.ส.ธนวรรณ  ผดุงเดช    สรรพสามิตพ้ืนที่ตรัง 
6. นายมนตรี  จันทร์เพ็ญ    ธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง 
7. นายธงชัย  มณีชาต ิ    นายด่านศุลกากรกันตัง 
8. นายชาญยุทธ  กาญจนพรหม   ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง 
9. น.ส.นูรียัน  นิเต๊ะ    หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง 
10. น.ส.ทศพร  อ่อนน้อม  แทน ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตรัง 
11. น.ส.อ าพรรณี  ชูสุวรรณ   หัวหน้าส านักงานเคหะจังหวัดตรัง 
12. นายวสันต์  สุขสุวรรณ   เกษตรจังหวัดตรัง 
13. นายโกวิทย์  เก้าเอ้ียน   ประมงจังหวัดตรัง 
14. นายปัญญา  สุ้นกี้    ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 
15. นายภิรม  หนูรอด    ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 
16. นางวรรณา  พรหมบุญทอง   ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง 
17. นายอนุกูล  อ้วนเส้ง    หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง 
18. นายภาสกร  นบนอบ    หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง 
 

-/ 19. นางหร้อหวี... 
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19. นางหร้อหวี  ทองด้วง  แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
      ชายฝั่งตรัง 
20. นางอ าไพวรรณ  ไกรสุรสีห์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืตรัง 
21. น.ส.เพ็ญศรี  ท่องวิถี   แทน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง  
22. นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง   หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง 
23. น.ส.ลักขณา  เกื้อก่อบุญ  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง 
24. พ.จ.อ.เมืองชล  วงศ์สุวรรณ   ผู้อ านวยการท่าอากาศยานตรัง 
25. นายธีระ  เซ่งง่าย    ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 
26. นางวิมลมาน  สุวรรณรัตน์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง 
27. นางกศิรินทร์  พลนาค  แทน ผู้อ านวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ 
      ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 
28. น.ส.ชะอุ้ม  กุลบุตร   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ตรัง 
29. นายรุ่งเรือง  คงแก้ว   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
30. นายศักย์ศรณ์  สัสดีกุล  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 3 
31. นายณรงค์  คงเอียด    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
32. นายถาวร  ถมมาลี    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ตรัง 
33. นางจรุณี  ด าช่วย    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
34. นายวิเชียร  เผ่าช ู    ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 
35. น.ส.วันดี  นิตโิชติ    ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
      จังหวัดตรัง  
36. นางตรีนุช  เกยุรินทร์    จัดหางานจังหวัดตรัง 
37. นายปกรณ์  ศรีเพชร    ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
38. นางประไพพิศ  สิงหเสม   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
39. นางเกตุ  สินเทศ    ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
40. น.ส.จตุพร  หลงสาม๊ะ  แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.3 จ.ตรัง 
41. นางนริศรา  งามขจรวิวัฒน์     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  
      จังหวัดตรัง 
42. พ.อ.ทองใบ  ชารีวัน    สัสดีจังหวัดตรัง 
43. นางกันยา  ใจสมุทร   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ 
44. นางสุมน  ไชยเสนีย์   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      ตรัง เขต 1 
45. นางนภา  จิโรภาส    ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
46. นายยงรัก  ชูดวงจันทร์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 
47. นายสุมิตร  สามห้วย   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
48. นางยุพา  พรเศรษฐ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
49. นางสุวณี  อึ่งวรากร    ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง 
50. นายเจษฎา  ธนะสถิตย์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
51. นายจรูญ  ชสูังข์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
52. นายปรีดี  เกตุทอง    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง 
53. นายสถาพร  อนุกูลพันธ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง 

-/54. นายเฉลิมศักดิ์... 
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54. นายเฉลิมศักดิ์  ทองเนื้ออ่อน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
55. นางสุดาวรรณ  วรรณบวร  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
56. นางละออศรี  ทิพย์แก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
57. นายณรงค์  โสภารัตน์    ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 

จังหวัดตรัง 
58. นายอาคม  ช้างงาม    ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานตรัง 
59. นางจงรักษ์  เสือฉ้วน   แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
60. นายธวัทชัย  สุวรรณพงค์  แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง 
61. ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย 
62. ผศ.อนุชา  แซ่เจียม   แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ประจ าวิทยาเขตตรัง 
63. นายทรงศักดา  ชยานุเคราะห์   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
64. ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ  พาณิชย์กุล  แทน สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 3  

กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 3 
65. พ.ต.ท.ณรงค์ชัย  เอกฉันท์   สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง 
66. พ.ต.ท.โกเมน  สุวรรณชาตรี   ผบ.ร้อย ตชด.435 
 

เรื่องน าเสนอก่อนระเบียบวาระการประชุม    
 ๑. น้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รักษาการศึกษาธิการจังหวัดตรัง   “งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญ
และความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษา
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น...” 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2512 

๒. การมอบหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง   ด้วยกลุ่มบริษัท ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการโรงงาน
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของจังหวัดตรัง ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายการด าเนินการปูองกันและ              
ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรัง และประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2565 เพ่ือรณรงค์การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นนโยบายที่ส าคัญของ นายขจรศักดิ์  
เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมอบหมวกนิรภัย จ านวน 500 ใบ รวมมูลค่า                  
65,000 บาท ให้กับจังหวัดตรัง ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายของผู้บริหาร ให้พนักงาน                   
ในโรงงานทุกคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะต้องสวมหมวกนิรมัย 100% เช่นกัน 

   ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหมวกนิรภัย จากนายอภิเชษ  
เดชพิชัย  ผู้จัดการโรงงาน บริษัทศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขาสิเกา เป็น
ตัวแทนมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้  

-/3. การมอบ... 
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   3. การมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง   ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดแผนงานและ
เปูาหมายในปีงบประมาณ 2564 ให้ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง 
ด าเนินการรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรครู นักเรียน 
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งการด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง สามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมาย คือ มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ได้รับการประเมินและผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ 
จ านวน 31 แห่ง จากเปูาหมาย 6 แห่ง 

   ดังนั้น เพ่ือเป็นเกียรติแก่สถานศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินดังกล่าว
ข้างต้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตร ให้สถานศึกษา จ านวน                  
31 แห่ง ประกอบด้วย 

   1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
   2. โรงเรียนสามัคคีศึกษา 
   3. โรงเรียนบ้านบางค้าวคาว 
   4. โรงเรียนบ้านวังหลาม 
   5. โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 
   6. โรงเรียนวัดเขา 
   7. โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 
   8. โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 
   9. โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 
   10. โรงเรียนบ้านบางคราม 
   11. โรงเรียนบ้านซา 
   12. โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟูา 
   13. โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 
   14. โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 
   15. โรงเรียนบ้านควนพญา 
   16. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
   17. โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
   18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
   19. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
   20. โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
   21. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 
   22. โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
   23. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
   24. โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง 

-/25. โรงเรียน... 
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   25. โรงเรียนบ้านนาเกลือ 
   26. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
   27. โรงเรียนบ้านหัวหิน 
   28. โรงเรียนวัดบางดี 
   29. โรงเรียนวัดควนวิไล 
   30. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
   31. โรงเรียนบ้านหน้าเขา 

4. การมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่น 
(กลุ่มสมาชิกบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน) ประจ าปี 2564  

ประกันสังคมจังหวัดตรัง ด้วยส านักงานประกันสังคม ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่น 
(กลุ่มสมาชิกบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน) ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและ
เชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกเครือข่ายที่ร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองการ
ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 

  เพ่ือเป็นเกียรติส าหรับผู้ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ขอเรียนเชิญ                    
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบโล่หป์ระกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 4 ราย ดังนี้  

  1. น.ส.ดุสิดา  คล้ายเงิน เครือข่ายสมาชิก “บวร” (กลุ่มสมาชิก บ้าน)  
  2. พระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย เครือข่าย

สมาชิก “บวร” (กลุ่มสมาชิก วัด) 
  3. นางดรุณี  ช้างปุาดี เครือข่ายสมาชิก “บวร” โรงเรียนบูรณะร าลึก (กลุ่มสมาชิก 

โรงเรียน) 
  4. นายสมคิด  จิตราวงศ์  เครือข่ายสมาชิก “บวร” บริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จ ากัด 

(กลุ่มสมาชิก โรงงาน) 

ประธาน  ขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)                           
ที่เห็นความส าคัญของการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการบริจาคหมวกนิรภัย 
จ านวน 500 ใบ เพ่ือรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%  

   ขอบคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล               
ทั้ง 31 ราย ก็เป็นแบบอย่างที่ดีของการด าเนินการณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษา  

ขอบคุณประกันสังคมจังหวัด การด าเนินการคัดเลือกสมาชิกเครือข่าย “บวร” เป็น
ต้นแบบ และแบบอย่างที่จะต้องด าเนินการต่อไป 

 6. แนะน าข้าราชการย้ายมา/ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง ข้าราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 

 ๑) นายนพดล  นมรักษ์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ย้ายไปรับ
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
 ๒) นายพรเทพ  ศิริไพบูลย์   ประกันสังคมจังหวัดตรัง  ย้ายไปรับต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการประกันสังคม กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 12 
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 ๓) นายบุญช่วย  ช่วยระดม  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ย้ายไปรับต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัดนครสวรรค์ 
 4) พ.ต.ท.วัชรพล  สว่างแผ้ว สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ย้ายไปรับ
ต าแหน่ง รองผู้ก ากับการปูองกันปราบปราม สถานีต ารวจภูธรค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
 1) นายอนันต์  ทองอุ่น ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ย้ายมารับต าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
 2) นายสนธยา สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ย้ายมารับ
ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตรัง 
 3) นายอภัย  เอียดบัว  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ย้ายมา
รับต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง และยุติธรรมจังหวัดตรัง 
 4) น.ส.สรันยา  สุวรรณวัฒน์  ประกันสังคมจังหวัดน่าน ย้ายมารับต าแหน่ง 
ประกันสังคมจังหวัดตรัง 
 5) นายสมศักดิ์  บุญโยม  สหกรณ์จังหวัดระนอง ย้ายมารับต าแหน่ง สหกรณ์
จังหวัดตรัง 
 6) นายณัฐ  โก่งเกสร  เจ้าพนักงานปุาไม้ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ย้ายมารับต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
 7) นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ย้าย
มารับต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
 8) พ.ต.ท.ณรงค์ชัย  เอกฉันท์ รองผู้ก ากับการสืบสวน สน.สุทธิสาร ย้ายมารับ
ต าแหน่ง สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง 

ประธาน  ขอต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และยินดีที่ย้ายมาร่วมกันท างานที่จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุม เวลา 09.๓0 น. 

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิด                   
การประชุมและด าเนินการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/๒๕64 ตามระเบียบวาระ                
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2564 ประจ าเดือนธันวาคม 2564   

มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1. ขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

นายอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ช่วยกันท างาน ในรอบปี              
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการในเรื่องมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ่ีน้องประชาชนมีความเข้าใจในสถานการณ์และให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติ การรายงานเหตุการณ์                 
ที่ปรากฏในพื้นทีใ่ห้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบอย่างทันท่วงที เป็นต้น 

  2. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ยกเลิกของอ าเภอต่าง ๆ ทั้งหมด จัดเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองตรัง ณ วัดกะพังสุรินทร์ โดยจ ากัดคนเข้าร่วมกิจกรรม มีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ 
และถ่ายทอดเสียงโดย สวท.ตรัง 

-/กิจกรรม... 
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  3. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนราชการที่มีภารกิจหน้าที่ขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ขอเน้นย้ า
เรื่องการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จริง   

  4. โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรังได้รับรางวัล จ านวน 7 รางวัล ดังนี้ 
(๑) จังหวัดตรังรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 (๒) โรงเรียนกันตังพิทยากร รักษามาตรฐาน
ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 (๓) โรงเรียนวิเชียรมาตุ รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1                
(๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริรินธร รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 (๕) บริษัทบิ๊กซี            
ชุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่ 2 (๖) ชุมชนบ้านโคกแตรก 
อ าเภอห้วยยอด รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และ (๗) รางวัลบุคลากร TO BE 
NUMBER ONE ดีเด่นประดับประเทศ คือ นายสุรเชษฐ์  สองรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน
กันตังพิทยากร 

  5. ในปี 2565 ขอความร่วมมือส าหรับการแต่งกายของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้    

   วันจันทร์/วันประชุมคณะกรมการจังหวัด แต่งเครื่องแบบกาก ี
   วันอังคาร/วันศุกร์ แต่งผ้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าลายขอ  
   วันพุธ   แต่งชุดสุภาพ/ผ้าไทย/ผ้าบาติก 
   วันพฤหัสบดี  เสื้อสีแสด 
  6. จังหวัดตรัง ได้รับโล่หป์ระกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นจังหวัดที่

บริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยอดเยี่ยมระดับเขตสุขภาพ 
  7. เรื่อง Smart City จังหวัดตรังได้เสนอแผน ศรีตรัง ซิตี้ ซึ่งขณะนี้ได้รับตราสัญลักษณ์ 

Smart City โดยตราสัญลักษณ์จะมีอายุ 2 ปี ส าหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ โครงการทุกโครงการ
ที่เสนอภายใต้แผน Smart City จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภาคเอกชนที่จะมาลงทุน              
จะได้รับยกเว้นภาษี 

  8. นโยบายในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
       8.1 ให้ทุกจังหวัดให้ความส าคัญกับการบูรณาการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง โดยเน้นมาตรการเชิงรุก 
       8.2 ให้บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง  
       8.3 การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ โดยผู้ขับข่ีต้องสวมหมวกนิรภัย 100%   
       8.4 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการท างานโดยยึดพ้ืนที่เป็นที่ตั้ง  เพ่ือ

ควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และ
สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2564                  
เมื่อวันจันทร์ที ่29 พฤศจิกายน 2564 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที ่11/๒๕๖๔ ได้เผยแพร่ให้ทราบ
ทางเว็บไซต์จังหวัดฯ www.trang.go.th แล้ว มีจ านวน 27 หน้า ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีการ
แก้ไข ขอให้แจ้งฝุายเลขานุการ ส านักงานจังหวัดตรังทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป               
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง     

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที ่11/2564 

-/ ระเบียบวาระท่ี 3... 

http://www.trang.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

คลังจังหวัดตรัง ขอรายงานงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดตรัง  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่าย
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑. เปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ  

เป้าหมาย 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
เบิกจ่าย 

(%) 
ใช้จ่าย 
(%) 

เบิกจ่าย 
(%) 

ใช้จ่าย 
(%) 

เบิกจ่าย 
(%) 

ใช้จ่าย 
(%) 

เบิกจ่าย 
(%) 

ใช้จ่าย 
(%) 

รายจ่ายภาพรวม 30 34.08 51 56.24 72 81.74 93 100 
รายจ่ายประจ า 34 35.33 57 55.78 79 81.76 98 100 
รายจ่ายลงทุน 13 28.96 29 58.15 46 81.65 75 100 
 

2. ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายโดยเร็ว 

3. เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 
ของกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 

4. การเบิกจ่ายตาม พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
(กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้
เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ งบส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565                  
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จังหวัดตรังได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,302.52 ล้านบาท 
เป็นรายจ่ายลงทุน 2,283.72 ล้านบาท รายจ่ายประจ า 1,018.80 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย 
1,526.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.22 เป็นล าดับที่ 23 ของประเทศ และล าดับที่ 5 ของ
ภาคใต้ 

   หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ งบประมาณ 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 

การใช้จ่าย การเบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ
หลังใช้จ่าย ใช้จ่าย 

(%) 
เบิกจ่าย 

(%) 

รายจ่ายประจ า 1,018.80 35.33 34.00 
710.92 

(69.78%) 
702.12 

(68.92%)  
307.88 
(30.22) 

รายจ่ายลงทุน 2,283.72 28.96 13.00 
815.59 

(35.71%) 
73.81 

(3.23%)  
1,468.13 
(64.29%) 

รายจ่ายภาพรวม 3,302.52 34.08 30.00 
1,526.51 
(46.22%) 

755.93 
(23.49%) 

1,776.01 
(53.78%) 

   

-/ส าหรับ... 
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ส าหรับส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมน้อยที่สุด 20 หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
งบประมาณ               

ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1 งปม.จว. – ส านักงานจังหวัดตรงั 175.015 0.708 0.40 
๒ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจังหวัดตรัง 612.736 5.737 0.94 
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 46.291 2.484 5.37 
4 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง 16.664 1.066 6.40 
5 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 30.392 2.26 7.44 
6 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 6.06 0.496 8.18 
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 3.727 0.485 13.01 
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 6.184 0.946 15.30 
9 ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 9.485 1.533 16.16 

10 ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ภ.9 48.075 8.598 17.88 
11 ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 (จ.ตรัง) 20.794 3.719 17.88 
12 แขวงทางหลวงตรัง 58.163 10.852 18.66 
13 วิทยาลัยการอาชีพตรัง 11.968 2.522 21.07 
14 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง 1.86 0.413 22.20 
15 โครงการชลประทานตรัง 212.179 49.439 23.30 
16 ส านักงานคลังจังหวัดตรัง 0.678 0.183 26.99 
17 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง 6.806 1.88 27.62 
18 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 4.112 1.136 27.63 
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2.166 0.601 27.75 
20 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 12.513 3.635 29.05 

 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 
 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ใช้จ่าย  
(ล้านบาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

คงเหลือหลังเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

1,029.43 
 

727.29 
(70.65%) 

464.75 
(45.15%) 

262.54 
(25.50%) 

766.89 
(74.50%) 

 

รายงานผลการใช้จ่าย โครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (เงินกู้โควิด-19) 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

คงเหลือหลังเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

478.83 
457.34 

(95.51%) 
6.06 

(1.27%) 
451.28 

(94.25%) 
27.55 

(5.75%) 
 

ประธาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ าสุด ล าดับ 1 – 5 ขอให้ชี้แจงการเตรียมการในการ 
 ด าเนินงานไว้อย่างไร 

-/ หัวหน้าส านักงาน... 
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หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง รายงานว่าเป็นงบประมาณของจังหวัดซึ่งส่วนราชการเป็นหน่วยด าเนินการ ซึ่ง
อยู่ในวาระการประชุมที่ 3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565  

ท้องถิ่นจังหวัดตรัง รายงานว่า เป็นเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะ
ด าเนินการเร่งรัดติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่อไป 

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง   รายงานว่าเป็นงานปรับปรุงอาคาร  
ซึ่งขณะนี้ได้มีการด าเนินการส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 3 จากงวดงานทั้งหมด 5 งวด ความล่าช้า
เนื่องจาก การก าหนดสเปคของครุภัณฑ์เป็นลักษณะเฉพาะทาง และผู้รับเหมาเข้าท างานล่าช้า 
ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการเร่งรัดต่อไป 

ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2 จังหวัดตรัง รายงานว่า อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 10 ล้านบาท เป็น
อ านาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ราคากลาง 

ผอ.ศูนยโ์รคผิวหนังเขตร้อนตรัง รายงานว่า เนื่องจากรายการครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 5 ล้านบาท เป็นอ านาจ
ของส่วนกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 และเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.2.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง จังหวัดได้รับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 16 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 183.1253 ล้านบาท 
เป็นงบลงทุน 166.0549 ล้านบาท งบด าเนินงาน 15.9404 ล้านบาท ปัจจุบันอนุมัติโครงการแล้ว 
14 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 709,504.19 บาท อยู่ล าดับที่ 71 ของประเทศ ขอให้ทุกหน่วย             
ที่ได้รับงบประมาณได้ช่วยเร่งด าเนินการด้วย 

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ  เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2564 ปรากฏผลดังนี้  

 

โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบด าเนินงาน 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบา            
ยอดม่วง เ พ่ือรองรับการจดทะเบียน             
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง 
   1.1 ส่งเสริมการผลิตโดยขยายพ้ืนที่
ปลูกข้าวเบายอดม่วง 

สนง.เกษตรจังหวัด
ตรัง 

980,800 คาดว่าจะด าเนินการได้
ภายในเดือนมกราคม 
2565 เนื่องจากการ
ด าเนินการเป็นไปตาม
ช่วงฤดูกาล 

   1.2 พัฒนากลุ่มเครือข่าย โดยส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งกลุ่มและจัดท าแผนการ
พัฒนากลุ่ม 

   

 

-/2. โครงการส่งเสริม... 
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โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบด าเนินงาน 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต
ด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ พัฒนาการ
ผลิตโคขุนพรีเมียม ประเภทไขมันแทรกใน
เนื้อสูง (Premium Beef) 

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ตรัง 

4,604,800 อยู่ระหว่างการประกาศ
เชิ ญชวน  ค าดว่ า จ ะ              
ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า ไ ด้ 
ภายในเดือนมกราคม 
2565    2.1 สร้างคอกรวม 

         (1) ก่อสร้างโรงเรือนโค 
         (2) ก่อสร้างรั้ว 

  
2,811,800 
1,793,000 

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
    - กุ มภา พันธ์ สี สั นแห่ ง ความรั ก  : 
กิจกรรมเทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร 2002 

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจั งหวั ด
ตรัง 

2,000,000 อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
เสนอราคา  สามารถ          
ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 
21 มกราคม 2565 
และกิจกรรมด าเนินการ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 

4. โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ประจ าถิ่นและความเป็นไทย 
กิจกรรม : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านในงานฉลองรัฐธรรมนูญและ              
งานกาชาดจังหวัดตรัง 

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

3,000,000 เนื่ องจากยั ง ไม่มี การ   
จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ
และงานกาชาดจังหวัด
ตรัง ประจ าปี  2564 
จึ งขอ เลื่ อนปรั บแผน
กิจกรรมไปช่วง เดือน
เมษายน–พฤษภาคม 
2565 

5. โครงการจัดระเบียบและพัฒนาระบบ
การขนส่งสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนจังหวัดตรัง 
   5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนา
ศักยภาพในด้านการให้บริการและให้
ความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น 
   5.2 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
   5.3 จัดท าปูายแสดงอัตราโดยสารตาม
รูปแบบที่ทางราชการก าหนด 

สนง.ขนส่งจังหวัด
ตรัง 

708,000 
 
 

428,000 
 
 
 

180,000 
 

100,000 

- มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 
เห็นชอบให้ปรับแก้ไข
โครงการ โดยเพิ่มเติม
กลุ่มเปูาหมายให้
ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
- อยู่ระหว่างการขอ
อนุมัติโครงการ 

6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน          
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือ          
บ้านตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

36,308,300 อยู่ ระหว่างการจัดท า
ร่ า งขอบเขตของงาน
และก าหนดราคากลาง 
คาดว่าจะลงนามสัญญาได้
ภายในเดือนมกราคม 
2565 

-/7. โครงการเพ่ิม... 
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โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบด าเนินงาน 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

7. โครงการเพ่ิมมาตรฐานรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจรและ                
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

แขวงทางหลวง
ชนบท 

27,000,000 อยู่ ระหว่างการจัดท า
ร่ า งขอบเขตของงาน
และก าหนดราคากลาง 
คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ 
ภายในเดือนมกราคม 
2565 

8. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความ
ปลอดภั ยนั กท่ อ ง เที่ ย ว ติ ดตั้ ง ไ ฟ ฟู า                
แสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก ต าบล
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

แขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัดตรัง 

19.195,400 อยู่ ระหว่างการจัดท า
ร่ า งขอบเขตของงาน 
และก าหนดราคากลาง 
คาดว่าจะลงนามสัญญา
ได้ภายในเดือนมกราคม 
2565 

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่ า งสาธารณะทาง เชื่ อมแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น เ มื อ ง เ ก่ า ท่ า ข้ า ม                 
แหลมหยงสตาร์ ต าบลท่าข้าม อ าเภอ    
ปะเหลียน 

แ ข ว ง ท า ง ห ล ง
ชนบทจังหวัดตรัง 

21,367,700 มติที่ประชุม ก.บ.จ.  
ครั้งที่ 6/2564              
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64 
เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง 
(วงเงินตาม พ.ร.บ. 
30,967,700 บาท 
เหลือ 21,367,700 
บาท) 

10.  โครงการปรับปรุ งลานจอดรถ                
ท่าเทียบเรือและก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า 
หมู่ 3 บ้านควนตุ้งกู ต าบลบางสัก อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

1,326,700 - อยู่ระหว่างประกาศ
เชิญชวน คาดว่าจะลง
นามสัญญาได้ภายใน
วั น ที่  1 4  ม ก ร า ค ม 
2565 

11. โครงการขยายสะพานคลองสิเกา 
สายตรัง -สิ เกา -ควนกุน ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

3,000,000 - อยู่ระหว่างประกาศ
เชิ ญชวน  ค าดว่ า จ ะ                
ลงนามสัญญาได้ ภายใน
วั น ที่  1 4  ม ก ร า ค ม 
2565 

12. โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ าตรั งพร้อมปรับปรุ งภูมิทัศน์              
บ้านปากหมัน ต าบลหนองตรุด อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

20,000,000 - อยู่ระหว่างประกาศ
เชิญชวน คาดว่าจะลง
นามสัญญาได้ภายใน
วั น ที่  2 1  ม ก ร า ค ม 
2565 

 

-/13.โครงการก่อสร้าง... 
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โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบด าเนินงาน 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ าตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 
ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

20,000,000 - อยู่ระหว่างประกาศ
เชิ ญชวน  ค าดว่ า จ ะ              
ลงนามสัญญาได้ภายใน
วั น ที่  2 1  ม ก ร า ค ม 
2565 

14. โครงการ To be Number One  
   

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

251,600 - ตามมติที่ประชุม กบจ. 
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 
2564 ขอเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 1 และ
สามารถด าเนินการได้
ภายในเดือนมกราคม 
2565 

      กิจกรรมที่ 1 การประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี To be Number One 
จังหวัดตรัง 

51,200 

     กิจกรรมที่ 2 การประกวด To be 
Number One ระดับภาคใต้ 

 111,680 

     กิจกรรมที่ 3 การประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี To be Number One 
ระดับภาคใต้ 

 88,720 

15. โครงการปุาในเมือง คลองปลักแบน 
บ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ต าบลหาดส าราญ 
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

สนง.ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที ่7 

4,782,000 - อยู่ระหว่างจัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน TOR 
- คาดว่าจะลงนามได้
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 

(1) ก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปุาชายเลน ต าบลหาดส าราญ 
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

 2,510,200 

      (2) ก่อสร้างศาลาศูนย์การเรียนรู้            
ปุาชายเลนพร้อมท่าเทียบเรือ ต าบล              
หาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ 

 1,524,900  

      (3) ก่อสร้างหอชมเรือนยอดไม้           
ปุาชายเลน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอ 
หาดส าราญ จังหวัดตรัง 

 418,900  

      (4) ปรับปรุงห้องน้ า ต าบลหาดส าราญ 
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

 328,000  

16. โครงการไฟฟูาแสงสว่างทางหลวง 
หมายเลข 4 ตอนตรัง-เขาพับผ้า กม.
1128+958 – กม.1133+321              
เป็นตอนๆ 

แขวงทางหลวงตรัง 8,470,000 - ตามมติที่ประชุม กบจ. 
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 
2564 เห็นชอบโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โครงการ 

 

-/3.2.2 งบประมาณ... 
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3.2.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  
  จังหวัดตรังได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 32.7256 ล้านบาท                
เป็นงบลงทุน 24.7834 ล้านบาท งบด าเนินงาน 7.942 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วทั้ง               
2 โครงการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จึงขอให้หน่วยด าเนินการเร่งด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ                  
ตามเปูาหมายด้วย 

ประธาน  ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2565 ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามแผนด้วย 

   3.2.3 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด   ส าหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะไม่ติดตามในที่ประชุม
เดือนนี้ แต่ขอให้ส่วนราชการที่ได้กันเงินไว้ เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.3 ความคืบหน้าการด าเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

       3.3.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ขอสรุปความคืบหน้าในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดตรัง 

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดการขยะปลายทางรวมกลุ่มพ้ืนที่เป็นคลัสเตอร์ในการก าจัด            
ขยะปลายทาง ซึ่งเดิมจังหวัดตรังมี 6 คลัสเตอร์ ในเดือนธันวาคม ได้เพ่ิม 1 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์ที่ ๗ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าโครงการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือ
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟูาหรือโรงไฟฟูาขยะ ที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนฝุายเดียว  โดยพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการจัดตั้งโรงไฟฟูาขยะ อยู่ในพ้ืนที่ ม.5 ต.บางเปูา เป็นการผลิตพลังงานไฟฟูาไม่เกิน 10 
เมกกะวัตต์ สัญญาที่ร่วมลงทุนกับ อบจ.ตรัง โดยเอกชนลงทุนฝุายเดียว ระยะเวลา 25 ปี แบบ 
BOO คือ เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างหรือด าเนินการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ ส่งไปกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา อยู่ ในระหว่างด าเนินการของ
กระทรวงมหาดไทย ถ้าได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทาง อบจ.จะ
ด าเนินการจัดหาผู้ลงทุน การก่อสร้างโรงงานนี้ หากเห็นชอบและมีผู้ลงทุน จะใช้ระยะเวลา 2 ปี 
ในการกอ่สร้าง จึงจะสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในคลัสเตอร์ที่ 7 ได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

     3.3.2 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนปลอดภัย 

ท้องถิ่นจังหวัดตรัง โครงการ 1 อปท. 1 ถนนปลอดภัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

ให้คัดเลือก อปท. ที่ด าเนินโครงการถนนปลอดภัย อ าเภอละ 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างที่อ าเภอ
คัดเลือก อปท. อ าเภอละ 1 แห่ง เพ่ือส่งเข้ารับประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 
 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ขณะนี้                
อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
จัดท าแผนปฏิบัติการ รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

-/3.3.3 การด าเนินการ... 



-17- 

  3.3.3 การด าเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด (คอนโดสุนัข) 

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ส าหรับโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขจรจัด (คอนโดสุนัข) ตามแปลนจะมี
องค์ประกอบในสถานที่พักพิงสัตว์ ดังนี้ 

 1. รั้วล้อมรอบ 
 2. ห้องกักสัตว์ 
 3. ห้องรักษาพยาบาลสัตว์ 

 4. ห้องพักฟ้ืนสัตว์ปุวย (สัตว์ปกติพักพ้ืนหลังผ่าตัด ท าหมัน สัตว์ปุวยทั่วไป สัตว์ติดเชื้อ) 
 5. ห้องเก็บอาหาร/อุปกรณ ์
 6. พ้ืนที่เลี้ยงสุนัข/โรงเรือนเลี้ยงสุนัข  
 7. ระบบก าจัดซาก (บ่อทิ้งซาก) 
 8. ระบบบ าบดัน้ าเสีย/สิ่งปฏิกูล) 
 9. ออฟฟิศ/บ้านพักเจ้าหน้าที่ 
 การด าเนินการโครงการปรับปรุงและก่อสร้างคอนโดสุนัข มี 2 แห่ง คือ 

1. เทศบาลนครตรัง ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ า งบประมาณ 20 ล้านบาท เป็น
งานปรับปรุง 7.40 ล้านบาท งานก่อสร้าง 12.60 ล้านบาท  รองรับสุนัขได้ 1,000 ตัว ขณะนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแบบแปลนก่อสร้าง  

2. เทศบาลเมืองกันตัง ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบแปลนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 4,274,000 บาท สร้างในพ้ืนที่กว้าง 22.5 เมตรยาว 15 เมตร 
ขนาดพ้ืนที่ 337.5 ตร.ม./ชั้น รองรับสุนัขได้ 300-350 ตัว 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ท ารายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอ             
แบบแปลนของเทศบาลนครตรัง ก็จะเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.3.4 การก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตรัง 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง จังหวัดได้ด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตรัง 
งบประมาณ 68,937,000 บาท ได้เสนอโครงการไปที่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                 
และได้บรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566 แล้ว ซึ่งหากได้รับงบประมาณ โครงการนี้               
ก็จะสามารถด าเนินการได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 
จ านวน 8 หน่วยงาน ได้ย้ายออกแล้วจ านวน 2 หน่วยงาน จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงาน                 
6 หน่วยงาน ดังนี้ 1. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตรัง  2. ส านักงาน ก.ก.ต. ตรัง 3. กลุ่มงานความ
มั่นคง (ศูนย์ยาเสพติด)  4. โรงจอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  5. หน่วย
ต ารวจสันติบาลตรัง  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ จัดท าแผนการย้ายออกส่งส านักงานจังหวัด 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และขอให้ย้ายออกภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.3.5 โครงการจัตุรัสเมืองตรัง 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  ในการด าเนินการโครงการจัตุรัสเมืองตรัง ระยะที่ 1 สืบเนื่องจาก                  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายที่จะพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณรอบอาคารส่วนราชการของจังหวัดตรัง 
ซึ่งมีถนนโดยรอบทั้ง 4 ด้านของอาคารส่วนราชการ เป็นจัตุรัสเมือง ใช้เป็นสถานที่ท ากิจกรรม 

-/ ของนักท่องเที่ยว... 
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 ของนักท่องเที่ยวและชาวตรัง ในเบื้องต้นส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  ได้น า
โครงการดังกล่าวบรรจุเข้าในแผนการส ารวจออกแบบรายละเอียดของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่ง                        
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก               
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้ออกแบบแล้วเสร็จส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา 
งบประมาณ ในปี 2565 จ านวน 50 ล้านบาท จะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน
มีนาคม 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และข้อมูลการ             

ฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง 

ในวันนี้ ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 48 ราย เรือนจ า 1 ราย ผู้ปุวยสะสม 18,014 ราย หายปุวยวัน นี้                      
84 ราย หายปุวยสะสม 17,272 ราย จ านวนผู้ปุวยก าลังรักษา 629 ราย ผู้ปุวยเสียชีวิตสะสม 
113 ราย ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ 87 คน โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จ านวน 85 คน รับวัคซีน 
จ านวน 22 คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธ์ Omicron 

  สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นทุกอ าเภอ รูปแบบการระบาด จะเป็นการระบาดในชุมชน 
ครอบครัว 

  มาตรการหลักจากการประเมินความเสี่ยง มีดังนี ้
- ประชาชนควรปฏิบัติตามมาตรการ VUCA เพ่ือเตรียมรับการระบาดของ 

Omicron Variant 
- พ้ืนที่ที่ไม่มีผู้ปุวย หรือพบผู้ปุวยน้อยในช่วงนี้ ควรเน้นเรื่องระบบเฝูาระวังให้

เข้มแข็ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5 ร 1 ต หรือ setting อ่ืน ที่พ้ืนที่ก าหนด เพ่ือการตรวจนับการ
ระบาดท่ีรวดเร็ว 

- การสอบสวนโรคควรเน้นการสอบที่เป็นคลัสเตอร์ที่ส าคัญ ที่มีการรวมกันของคน
จ านวนมาก เช่น โรงงาน/สถานประกอบการ ตลาด ส านักงาน โรงเรีย เป็นต้น 

- ควรเน้นการค้นหาเชิงรุกในชุมชนโดยใช้ชุดตรวจ ATK เจอผลบวกจ่ายยา 
Favipiravir โดยทันที เพื่อลดการระบาดในวงกว้าง 

- ควรมี HI CI ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชน เพ่ือรองรับจ านวนผู้ปุวยที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
เมือ่มีการระบาดของสายพันธ์ Omicron และเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการระบาด 

- หน่วยงานหรือสถานที่ที่จะเปิดกิจการกิจกรรม ควรน า ATK มาใช้เป็นมาตรการ
หลัก ในการตรวจจับการระบาด และควรออกแบบมาตรการที่จ าเพาะในการปูองกันควบคุมโรค 

- เร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น 
 การบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 จังหวัดตรัง 
 ในภาพรวมครอบคลุมร้อยละ 77 โดยกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 91%  กลุ่ม 608 ร้อยละ 
85% กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 80% และกลุ่ม 7 กลุ่มโรค ร้อยละ 84%  
 

-/ แผนจัดการ... 
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   แผนจัดการบริการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ในปี 2565 
   หลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและ
ครอบคลุม 

2. เพ่ือเตรียมการรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์ 
3. เพ่ือลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ 
4. เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิด

ประเทศ ตามแผนที่ก าหนด 
เปูาหมายให้บริการวัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอและครอบคลุม                

อย่างน้อย ร้อยละ 80 
2. ผู้ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตาม

สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ 
2. กลุ่มเปูาหมายอายุต่ ากว่า 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจของเด็ก

และผู้ปกครอง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.2 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย พ.ศ. 2564  
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย พ.ศ. 

2564 จังหวัดตรัง ในปีนี้จัดในรูปแบบ On line ซึ่งจังหวัดตรังก าหนดจัด ณ วัดกะพังสุรินทร์ 
พระอารามหลวง เริ่มกิจกรรมเวลา 23.00 น. โดยถ่ายทอดผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์และถ่ายทอดเสียง
ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดตรัง โดยมีกิจกรรมประธานในพิธีต่อไฟ
พระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก                 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในพระอุโบสถ ไม่เกิน 50 คน พระสงฆ์ในพิธีไม่เกิน 
10 รูป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม การแต่งกาย ชุดโทนสีขาว หรือ                
โทนสีอ่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.3 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องน าความกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง  สืบเนื่องมาจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่จะต้องน าความกราบบังทูลขอพระมหากรุณา เกี่ยวกับกรณีเสนอเรื่อง                 
ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ส่วนราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่า
ได้ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องแล้ว รวมทั้งหากเป็นเรื่องท่ีมีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติได้ก าหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือด าเนินการแก้ไขให้
เป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟูองร้องต่อศาล อันอาจ
เป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ และนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แจ้งก าชับทุกส่วนราชการถือปฏิบัติในเรื่องท่ี 

-/ จะต้องน า... 
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จะต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานในเรื่องต่าง ๆ จะต้องด าเนินการด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องเพ่ือขอให้น าความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ส าหรับรายละเอียดหนังสือ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ                     
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม   

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 การด าเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2564 จังหวัดตรังได้รับคะแนน 96.43 ระดับ AA เป็นล าดับ 1 ของ
ภาคใต้ ล าดับ 8 ของประเทศ ในปี 2564 ทางสถาบันการศึกษาเป็นผู้ประเมิน ส าหรับในปี 
2565 ทางส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด เป็นผู้ประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมา          
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานตนเอง คะแนน 30 คะแนน มีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คือ  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

   ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ คะแนน 30 คะแนน  มี 3 ตัวชี้วัด คือ 

    ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
    ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน คะแนน 40 คะแนน มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ 

    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
    ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต  

 ปฏิทินขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Internal and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง 

 

-/1.การลงทะเบียน... 
 



-21- 

ที ่ ขั้นตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 การลงทะเบียนสู่ระบบ ITAS          
2 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือ

ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) จังหวัดตรัง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน               
2 กิจกรรม ดังนี้ 

         

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้านการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2565 
จ านวน 150 คน 
กลุ่มเปูาหมาย : ส่วนราชการ
สังกัดราชการส่วนภูมิภาค และ 
อปท. 133 หน่วยงาน 

         

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 60 คน 
กลุ่มเปูาหมาย : ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการในการจัดตัวชี้วัด ITA 
(ส่วนราชการสังกัดราชการส่วน
ภูมิภาค) จ านวน 33 หน่วยงาน 

         

3 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอก ผ่านระบบ ITAS 

         

4 ตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน IIT/ภายนอก EIT 

         

5 การตอบแบบวัด OIT          
6 การตรวจสอบและให้คะแนนแบบ

วัด OIT 
         

7 การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผล
คะแนน OIT 

         

8 การประมวลผลการประเมิน          
9 การจัดท ารายงานผลการประเมิน          

10 การกลั่นกรองและน าเสนอผล
การประเมิน 

         

11 การประกาศและเผยแพร่รายงาน
ผลการประเมิน 

         

มติที่ประชุม รับทราบ 

-/4.5 การขับเคลื่อน... 
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4.5 การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัด ให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HPP) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง ส านักงาน กพร. ได้จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HPP) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้ก าหนดให้จังหวัดเลือกประเด็นการพัฒนาตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 
การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก มิติที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม  มิติที่ 3 การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และมิติที่ 4 การพัฒนาการบริการประชาชน/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

จังหวัดตรังได้พิจารณาเลือกและเสนอประเด็นนโยบาย (agenda) ที่มีความส าคัญ
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเชิงพ้ืนที่ 2 ประเด็น คือ  

1. มิติที่ 1 การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเด็น : การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของครัวเรือนเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทุกมิติ  กลุ่มเปูาหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความ
ยากจนทั้ง 5 มิติ จากข้อมุลในระบบ TPMAP จากพ้ืนที่ 10 อ าเภอ ๆ ละ 1 ต าบล รวม 1,724 
ครัวเรือน  รูปแบบการพัฒนา 1. การน าระบบดิจิทัลมาใช้ ในการพัฒนางาน (Digital 
Government)  2. การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public Innovation) 

2. มิติที่ 4 การพัฒนาการบริการประชาชน/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประเด็น : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคโควิด-19  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รูปแบบการพัฒนา 1. การน าระบบดิจิทัลมาใช้
ในการพัฒนางาน (Digital Government) 2.การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public 
Innovation) 3. การส่งเสริมและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การเป็นราชการระบบเปิด (Open 
Government) ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถควบคุมการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 28 วัน  2. อัตราปุวยตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัส 2019                 
ไม่เกินร้อยละ 0.5 

เมื่อส่งไปที่ ส านักงาน ก.พ.ร.เรียบร้อยแล้ว จะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ทัง้ 2 ด้าน หลังจากนั้นประธาน อ.ก.พ.ร. จะสุ่มตรวจแต่ละจังหวัด และวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
จังหวัดจะต้องรายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 ปฏิทินการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2565 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง การประชุมใช้หลักการเดิมปี 2564 คือ ประชุมก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน โดย
ขอน าเสนอปฏิทินการประชุมคณะกรมการจังหวัดตรัง ประจ าปี พ.ศ. 2565  และหน่วยงาน
น าเสนอพระบรมราโชวาท เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

-/1. วันศุกร์... 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ปี หน่วยงานน าเสนอพระบรมราโชวาท 
1. ศุกร์ที่ 28 มกราคม ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 
2 ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ กระทรวงกลาโหม 

สัสดีจังหวัดตรัง 
3 พุธที่ 30 มีนาคม กระทรวงการคลัง 

ส านักงานคลังจังหวัดตรัง 
4 พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
5 จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
6 พุธที่ 29 มิถุนายน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
7 พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม กระทรวงคมนาคม 

ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
8 อังคารที่ 30 สิงหาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
9 พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง 
10 ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม กระทรวงพลังงาน 
11 อังคารที่ 29 พฤศจิกายน กระทรวงพาณิชย์ 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
12 พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม กระทรวงมหาดไทย 

ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 5.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 
จังหวัดตรัง 

  (1) การจัดตั้งด่านหลัก/ด่านรอง 

หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง   การด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง 
 ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง จะด าเนินการ 3 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2564 
 ช่วงที่ 2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธนัวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 
 ช่วงที่ 3 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2565  

 ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ปีใหม่ 2565 จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 67 ครั้ง   
ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 74 คน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 4 คน 

 มาตรการการด าเนินงาน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
 2. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 

-/ 3.ด้านลด... 
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 3. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
 4. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
 5. ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 

  (2) การจัดตั้งด่านชุมชน 
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ส าหรับด่านชุมชนที่ตั้งเพ่ิมร่วมกับด่านหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 แห่ง  
 จัดตั้งด่านชุมชน 99 แห่ง มี อบต.หนองบ่อ 1 แห่ง ที่ไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งด่านชุมชน เนื่องจาก 
 อยู่ในระหว่างการจัดการเลือกตั้ง 

ประธาน ฝากอ าเภอดูในเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชนด้วย 

  (3) ผลการให้บริการตรวจสภาพรถฟรี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง   ตามที่จังหวัดตรังได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และ

ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง ด าเนินการจัดตั้งจุดบริการตรวจสภาพรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2564 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ตั้งจุด                
ณ หน้าส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง ผลการด าเนินงาน มีรถเข้าบริการ 464 คัน เป็นรถมอเตอร์ไซต์ 
459 คัน  รถยนต์ 5 คัน  รายการที่ด าเนินการให้บริการ ได้แก่ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เปลี่ยน
ผ้าเบรกหน้า ผ้าเบรกหลัง หลอดไฟท้าย หลอดไฟหน้า เปลี่ยนโซ่ เปลี่ยนยางนอกยางใน รวม
รายการทั้งสิ้น 838 รายการ จากการสอบถามพ่ีน้องประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจ 
และอยากให้จังหวัดด าเนินการในช่วงเทศกาลอย่างนี้ต่อไป 

ประธาน  ขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง ขนส่งจังหวัด โครงการนี้เป็นต้นแบบใน
การให้บริการพ่ีน้องประชาชน ส าหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
บูรณาการการท างานร่วมกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 
 
 
 

             มาริสา       บันทึกรายงานการประชุม            
                 (น.ส.มาริสา  ใจแข็ง)   
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                        
               ส านักงานจังหวัดตรัง   
                 

         ดวงกมล  ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (น.ส.ดวงกมล  ศรียะพันธ์)                           

   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดตรัง      
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