รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 1/2565 ประจาเดือนมกราคม 2565
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
--------------------------------------ผู้มาประชุมจานวน 53 คน / ประชุมผ่านระบบ Application Cisco Webex Meeting จานวน 59 คน
กระทรวงมหาดไทย
1. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
2. นายไพบูลย์ โอมาก
3. นายภูวนัฐ สมใจ
4. นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
5. น.ส.ณัฐยาน์ ทวีวงศ์
6. นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล
7. นายจักรพงษ์ รัชนีกุล
8. นายสาคัญ อรทัย
9. นายสมนึก ธูปหอม
10. นายมานะ เทือกสุบรรณ
11. จ่าเอก สุวัฒน์ สัญวงษ์
12. นายพรศักดิ์ แดงสมุทร
13. นายไชยา ถิ่นทอง
14. นายสุวิรุณ เยาว์นุ่น
15. นายมนต์ชัย หนูสาย
16. นางนาฏยา หนูสมจิตต์
17. นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

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

ประธาน

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

รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง(ทหาร)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

กระทรวงการคลัง
20. นางแก้วใจ คดีธรรม

คลังจังหวัดตรัง

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
21. นายกิจจา ไวชมภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22. นางมณี สารผล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23. นายจรูญศักดิ์ สุขขุม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
-/ กระทรวงคมนาคม ...

-2กระทรวงคมนาคม
24. นายสัญชัย อ่อนแก้ว

ขนส่งจังหวัดตรัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. นายณัฐ โก่งเกษร

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
25. นางพิลาภ รักไทย

สถิติจังหวัดตรัง

กระทรวงพลังงาน
26. นายธนาศักดิ์ สระทอง

พลังงานจังหวัดตรัง

กระทรวงพาณิชย์
27. น.ส.สุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์

พาณิชย์จังหวัดตรัง

กระทรวงยุติธรรม
28. นายอภัย เอียดบัว

ยุติธรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงแรงงาน
29. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา

แรงงานจังหวัดตรัง

กระทรวงวัฒนธรรม
30. นางธมลวรรณ รักษ์สังข์

แทน

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงสาธารณสุข
31. นายชัยรัตน์ ลาโป
32. นายสาธิต ณ พัทลุง

แทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตรัง

กระทรวงอุตสาหกรรม
33. นายสมควร อรุณรังษี

แทน

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงศึกษาธิการ
34. นายอดิศร แก้วเซ่ง

แทน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
35. พ.ต.อ.สมิต เชิงสะอาด

แทน

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตรัง

สานักงานอัยการสูงสุด
36. นายพงศ์ศักดิ์ วงศ์สุวรรณ

แทน

อัยการจังหวัดตรัง

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

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
แทน
แทน

ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
-/ ผู้เข้าร่วม...

-3ผู้เข้าร่วมประชุม (นาเสนอข้อมูล/รายงานตัว)
1. นายประเสริฐ เลิศเดชานนท์
แทน
2. นายสุรจิต วิชชุวรรณ
3. นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์
4. น.ส.ดวงกมล ศรียะพันธ์
5. น.ส.ณัฐรินทร์ เต็มดี
6. นางมนัสนันท์ สุขเรือง
7. นายณัฐวุฒิ สังข์สุข
8. นายจิรพล หวานสนิท
9. นายบุญมี บูรณะภักดี
10. นายสนธยา หวานขัน
11. น.ส.ลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ
12. นายพีรพัฒน์ เทพศรี

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานานวยการ สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดตรัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตรัง
ป้องกันจังหวัดตรัง
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายด่านศุลกากรกันตัง
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง
ผู้อานวยการสานักงานตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบ Application Cisco Webex Meeting
1. นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง
2. นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี
แทน พัฒนาการจังหวัดตรัง
3. นายบัญญัติ จุลรอด
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
4. นายสมศักดิ์ ทองคา
สรรพากรพื้นที่ตรัง
5. นายมนตรี จันทร์เพ็ญ
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
6. นายชาญยุทธ กาญจนพรหม
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง
7. น.ส.นูรียัน นิเต๊ะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
8. น.ส.ทศพร อ่อนน้อม
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
9. น.ส.อาพรรณี ชูสุวรรณ
หัวหน้าสานักงานเคหะจังหวัดตรัง
10. น.ส.เสาวณีย์ จั่นสกุล
แทน ประมงจังหวัดตรัง
11. นายเจษฎา จิตรหลัง
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
12. นายสุริวัฒน์ ช่วยบารุง
แทน ผู้อานวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
13. นายฉัตรชัย กิตติไพศาล
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
14. นายอนุกูล อ้วนเส้ง
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง
15. นายภาสกร นบนอบ
หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
16. นางหร้อหวี ทองด้วง
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่งตรัง
17. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดตรัง
18. นายนภดล จอมประดิษฐ์
แทน ผู้อานวยการขวงทางหลวงตรัง
19. นายโยธา ศรีโยธา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง
20. พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ
ผู้อานวยการท่าอากาศยานตรัง
21. นายธีระ เซ่งง่าย
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
22. นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
-/ 23.นางกศิรินทร์...

-423. นางกศิรินทร์ พลนาค
24. น.ส.ชะอุ้ม กุลบุตร
25. นายไมตรี แสงอริยนันต์
26. นายศักย์ศรณ์ สัสดีกุล
27. นายณรงค์ คงเอียด
28. นายถาวร ถมมาลี
29. นางจรุณี ดาช่วย
30. นายวิเชียร เผ่าชู
31. น.ส.วันดี นิตโิ ชติ

แทน
แทน
แทน

32. นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี
33. น.ส.สรันยา สุวรรณวัฒน์
34. นางศิริวรรณ บุญชรัตน์
35. นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็ม
36. นางนริศรา งามขจรวิวัฒน์

แทน

37. พ.อ.ทองใบ ชารีวัน
38. ร.อ.นิพล สุขศรีราช
39. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

แทน

40. นางชุลีกร ทองด้วง
41. นายอุทัย กาญจน์
42. นางนภา จิโรภาส
43. นายยงรัก ชูดวงจันทร์
44. น.ส.จุฑามาศ สงวนจิต
45. นางยุพา พรเศรษฐ์
46. นางสุวณี อึ่งวรากร
47. นายจรูญ ชูสังข์
48. น.ส.พัชรินทร์ อักษรผอม
49. นายทิตทยา ณ สมบัติ
50. นายกิตติศักดิ์ แก้วศรี
51. นางจงรักษ์ เสือฉ้วน

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน

52. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
53. ผศ.อนุชา แซ่เจียม

แทน

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 8
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าบาดาลเขต 6 ตรัง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาและบารุงรักษาทางน้าที่ 3
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์ตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตรัง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
ประกันสังคมจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 12.3 จ.ตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้
จังหวัดตรัง
สัสดีจังหวัดตรัง
ผบ.ร.15 พัน 4
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตตรัง
-/54.พ.ต.ต.ณัฐวรรธน์...

-554. พ.ต.ต.ณัฐวรรธน์ สงคง
55. พ.ต.ท.ปิยะนัช โตประเสริฐ
56. พ.ต.ท.โกเมน สุวรรณชาตรี
57. พ.ต.อ.ภิญโญ อุ่นแดง
58. นายโกวิท จงจิต
59. นายตินาศักดิ์ สุขนคร

แทน

แทน

สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 2 กองกากับการ 3
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 3
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
ผบ.ร้อย ตชด.435
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดตรัง

เรื่องนาเสนอก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑. น้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติ
ทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อสาคัญ เมื่อจะทาการใด
ต้องคิดให้ดี โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน ให้งานที่ทาบังเกิดผลดี ที่เป็น
ประโยชน์แท้อย่างเดียว...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ปีพุทธศักราช 2559
๒. การมอบโล่รางวัล เกียรติคุณบัตร และของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจาปี 2565
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง กระทรวงศึกษาธิการกาหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของ
เดือนมกราคม เป็นประจาทุกปี ซึ่ งการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ กาหนดให้มีกิจกรรมสาคัญ
2 กิจ กรรม คือ 1) พิธีเปิ ด งานฉลองวันเด็กแห่ งชาติ และ 2) การนาเด็ กและเยาวชนดีเด่ น
เด็กและเยาวชนที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับโล่จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ ยั งคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ กระทรวงศึก ษาธิก ารจึงจั ดงานฉลองวั นเด็ ก
แห่ ง ชาติ ใ นรู ป แบบออนไลน์ และมอบหมายให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด
จั ด กิ จ กรรมการมอบโล่ ร างวั ล แก่ เ ด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น เด็ ก และเยาวชนที่ น าชื่ อ เสี ย งมาสู่
ประเทศชาติ โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ ซึ่งจังหวัด ตรังมีเด็กและเยาวชนดีเ ด่น
ประจาปี 2565 จานวน 5 คน ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบโล่รางวัล
เกียรติคุณบัตร และของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2565 ดังนี้
1. ด.ญ.พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา
โรงเรียนพรศิริกุล
2. นายณัฐดนัย สังข์ทอง
โรงเรียนบ้านโคกยาง
3. นายศุภกิจ สินชัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
4. นายฮาหรูณ เทศนอก
ศูนย์ กศน.อาเภอปะเหลียน
5. น.ส.จุฑารัตน์ จันทร์แก้ว
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
/-3. การมอบโล่...

-63. การมอบโล่เ กียรติคุณ ให้กับโรงเรียนที่ไ ด้ผ่า นเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
กรมอนามัย ได้ดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์เด็กวัยเรียน
วัยรุ่นเข้มแข็ง และฉลาด มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพมีระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดูแลสุขภาพ โดยแบ่งโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพเป็น 5 ระดับ คือ ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง ระดับ เพชร และระดับ
เพชรต่อเนื่ อง โดยกรมอนามัยได้มีการประเมินรับรองตามมาตรฐานการดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ และเกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับ เพชร 19 ตัวชี้วัด ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งโรงเรียนที่ผ่ านเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มีจานวน 15 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับ เพชร (ต่อเนื่ อง) จานวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพระดับเพชร
จานวน 11 โรงเรียน
อนึ่ง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับโรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่นในการดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์เด็กวัยเรียน วัยรุ่นเข้มแข็ง แข็งแรง และฉลาด ในโอกาสนี้
จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบโล่เกียรติคุณดังกล่าว ตามลาดับดังต่อไปนี้
ประเภทโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับเพชร (ต่อเนื่อง) ได้แก่
1. โรงเรียนคันธพิทยาคาร
อาเภอปะเหลียน
2. โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
อาเภอห้วยยอด
3. โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
อาเภอห้วยยอด
4. โรงเรียนบ้านวังลา
อาเภอห้วยยอด
ประเภทโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับเพชร ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
อาเภอปะเหลียน
2. โรงเรียนบ้านยวนปะ
อาเภอปะเหลียน
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อาเภอปะเหลียน
4. โรงเรียนบ้านควนยวน
อาเภอย่านตาขาว
5. โรงเรียนอัมพวันวิทยา
อาเภอย่านตาขาว
6. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
อาเภอย่านตาขาว
7. โรงเรียนบ้านควนพญา
อาเภอห้วยยอด
8. โรงเรียนบ้านวังหลาม
อาเภอห้วยยอด
9. โรงเรียนบ้านห้วยน้าเย็น
อาเภอห้วยยอด
10. โรงเรียนกาญจนบริรักษ์
อาเภอห้วยยอด
11. โรงเรียนวัดสิทธิโชค
อาเภอห้วยยอด
4. การมอบประกาศนียบัตรสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน และลดอุบัติเ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
ตามที่ ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย
ทางถนนจั ง หวั ด ตรั ง ได้ ด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
พ.ศ. 2565 ระหว่า งวัน ที่ 29 ธั น วาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยมี ส ถิติ ก ารเกิ ด
อุบัติเหตุ 46 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 48 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต นั้น
-/ศูนย์อานวยการ...

-7ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ได้กาหนดให้มีการมอบเกียรติบัตร
แก่อาเภอที่สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564) โดยอาเภอทุกอาเภอสามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ตามที่กาหนด จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญ และกาลังใจแก่อาเภอ ที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. อาเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บลดลง และผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ เมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564) จานวน 7 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเมืองตรัง อาเภอย่านตาขาว อาเภอกันตัง อาเภอหาดสาราญ อาเภอรัษฎา อาเภอ
ปะเหลียน และอาเภอห้วยยอด
2. อาเภอที่มีสถิติผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ จานวน 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอนาโยง อาเภอ
สิเกา และอาเภอวังวิเศษ
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และที่ได้รับรางวัล
ประจาปี 2565 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร ทั้ง 15 โรง และขอแสดงความยินดีกับอาเภอ ทั้ง 10 อาเภอ ที่ปีนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ห้วงระหว่าง 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565
5. แนะนาข้าราชการย้ายมา/ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ข้าราชการย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ ดังนี้
๑) นางเกตุ สินเทศ ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ย้าย
ไปรับตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
๒) นายธงชัย มณีชาติ นายด่านศุลกากรกันตัง ย้ายไปรับตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ข้าราชการย้ายมารับตาแหน่งใหม่ ดังนี้
1) จ่าเอกพีรพร อุลิตผล นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี ย้ายมารับตาแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดตรัง วันนี้ติดภารกิจ
2) นางอรทัย เกิดภิบาล ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับตาแหน่ง ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง วันนี้ติดภารกิจ
3) นายบุ ญ มี บู ร ณะภั กดี ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ านตรวจสอบการฉ้ อ ฉลทางศุ ล กากร
กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ย้ายมารับตาแหน่ง นายด่านศุลกากรกันตัง
4) นายสนธยา หวานขัน เจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ย้าย
มารับตาแหน่ง ผุ้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง
5) นายธีรวัฒน์ กองเม่ง ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดตรัง รับตาแหน่ง หัวหน้า
ไปรษณีย์จังหวัดตรัง
ประธาน

ขอต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และยินดีที่ย้ายมาร่วมกันทางานที่จังหวัดตรัง

เริ่มประชุม

เวลา 09.๓0 น.
นายขจรศั กดิ์ เจริ ญโสภา ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ตรั ง ประธานที่ ประชุ มกล่ าวเปิ ด
การประชุมและดาเนินการประชุม คณะกรมการจังหวัด ฯ ครั้งที่ 1/๒๕65 ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้
-/ระเบียบวาระที่ 1...

-8ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ประจาเดือนมกราคม 2565
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอขอบคุณอาเภอทุกอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่บูรณาการการทางานร่วมกันในเรื่องการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีนี้จังหวัดไม่มี
ผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลดังกล่าว
2. ขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประเมินจังหวัดคุณธรรม ประจาปี
2564 มีการประเมินโดยคณะกรรมการส่งเสริมระบบคุณธรรมแห่งชาติฯ จังหวัดตรังได้รับรางวัล
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยเด่น 1 ใน 5 จังหวัด ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเชียงราย และได้รับรางวัล
อาเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อาเภอเมืองตรัง , องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านนาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
3. การแก้ปัญหาสินค้าราคาสูง จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานพาณิชย์
จังหวัด ในการจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูก ครั้งที่ 3 โดยจาหน่ายหมุนเวียนไป
ทุกอาเภอ สินค้าที่จัดจาหน่าย ได้แก่ หมู ไก่ไข่ ข้าวสาร น้ามัน ฯลฯ
4. สถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนที่จะเสนอเปิด On Site ให้จัดทาแผนและ
ประเมินตนเอง ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัย และมอบหมายสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีเด็กติดเชื้อให้กับ โรงเรียนเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ปกครอง
5. กรณี มี ก ารเสนอข่ า วของสื่ อ มวลชน ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยทันที
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด ฯ ครั้ ง ที่ 12/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/๒๕๖๔ ได้เผยแพร่ให้ทราบ
ทางเว็บไซต์จังหวัดฯ www.trang.go.th แล้ว มีจานวน 24 หน้า ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีการ
แก้ ไ ข ขอให้ แ จ้ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ส านั ก งานจั ง หวั ด ตรั ง ทราบ เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขต่ อ ไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2564
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การติ ดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565
ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลังจังหวัดตรัง
ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ ายงบประมาณของส่ วนราชการในจั งหวัดตรั ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
งบส่ว นราชการ จัง หวัดได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง สิ้น 3,484.53 ล้า นบาท
งบลงทุน 2,390.34 ล้านบาท งบรายจ่ายประจา 1,094.19 ล้านบาท
-/รายจ่ายประจา...

-9หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เป้าหมาย
ไตรมาส 2
งบประมาณ
ใช้จ่าย เบิกจ่าย
(%)
(%)

รายจ่ายประจา

1,094.19 55.78 57.00

รายจ่ายลงทุน

2,390.34 58.15 29.00

รายจ่ายภาพรวม

3,484.53 56.24 51.00

งบประมาณ
การใช้จ่าย การเบิกจ่าย คงเหลือหลัง
ใช้จ่าย
807.37
(73.79%)
1,096.05
(45.85%)
1,903.42
(54.62%)

791.55
(72.34%)
167.75
(7.02%)
959.30
(27.53%)

286.82
(26.21)
1,294.29
(54.15%)
1,581.11
(45.38%)

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมน้อยที่สุด 20 หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ลาดับ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

1
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

งปม.จว. – สานักงานจังหวัดตรัง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
โครงการชลประทานตรัง
โรงพยาบาลตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
แขวงทางหลวงตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ตารวจภูธรจังหวัดตรัง ภ.9

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
175.02
612.84
176.44
26.72
15.93
7.20
6.43
46.30
235.27
636.67
5.77
1.36
13.18
12.31
7.93
6.76
2.23
57.44
2.44
49.48

การเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

1.59
15.72
6.74
1.33
0.80
0.47
0.51
3.71
30.44
84.27
0.85
0.21
2.05
2.18
1.40
1.31
0.45
12.24
0.53
11.31

0.91
2.57
3.82
4.98
5.00
6.49
7.98
8.02
12.94
13.24
14.65
15.40
15.54
17.68
17.69
19.29
19.99
21.31
21.62
22.85

-/ส่วนราชการ...

-10ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่ายภาพรวมน้อยที่สุด 20 หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ลาดับ
1
๒
3
4
5
6
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
งปม.จว. – สานักงานจังหวัดตรัง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
แขวงทางหลวงตรัง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ตรัง
สานักงานคลังจังหวัดตรัง
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
175.02
612.84
26.72
15.93
7.20
46.30
1.36
7.93
5.77
2.44
57.44
14.90
1.26
11.26
6.76
0.79
3.30
6.09
8.81
2.23

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
3.61
15.72
1.33
0.80
0.77
5.51
0.21
1.44
1.24
0.56
13.76
3.76
0.32
2.89
1.77
0.23
1.14
2.13
3.20
0.82

ร้อยละ
2.06
2.57
4.98
5.00
10.65
11.89
15.40
18.12
21.50
22.94
23.95
25.21
25.52
25.66
26.20
29.47
34.51
34.98
36.36
36.82

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,031.72

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
835.24
(80.96%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
387.95
(37.60%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
447.30
(43.35%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
584.42
(56.65%)

ขอให้หน่วยงานที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เร่งดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 มีนาคม 2565
รายงานผลการใช้จ่าย โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ (เงินกู้โควิด-19)
งบประมาณ
(ล้านบาท)
478.04

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
460.98
(96.43%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
0.21
(0.24%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
460.77
(96.39%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
17.27
(3.61%)
-/ ประธาน...

-11ประธาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่าสุด ลาดับ 1 – 5 ขอให้ชี้แจงการเตรียมการในการดาเนินงาน

หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ขอไปติดตามในวาระที่ 3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดตรัง งบประมาณที่ได้รับ เป็นส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดาเนินการ
จานวน 135 โครงการ งบประมาณ 610 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
34.43 ลงนามในสัญญาแล้ว 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.66 โครงการที่อยู่ในช่วงกาหนด
คุณลักษณะ 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.48 ซึ่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดจะประชุมผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 31
มกราคม 2565 เพื่อเร่งรัดการดาเนินการ
รักษาการแขวงทางหลวงชนบทตรัง โครงการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว จานวน 19
โครงการ งบประมาณ 200 ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทยอย
เบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้แทน ผอ.ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนตรัง รายงานว่า เนื่องจากอานาจในการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่
ราคาเกิน 5 ล้ า นบาท เป็ น อานาจของอธิบดี กรมการแพทย์ ขณะนี้อ ยู่ระหว่างการเสนอผล
การประกวดราคาไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการประกวดราคา
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ศู น ย์ ข ยายพั น ธุ์ พื ช ที่ 2 จั ง หวั ด ตรั ง ได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
16,685,135 บาท เป็ น งบลงทุ น 14,450,600 บาท เป็ น การปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้วย โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 3 รายการ ปรับปรุงโรงสูบน้าและระบบน้า 2 รายการ
เป็นอานาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอความเห็นชอบ
อนุมัติราคากลาง และร่างขอบเขตงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การติด ตามเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 และเงินกันไว้เ บิก
เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 งบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง จั ง หวั ด ได้ รั บ โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด ตรั ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 16 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 183.1253 ล้านบาท
เป็ นงบลงทุ น 11 โครงการ งบประมาณ 166.0549 ล้ านบาท งบด าเนิ นงาน 5 โครงการ
งบประมาณ 15.9404 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 โครงการ งบประมาณ 2.0 ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว 1 โครงการ งบประมาณ 1.711 ล้านบาท อยู่ที่ระดับ 72 ของประเทศ
ส่วนราชการ 10 หน่วยเบิกจ่าย ที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมน้อยที่สุด ดังนี้
ลาดับ
ที่
1.
2.

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง

งบประมาณที่
การใช้จ่าย (PO) การเบิกจ่าย
ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
103.871
0
0
44.326
0
0
-/ 3.แขวงทางหลวง...

-12ลาดับ
ที่
3.
4.

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

แขวงทางหลวงตรัง
ส านั ก งานทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 7
5. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
6. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
7. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง
8. สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
9. สานักงานขนส่งจังหวัดตรัง
10. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

งบประมาณที่
การใช้จ่าย (PO) การเบิกจ่าย
ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
8.470
0
0
4.782
0
0
4.604
3.000
2.000

0
0
2.000

0
0
0

0.980
0.708
0.251

0
0
-

0
0
0.213

ขอให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยน้ อ ย ล าดั บ ที่ 1 – 5 ได้ ชี้ แ จง
ตามลาดับ
รักษาการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง ได้รับงบประมาณ 4 โครงการ
งบประมาณ 103,871,400 บาท จะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2565
ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง สานักงานโยธาธิการและและผังเมืองจังหวัดตรัง ได้รับงบประมาณ
4 โครงการ ขอนาเรียนความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงลานจอดรถท่าเทียบเรือและก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า หมู่ที่ 3
บ้านควนตุ้งกู งบประมาณ 1,326,700 บาท ขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างมาลงนามใน
สัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการขยายสะพานคลองสิเกา สายตรัง-สิเกา-ควนกุน งบประมาณ
3,000,000 บาท ขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านปากหมัน
งบประมาณ 20,000,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานการขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสัญญาจ้างได้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565
4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6
ตาบลบางรัก งบประมาณ 20,000,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานการขอซื้อขอจ้าง
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565
รองผู้อานวยการแขวงทางหลวงตรัง
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง หมายเลข 4 ตอนตรัง – เขาพับผ้า
กม.1128+958 – กม.1133+321 เป็นตอน ๆ งบประมาณ 8,470,000 บาท ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการกาหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ภายใน 28 กุมภาพันธ์
2565
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โครงการป่าในเมือง คลองปลั กเบน งบประมาณ
4,782,000 บาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ รูปแบบรายการก่อสร้าง ราคากลาง
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
-/ปศุสัตว์...

-13ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
โครงการส่งเสริม และพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาการผลิ ต
โคขุนพรีเมียม ประเภทไขมันแทรกในเนื้อสูง (Premium Beef) งบประมาณ 4,604,800 บาท
เป็นการก่อสร้างโรงเรือนโค และก่อสร้างรั้ว ซึ่งจะทาสัญญาในวันที่ 28 มกราคม 2565
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง สาหรับงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับ
2 โครงการ งบประมาณ 32.975 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน ติดตั้ง
ไฟฟ้ า แสงสว่ า งชายฝั่ ง ทะเลตรั ง งบประมาณ 24.783.400 ล้ า นบาท หน่ ว ยด าเนิ น การ
แขวงทางหลวงชนบทตรัง ขณะนี้โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) งบประมาณ 7,942,000 บาท หน่วยดาเนินการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
และในส่วนของกิจกรรมการจัดอบรม ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) งบตามแผนพัฒนาจังหวัด
งบตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ที่ ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ยมี 2 โครงการ
งบประมาณ 36.215 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอาเภอสิเกา งบประมาณ 19.475 ล้านบาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง สัญญาได้สิ้นสุดแล้ว ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
2. โครงการบริ ห ารจั ด การขยะทะเลจั ง หวั ด ตรั ง เพื่ อ ความยั่ ง ยื น เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 5.259 ล้านบาท หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 กาหนดส่งมอบงานวันที่ 30 มกราคม 2565
(2) งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
มีจานวน 2 โครงการ งบประมาณ 30.521 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน งบประมาณ 22.924
ล้านบาท หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง (อุทยาน
มรดกอาเซียน) งบประมาณ 7.597 ล้านบาท หน่วยดาเนินการ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
(3) งบกลางรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลางรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ที่ยัง
ไม่เบิกจ่ายมี 2 โครงการ งบประมาณ 12.460 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านพร้าว งบประมาณ 8.990 ล้านบาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว
งบประมาณ 3.470 ล้านบาท หน่วยดาเนินการ สวนพฤษศาสตร์
-/(4) งบกลาง...

-14(4) งบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดตรังได้รับงบประมาณ 190.438 ล้านบาท จานวน 28 โครงการก่อหนี้
ผู ก พั น 104.355 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 68.681 ล้ า นบาท คงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ย
121.756 ล้านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 17 โครงการ หากยังไม่ก่อหนี้ภายในเดือนมีนาคม
2565 เงินก็จะตกไป
จึงขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณดาเนินการตามมาตรการเร่งรัดของจังหวัด
ดังนี้
1. กรณีโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ กรณีที่โครงการสิ้ นสุดสั ญญาแล้ ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายนั้น
ให้จัดทาหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๒. เร่งรัดดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีงบลงทุน ประเภทสิ่งก่อสร้างให้ระบุเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ
15 ของราคาค่าจ้างในประกาศและสัญญาด้วย เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
รัฐบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และข้อมูลการ
ฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง
ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้ 24 ราย หายป่วยวันนี้ 25 ราย ผู้ป่วยสะสม
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน รวม 918 ราย หายป่วยสะสม 572 ราย จานวนผู้ป่วย
กาลังรักษา 340 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 6 ราย ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และไม่ได้รับวัคซีน
ผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน จานวน 34 ราย เป็นคนไทย 29 ราย เบลเยี่ยม
2 ราย สวีเดน 1 ราย อังกฤษ 1 ราย และออสเตรเลีย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อสายพันธุ์
โอมิครอน
สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
- การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น
- จากการคาดการณ์และสถานการณ์จริง มีการรายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron
แล้ว 34 ราย ซึ่งจากระบบเฝ้าระวังมีการพบสัดส่วนการติดเชื้อของสายพันธุ์นี้เพิ่มสูงขึ้น
- เน้นมาตรการ 5 เร่ง ในการดาเนินการควบคุมการระบาด
- ประชาชนควรปฏิบัติตามมาตรการ VUCA เพื่อเตรียมรับการระบาดของ Omicron
Variant
- พื้น ที่ที่ไม่มีผู้ป่ว ย หรือพบผู้ป่ว ยน้อยในช่ว งนี้ ควรเน้นเรื่อ งระบบเฝ้าระวังให้
เข้มแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 s 1 ต หรือ setting อื่น ที่พื้นที่กาหนด เพื่อการตรวจจับการ
ระบาดที่รวดเร็ว
-/การสอบสวน...

-15- การสอบสวนโรคควรเน้นการสอบที่เป็นคลั ส เตอร์ที่ส าคัญ ที่มีการรวมกันของ
คนจานวนมาก เช่น โรงงาน/สถานประกอบการ ตลาด สานักงาน โรงเรียน เป็นต้น
- ควรเน้ น การค้ น หาเชิ ง รุ ก ในชุ ม ชนโดยใช้ ชุ ด ตรวจ ATK เจอผลบวกจ่ า ยยา
Favipiravir โดยทันที เพื่อลดการระบาดในวงกว้าง
- ควรมี HI CI ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชน เพื่อรองรับจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ
มีการระบาดของสายพันธ์ Omicron และเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการระบาด
- หน่วยงานหรือสถานที่ที่จะเปิดกิจการกิจกรรม ควรนา ATK มาใช้เป็นมาตรการ
หลักในการตรวจจับการระบาด และควรออกแบบมาตรการที่จาเพาะในการป้องกันควบคุมโรค
- เร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
การให้บริการฉีดวัคซีน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทาง
การแพทย์
อสม.

จานวน
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
6,744
9,848

จนท.ด่านหน้า

5,158

กลุ่ม 608

156,336

ผู้สูงอายุ

98,812

7 กลุ่มโรค+หญิง
ตั้งครรภ์
ประชาชนอายุ 12
ปีขึ้นไป
รวม

55,967
362,485
626,581

เข็ม 1/
(ร้อยละ)

เข็ม 2/
(ร้อยละ)

เข็ม 3/
(ร้อยละ)

6,749
(100.00)
9,848
(100.00)
5,158
(100.00)
135,170
(86.46)
86,712
(87.75)
47,143
(84.23)
328,110
(90.52)
487,880
(77.86)

6,749
(100.00)
9,493
(96.40)
5,082
(98.53)
128,033
(81.90)
82,129
(83.12)
44,748
(79.95)
306,158
(84.46)
455,515
(72.62)

6,305
(93.42)
5,106
(51.85)
3,202
(62.08)
26,304
(16.83)
16,038
(16.23)
10,162
(18.16)
63,203
(17.44)
104,120
(16.60)

เข็ม 4/
(ร้อยละ)
4,230
(62.68)
141
(1.43)
250
(4.85)
157
(0.10)
46
(0.05)
111
(0.20)
1,132
(0.31)
5,910
(0.94)

ส าหรั บ วัคซี นของเด็ก อายุ 5 – 11 ปี เป็ นวัค ซีนไฟเซอร์ ขณะนี้ มี ผู้ ที่ประสงค์
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ ประมาณ 37,000คน โดยใช้หอประชุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง เป็นสถานที่ฉีด ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หน่วยบริการฉีดวัคซีน
โดยศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

-/4.2 แนวปฏิบัติ...

-164.2 แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังจากเทศกาลปีใหม่
(เพิ่มเติม)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ผู้ ว่าราชการจังหวัด ได้มีห นังสื อ ซักซ้อมแนวปฏิบัติข องส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ภายหลังกลับจากเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ที่บุคลากรของรัฐเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดลงทะเบียนตรวจ ATK
ตาม Qr ของสาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรของรัฐที่อยู่ในจังหวัดตรัง หากออกนอกพื้นที่
จังหวัดและไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยง ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ซึ่งสรุปข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงาน
จังหวัด จานวน 33 หน่วย บุคลากรทั้งหมด 5,605 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางออกนอกพื้นที่
จังหวัด 828 ราย ซึ่งได้ลงทะเบียนผ่าน Qr ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 179 ราย
ผลการตรวจ ATK เป็น Positive 1 ราย Negative 178 ราย หน่วยงานที่บุคลากรไม่ได้ไปใน
พื้นที่เสี่ยง ตรวจ ATK ด้วยตนเอง จานวน 649 ราย เป็น Positive 2 ราย Negative 648 ราย
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาแพง
(1) โครงการจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ปี 2565
พาณิชย์จังหวัดตรัง
โครงการจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดตรั งได้ อนุมัติ งบประมาณ 353,600 บาท ให้ ส านักงานพาณิช ย์จังหวั ด
ดาเนินการระหว่างวันที่ 20 มกราคม – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ 10 อาเภอ เพื่อ
ลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงที่ราคาสินค้าที่จาเป็นต่อการ
ครองชีพมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดให้มีการจับจ่าย ใช้สอยของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งแผนการจัดกิจกรรม มี 10 อาเภอ ดังนี้
วันที่ 20-21 มกราคม 2565
ณ เทศบาลตาบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง
วันที่ 26-27 มกราคม 2565
ณ โรงเรียนบ้านเกาะปราง ต.นาท่ามเหนือ
วันที่ 28-29 มกราคม 2565
ณ ลานเฉลิมพระเกียรติท่าแพขนานยนต์ อ.กันตัง
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ บริเวณที่ว่าการอาเภอหาดสาราญ
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565
ณ บริเวณที่ว่าการอาเภอห้วยยอด
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ณ บริเวณที่ว่าการอาเภอย่านตาขาว
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณอาคารบรรเทาสาธารณภัย อ.สิเกา
วันที่ 14–15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอาเภอวังวิเศษ
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตาบลท่าพญา อ.ปะเหลียน
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
ราคาสินค้าที่จาหน่ายต่ากว่าราคาตลาด 20-40% ปริมาณสินค้าที่ชดเชยต่อวัน
มีไข่ไก่เบอร์ 2 จ านวน 300 แผง ราคาจาหน่ายแผงละ 65 บาท น้ามันพืช ปาล์ ม ขนาด
1 ลิตร ราคาจาหน่ายขวดละ 45 บาท จาหน่ายหมูเนื้อแดงในราคาในราคาถูก วันละ 1-2 ตัว
กิโลกรัมละ 150 บาท
โครงการหมู พ าณิ ช ย์ ลดราคา ช่ ว ยประชาชน ครั้ ง ที่ 3 มี จ าหน่ า ย 12 จุ ด
ดาเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มกราคม 2565
-/มาตรการ...

-17มาตรการกากับดูแลสุกร และเนื้อสุกร
1. ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิต เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565–
เดือนเมษายน 2565)
2. แจ้งปริมาณ ราคาจาหน่าย สถานที่เก็บและสถานที่เลี้ยง ผู้เลี้ยง ผู้จาหน่าย
ผู้ส่งออก ที่มีปริมาณ 500 ตัวขึ้นไป เนื้อสุกรชาแหละผ่าซีก แยกชิ้นส่วนปริมาณ 5,000 กก.
ขึ้น ไป มีโ ทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 2,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง หรือทั้งจาและปรับ
มาตรการในการกากับดูแลราคาและปริมาณสินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพ
- กรณีผู้ประกอบการไม่ติดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมราคา จาหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่
ผลิตในประเทศไทย สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท โทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
- จาหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร/กักตุนสินค้า ปฏิเสธการจาหน่าย โทษจาคุก
ไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่ไข่ เพื่อบริโภคภายในในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยใช้
ข้อมูลจาก TPMAP โดยมีวัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแหล่งอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน
2. เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ และสามารถเพิ่มรายได้
4. สามารถสร้างเป็นอาชีพให้กับเกษตรกร
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3,000 ครัวเรือน ทั้ง 10 อาเภอ ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 12,000 คน โดยได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2565 ดังนี้
อาหารสาเร็จรูป อุปกรณ์ให้น้า
ไก่ไข่
เวชภัณฑ์สัตว์
อาเภอ
ครัวเรือน
ไก่ไข่
และอาหาร
(ตัว)
(ชุด)
(กระสอบ)
(ชุด)
เมืองตรัง
614
3,070
1,228
614
614
ห้วยยอด
596
2,980
1,192
596
596
กันตัง
310
1,550
620
310
310
ย่านตาขาว
220
1,100
440
220
220
ปะเหลียน
208
1,040
416
208
208
นาโยง
211
1,055
422
211
211
วังวิเศษ
200
1,000
400
200
200
สิเกา
301
1,505
602
301
301
รัษฎา
230
1,150
460
230
230
หาดสาราญ
110
550
220
110
110
รวม
3,000 15,000
6,000
3,000
3,000
-/ผลผลิต...

-18ผลผลิตโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 การจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2022
ท่องเที่ยวและกีฬาจั งหวั ด ตรั ง กิ จ กรรมวิ ว าห์ ใ ต้ส มุ ทร เป็นกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่อ งเที่ย วและส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดตรัง โดยจังหวัดตรังร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัด
กิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร สาหรับในปีนี้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก ในปีนี้ มี
คู่บ่ าวสาว 14 คู่ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกิจกรรม
โดยสังเขปดังนี้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นาคู่บ่าวสาวนั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ จานวน 14 คัน
ไปสั ก การะพระยารั ษ ฎานุ ป ระดิ ษ ฐ์ และร่ ว ม
ถ่ายภาพบริเวณวงเวียนพะยูน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จดทะเบี ย นสมรส รดทรายสั ง ข์ ใ ต้ ท้ อ งทะเล
บริ เ วณหิ น ก้ อนเดี ย ว ถ้ ามรกต ช่ ว งเย็ น มี ก าร
รับประทานอาหารร่ว มกัน ณ ชายหาดอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นาคู่บ่าวสาวสักการะศาลเจ้าท๋ามก๋งเยี่ย
ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด และพี่น้องชาวตรังสวมใส่เสื้อ
สีชมพู ในช่วงวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตรัง
ในปี นี้ ห อการค้าจังหวัดตรั งร่ว มกั บจังหวัดตรัง ในการจัดกิ จกรรมวิว าห์
ใต้ ส มุ ท ร โดยมี กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ในวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 คื อ พิ ธี คู่ รั ก นั ก วิ่ ง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 การจัดงาน TRANG Food FestiWOW : Season of Love
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาล
นครตรัง และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตรัง (YEC) กาหนดจัดงาน TRANG Food
FestiWOW : Season of Love ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณสวนทับเที่ยง
โดยมี 13 โซน ดังนี้
โซนที่ 1-2 จุดเช็คอิน เชิญคู่รัก ถ่ายรูป เพื่อเชิญชวนคนมาเที่ยวงาน ตั้งแต่วันที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 เป็ น ต้ น ไป เป็ น การกระตุ้ น ให้ ช าวจั ง หวั ด ตรั ง ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการเชิญชวนให้มาเที่ยวผ่านเฟสบุ๊คของตนเอง เฟสบุ๊คที่มีการกดไลฟ์กดแชร์
มากที่สุด รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โซนที่ 3 Area 1 Wedding Planner
โซนที่ 4 Area 2 Cheft,s Grill Factory
โซนที่ 5 Area 3 Forest+Sea
โซนที่ 6 Area 4 Japanese Style
โซนที่ 7 Area 5 Chinese Style
-/โซนที่ 8...

-19โซนที่ 8 Area 6 Thai Style
โซนที่ 9 Highlight 1 บรรยากาศของความรัก
โซนที่ 10 Highlight 2 สะพานแห่งความรัก
โซนที่ 11-13 จุดพักคอย
เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ก ารท่ อ งเที่ ย วและตอกย้ าภาพลั ก ษณ์ จั ง หวั ด ตรั ง เป็ น เมื อ ง
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร สวรรค์ของนักเดินทางสายกิน Food Lover และในเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็น
เดือนแห่งความรัก เชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเปิดประสบการณ์ความว้าว WOW กับ 3 รูปแบบ
ภายในงาน ประกอบด้วย WOW อาหาร สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง กับเมนูอาหารจานเด็ด โดย
การนาเสนอเมนูอาหารจากเชฟรุ่นเก๋าและคนรุ่นใหม่ในจังหวัดตรัง ซึ่งรังสรรค์ อาหารจากวัตถุดิบ
ชุมชนในท้องถิ่น WOW การตกแต่ง แช๊ะภาพ กับจุดเช็คอินต่างๆ แชร์และบอกต่อกับภาพความ
ประทับใจในบรรยากาศโรแมนติก WOW การแสดง การแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลง สร้างกลิ่น
ไออบอวลไปด้วยความรัก”
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.6 การกาหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจาปี พ.ศ.
2563 – 2564

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจาปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดได้รับการคัดเลือก
จานวน 2 ราย คือ
1. ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจาปี พ.ศ. 2563 คือ พระครูเมธากร
เจ้าอาวาสวัดไร่พรุ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ประเภทส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สาขา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
2. ผู้ ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจาปี พ.ศ. 2564 ได้ แก่ นางดวง
พงศ์พัฒนพาณิชย์ ประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็ จ พระราชดาเนิ น เป็ นการส่ ว นพระองค์ พระราชทานรางวั ล เสมาธรรมจัก ร ประจาปี
2563-2564 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 เขตปลอดภัยในการเดินอากาศท่าอากาศยานตรัง

ผู้อานวยการท่าอากาศยานตรัง ขอเสนอเรื่องเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศของท่าอากาศยานตรัง
เนื่องจาก ตามผลการศึกษา EIA ในการที่จะต่อทางวิ่งของสนามบิน (Runway) ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อประชาชน ทาง EIA กาหนดให้ท่าอากาศยานตรังจะต้องนาเสนอความปลอดภัยเข้าที่ประชุม
กรมการจังหวัด เนื่องจากการประกาศเขตความปลอดภัยมีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ
สนามบิน
เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ คือ พื้นที่โดยรอบสนามบินที่ถูกกาหนดโดย
ประกาศกระทรวงคมนาคมให้เป็นพื้นที่ควบคุมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร หรือต้นไม้ยืนต้น เพื่อมิให้
เป็นอุปสรรคต่อการเดินอากาศของอากาศยานที่จะมาขึ้นลง ณ สนามบินนั้น โดยปกติแล้วจะ
-/ครอบคลุม...

-20ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ร อบทางวิ่ ง (Runway) ของแต่ ล ะสนามบิ น โดยมี ร ะยะห่ า งจากหั ว ทางวิ่ ง
(Runway Threshold) ประมาณ 15 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากด้านข้างทางวิ่งประมาณ
6 กิโลเมตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงคมนาคม พื้นที่ที่อยู่โดยรอบสนามบินที่อยู่ในเขตปลอดภัย
มี 4 อาเภอ คือ อาเภอเมืองตรัง ในท้องที่ ตาบลทับเที่ยง ตาบลบ้านควน ตาบลนาบินหลา ตาบล
บางรัก ตาบลควนปริง ตาบลโคกหล่อ อาเภอนาโยง ในพื้นที่ตาบลช่อง ตาบลนาข้าวเสีย ตาบล
โคกสะบ้า อาเภอกันตัง ในพื้นที่ ตาบลควนธานี ตาบลโคกยาง ตาบลย่านซื่อ ตาบลบางหมาก
ตาบลคลองลุ ตาบลคลองชีล้อม และอาเภอย่านตายาว ในพื้นที่ตาบลทุ่งค่าย
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ มี 3 ประเด็น คือ
1. การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยเฉลี่ย ความ
สูงไม่เกิน 45 เมตร ในระยะ 6 กิโลเมตร โดยรอบสนามบิน
2. การบินโดรน ถ้าน้าหนัก โดรนเกิน 2 กิโลกรัม และติดตั้งกล้องบันทึกภาพ ต้อง
ขึ้นทะเบียนกับ 2 หน่วยงานของรัฐ คือ CAAT และ กสทช. โดยการขึ้นทะเบียนกับ CAAT เป็น
การขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน ส่วนการขึ้นทะเบียนกับ กสทช. เป็นการขึ้นทะเบียน
ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ และถ้าโดรนที่มีน้าหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไปจะต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม
3. การปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ จังหวัดตรังมีประกาศจังหวัด ลงวันที่ 30
กันยายน 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความ
สงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชนการจุ ด และปล่ อ ยโคมลอย โคมไฟ โคมควั น หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใด
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

อุตุนิยมวิทยาตรัง
ขอนาเรียนลักษณะอากาศจังหวัดตรัง ในช่วงที่จะเข้าสู่สภาวะร้อนและแห้งแล้ ง
ในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายไว้ว่า จะมีฝนตกน้อย ลักษณะอากาศ
จะร้อนและแล้งกว่าปีทผี่ ่านมา ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนเมษายน 2565
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
มาริสา
บันทึกรายงานการประชุม
(น.ส.มาริสา ใจแข็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดตรัง
ดวงกมล
ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.ดวงกมล ศรียะพันธ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดตรัง

