รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 2/2565 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.๓0 น.
ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
--------------------------------------ผู้มาประชุมจานวน 53 คน / ประชุมผ่านระบบ Application Cisco Webex Meeting จานวน 57 คน
กระทรวงมหาดไทย
1. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
2. นายไพบูลย์ โอมาก
3. นายภูวนัฐ สมใจ
4. นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
5. น.ส.ณัฐยาน์ ทวีวงศ์
6. นายจตุพร สีหนาท
7. นายจักรพงษ์ รัชนีกุล
8. นายพรเทพ เพชรน้อย
9. นายสมนึก ธูปหอม
10. นายมานะ เทือกสุบรรณ
11. จ่าเอก สุวัฒน์ สัญวงษ์
12. นายพรศักดิ์ แดงสมุทร
13. นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง
14. นายเกรียงไกร ท้ายเซ่ง
15. นายธีรยุทธ นาวีเดล
16. น.ส.พัณทิพย์ ศรีสมัย
17. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

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

สานักนายกรัฐมนตรี
18. นายธานินทร์ ทองขโชค

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

กระทรวงกลาโหม
19. พ.อ.ทองใบ ชารีวัน

สัสดีจังหวัดตรัง

กระทรวงการคลัง
20. นางแก้วใจ คดีธรรม

คลังจังหวัดตรัง

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
21. นายกิจจา ไวชมภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

ประธาน

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22. นางมณี สารผล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
-/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

-2กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23. นางสิริรัตน์ จันทรเดช

แทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

กระทรวงคมนาคม
23. นางกฤตยา ใจแข็ง

แทน

ขนส่งจังหวัดตรัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. นายวริทธิ์ คิดถูก
แทน

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
25. นางมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์
แทน

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. จ่าเอก พีรพร อุลิตผล

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงสาธารณสุข
31. นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล
32. นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์

แทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตรัง

กระทรวงอุตสาหกรรม
33. นายธนาธิป เพชรสุต

แทน

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงศึกษาธิการ
34. นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย

แทน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
35. พ.ต.อ.สมิต เชิงสะอาด

แทน

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตรัง

สานักงานอัยการสูงสุด
36. นายพงศ์ศักดิ์ วงศ์สุวรรณ

แทน

อัยการจังหวัดตรัง

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
37. น.ส.อมร สะอาด

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
-/ หน่วยงานอิสระ ...

-3หน่วยงานอิสระ/ภาคเอกชน
38. น.ส.นันท์ เถระวงค์
39. นายประเวศ ตันติธารงวุฒิ

แทน
แทน

ผู้เข้าร่วมประชุม (รายงานตัว/นาเสนอข้อมูล)
1. น.ส.ชนิดา ฆังคะจิตร
2. นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์
3. นายธรรมกร ลีลาวรกุล
4. นายสุรจิต วิชชุวรรณ
5. นายณัฐพงษ์ เนียมสม
6. นายสฤษดิ์ พุฒนวล
7. นายมงกุฎ คงเพ็ง
8. นายอลงกต ใหม่น้อย
9. นายอุทัย ก่งเซ่ง

แทน

10. นางสุมน ไชยเสนีย์

แทน

11. นายอุดร ลัคนาศิโรรัตน์

แทน

12. น.ส.ศิวิมล ฉุ้นย่อง
13. นายนพรักษ์ โชติเกษมสุข
14. น.ส.จิราภรณ์ สัญจรดี

แทน

แทน
แทน
แทน

15. นางสิรินันท์ จุ้ยมอด
16. นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา
17. น.ส.ดวงกมล ศรียะพันธ์
18. น.ส.ณัฐรินทร์ เต็มดี

แทน

19. น.ส.มาริสา ใจแข็ง
20. นายณัฐวุฒิ สังข์สุข
21. นายประกิจ พูลจันทร์นา
22. นายมนัส ปัญจกุล
23. น.ส.อุสนันท์ ดาราฉาย
24. นางนพวรรณ ชนะกุล
25. น.ส.ศุทธหทัย ทองนวล
26. นางพรพรรณ แก่นสุข

แทน

ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง
พัฒนาการจังหวัดตรัง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีตาบลนาตาล่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาภูรา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาด
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรัง กระบี่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2
บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
จังหวัดตรัง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
จังหวัดตรัง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดตรัง
ป้องกันจังหวัดตรัง
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดตรัง
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดตรัง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดตรัง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน สานักงานจังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน สานักงานจังหวัดตรัง
-/ ผู้เข้าร่วมประชุม ...
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1. นายประคอง ชูนวล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
2. นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง
3. นายสุชาติ โภชนกิจ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
4. นายบัญญัติ จุลรอด
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
5. พ.อ.ทองใบ ชารีวัน
สัสดีจังหวัดตรัง
6. นายสมศักดิ์ ทองคา
สรรพากรพื้นที่ตรัง
7. นายมนตรี จันทร์เพ็ญ
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
8. นายสมเกียรติ วารีรัตน์
นายด่านศุลกากรกันตัง
9. น.ส.นูรียัน นิเต๊ะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
10. น.ส.นวลน้อย นอนกิจ
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
11. น.ส.อาพรรณี ชูสุวรรณ
หัวหน้าสานักงานเคหะจังหวัดตรัง
12. นายวสันต์ สุขสุวรรณ
เกษตรจังหวัดตรัง
13. น.ส.อรุณี มานะกล้า
แทน ประมงจังหวัดตรัง
14. นางแพรวพรรณ ทองนุ่ม
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
15. นางวรรณา พรหมบุญทอง
ผู้อานวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
16. นายอนุกูล อ้วนเส้ง
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง
17. นายภาสกร นบนอบ
หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
18. นางพัชรี ซุ่นสั้น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่งตรัง
19. น.ส.วิริยา บัวหลวง
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดตรัง
20. พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ
ผู้อานวยการท่าอากาศยานตรัง
21. นายธีระ เซ่งง่าย
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
22. นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
23. นางกศิรินทร์ พลนาค
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 8
24. น.ส.ชะอุ้ม กุลบุตร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าบาดาลเขต 6 ตรัง
25. นายรุ่งเรือง คงแก้ว
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
26. นายศักย์ศรณ์ สัสดีกุล
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาและบารุงรักษาทางน้าที่ 3
27. นายณรงค์ คงเอียด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
28. นางจรุณี ดาช่วย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
29. น.ส.สุดารัตน์ แซ่ท้าม
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง
30. นายวิเชียร เผ่าชู
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
31. น.ส.วันดี นิตโิ ชติ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตรัง
32. นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
33. น.ส.สรันยา สุวรรณวัฒน์
ประกันสังคมจังหวัดตรัง
-/ 34. นางประไพพิศ ...

-534. นางประไพพิศ สิงหเสม
35. นางศิริวรรณ บุญชรัตน์
36. พ.ญ.นริศรา งามขจรวิวฒ
ั น์
37. พ.อ.ทองใบ ชารีวัน
38. นายอุทัย ก่งเซ่ง

แทน

แทน

39. นายภาสกร กานต์รวีวงศ์
40. นายยงรัก ชูดวงจันทร์
41. นายจรูญ ชูสังข์
42. นายอลงกต ใหม่น้อย
43. นายสถาพร อนุกูลพันธ์
44. นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
45. นางสุดาวรรณ วรรณบวร
46. นายลออศรี ทิพย์แก้ว
47. นายณรงค์ โสภารัตน์

แทน
แทน

48. นางจงรักษ์ เสือฉ้วน

แทน

แทน
แทน

49. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
50. ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี
51. ผศ.อนุชา แซ่เจียม

แทน

52. นายธีรเดช รักไทย
53. ร.ต.ท.ธนภณ บุญสุข
54. ร.ต.อ.สมคิด คงบัน
55. พ.ต.ต.หญิง ศศิญา นิลแก้ว
56. นายสุเจนทร์ สินไชย

แทน
แทน
แทน

57. นางดรุณี ศรีวิหค

แทน

ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้
จังหวัดตรัง
สัสดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
ผบ.ร้อย ตชด.435
สารวัตรพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดตรัง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดตรัง

เรื่องนาเสนอก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑. น้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สัสดีจังหวัดตรัง
“ความสามัคคี นั้นอาจหมายความถึงเห็ นชอบเห็ นพ้องกั นโดยไม่แย้ งกัน ความจริ ง
งานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจ
ของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์”
-/2. การมอบโล่...

-6๒. การมอบโล่ มอบโล่เชิดชูเกียรติ “กลุ่มเกษตรกรทาสวนควนเมา”
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการคัดเลือกเกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น
ระดับประเทศเป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2564 ผลการ
พิจารณาคัดเลือก ปรากฏว่ากลุ่มเกษตรกรทาสวนควนเมา โดยนายพรหม พักตร์จันทร์ ประธาน
กรรมการ ตั้ งอยู่ เ ลขที่ 9 หมู่ ที่ 1 ตาบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จั งหวัดตรั ง มีจ านวนสมาชิ ก
160 ราย พื้นที่ 301 แปลง บนเนื้อที่ 2,481.62 ไร่ ได้รั บการยกย่องเป็ นสุ ดยอดสถาบั น
เกษตรกรชาวสวนยางประเภท กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางยอดเยี่ยมปี 2563 / 2564 โดยกลุ่ม
เกษตรกรทาสวนควนเมา ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการป่าไม้ยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC (Forest
Stewardship Council) และได้รับใบรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นคงให้กับ สวนยางของประเทศเข้าสู่ ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลั กสากล
อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในการขายผลิตภัณฑ์จากไม้ยางและผลผลิต
ยางพาราในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเข้าสู่กระบวนการรับรองโดยมาตรฐานที่ยอมรับกัน
ทั่วโลกในระดับนานาชาติ กลุ่มเกษตรกรทาสวนควนเมา เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกในจังหวัดตรัง
และเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่สองในเขตภาคใต้ตอนกลางที่ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ยั่งยืน
ตามมาตรฐาน FSC จากการที่ ได้รับการรับรอง ส่ งผลให้ ทางกลุ่ มขายยางแผ่ นรมควันให้ กั บ
ผู้ประกอบกิจการโดยตรง คือ บริษัท นันยาง จากัด ซึ่งบริษัทฯ รับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาประกาศ
ตลาดกลางยางพารา กิโลกรัมละไม่น้อยกว่า 3 บาท เพื่อผลิตรองเท้าส่งขายตลาดต่างประเทศ
เช่น ตลาดยุ โ รปและตลาดอเมริ กา เพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่ กลุ่ ม เกษตรกรทาสวนควนเมา
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบโล่รางวัลให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรทาสวนควนเมา
3. มอบเกี ย รติ บั ต รองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น
ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ท้องถิ่น จั งหวัด ตรั ง ด้วยศูน ย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง จัดทาโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนน
ปลอดภัย ประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
100 แห่ง สารวจ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ของถนนที่อยู่ ในความรั บ ผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่นละ
1 สายทาง เพื่อดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร เป็นต้นแบบถนนปลอดภัยในระดับ
ท้องถิ่น และจัดให้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ผลปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด
ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น
บั ด นี้ การคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลปฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น มี อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตรั ง ผ่ า นการคั ด เลื อ กระดั บ ดี เ ด่ น จ านวน 10 องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 10 ถนนปลอดภัย เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกาลังใจให้แก่
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ไ ด้รั บการคัด เลื อก ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดตรัง
ได้กรุณามอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ ดังนี้
-/ลาดับที่...

-7ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลประเมิน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัด
เทศบาลตาบลนาตาล่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางหมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังมะปรางเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปียะ
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาด
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภูรา
องค์การบริหารส่วนตาบลละมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดสาราญ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ

4. มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านความมั่นคง ได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลั กของชาติ เพื่อให้คนในชาติ
มี จิ ต ส านึ ก รั ก และหวงแหน มุ่ ง จงรั ก ภั ก ดี พร้ อ มธ ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น คนไทยและชาติ ไ ทย ผ่ า นทางกลไกต่ า ง ๆ รวมถึ ง การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์
เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง ได้ รั บ มอบหนั ง สื อ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 จานวน 20 เล่ม จากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อนาไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนในจังหวัดได้เรียนรู้ เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจและสานึกในความเป็นไทย โดยให้พิจารณามุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย
สาหรับในวันนี้ จังหวัดได้จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้า
ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวั ดตรัง เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
ได้รับทราบ และขอมอบหนังสือแก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเผยแพร่และ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนได้ เ กิ ด ความรั ก ชาติ แ ละมี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ
บรรพบุรุษไทย โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
ในโอกาสนี้ ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง ให้ เ กี ย รติ ม อบหนั ง สื อ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้แก่หน่วยงานตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (2 เล่ม)
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (3 เล่ม)
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (3 เล่ม)
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ (3 เล่ม)
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง (2 เล่ม)
6. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง (3 เล่ม)
-/7. ศูนย์การศึกษา ...

-87. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (1 เล่ม)
8. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง (1 เล่ม)
5. มอบเงินสนับสนุนตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติโครงการกาชาดร่วมใจ
แบ่งปันความสุขปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และโครงการส้วมดีมีสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตามทีเ่ หล่ากาชาดจังหวัดตรังได้รับการอนุมัติงบประมาณตามแผนงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสภากาชาดไทย ให้ ดาเนินการโครงการตามพันธกิจ ที่ 2
ให้การสังคมสงเคราะห์ และพันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง
2 พันธกิจ จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการกาชาดร่วมใจ
แบ่ งปั นความสุ ข ปรั บ ปรุ งที่ อยู่ อาศั ยผู้ ยากไร้ และโครงการส้ วมดี มี สุ ข ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการดาเนินโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้ดาเนินการออกเยี่ยมบ้านและสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมของผู้ที่เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกสร้างบ้านกาชาดฯ ทั้ง 8 อาเภอ รวม 15 ราย และจัดประชุมคณะกรรมการโครงการบ้าน
กาชาดเฉลิ มพระเกี ย รติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อพิ จารณาคั ดเลื อ กผู้ ย ากไร้
ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมปาญจนันท์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สร้างบ้านตามโครงการ ดังนี้
- สร้างบ้านในงบประมาณหลังละ 120,000 บาท จานวน 2 หลัง ได้แก่
1. นายลิขิต เพชรเส่ง
พื้นทีต่ าบลนาโยงใต้ อาเภอเมืองตรัง
2. นายอาภัย ชัยเพชร์
พื้นทีห่ าดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
- สร้างบ้านในงบประมาณหลังละ 110,000 บาท จานวน 1 หลัง ได้แก่
น.ส.อุ่นเรือน สีดวง
พื้นทีต่ าบลย่านซื่อ อาเภอกันตัง
นอกจากนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะกรรมการพันธกิจ ที่ 4
ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และ
พิจารณาคัดเลือกตามสภาพความเป็นอยู่ รายได้ และพฤติกรรมของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตาม
โครงการกาชาดร่วมใจ แบ่งปันความสุข ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ และโครงการส้วมดีมีสุข
ซึง่ มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
- โครงการกาชาดร่วมใจ แบ่งปันความสุข ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ซ่อมแซมบ้าน
จานวน 4 หลัง ๆ ละ 30,000.-บาท ได้แก่
1. นายชานนท์ โต๊ะดา พื้นที่ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว
2. นางชะอ้อน บุญจันทร์ พื้นที่ตาบลควนเมา
อาเภอรัษฎา
3. นายจิราวัฒน์ วันแรก พื้นที่ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
4. นายชุม วันแรก
พื้นที่ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
- โครงการส้วมดีมีสุข สร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จานวน 5 หลัง ๆ ละ 25,000.-บาท ได้แก่
1. นายธีระ โออินทร์
พื้นที่ตาบลนาข้าวเสีย อาเภอนาโยง
2. นายปก อ่อนเอียด พื้นที่ตาบลบางสัก
อาเภอกันตัง
3. นายจิราวัฒน์ วันแรก พื้นที่ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
4. นางสาวบุตร รงค์รัตน์ พื้นที่ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
5. นายมนาพงศ์ ชลธาร พื้นที่ตาบลตะเสะ
อาเภอหาดสาราญ
-/โอกาสนี้ ...

-9โอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวมอบเงินเพื่อเป็น
เกียรติแก่อาเภอที่ได้รับการพิจารณา และมอบเงินสนับสนุนฯ เพื่อจะได้นาเงินไปดาเนินการตาม
โครงการฯ ต่อไป
ประธาน

ขอชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรทาสวนควนเมา ขอขอบคุณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง สาหรับรางวัลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงาน
ดี เ ด่ น ในโครงการ 1 ท้ อ งถิ่ น 1 ถนนปลอดภั ย ยั ง คงเน้ น ย้ าเรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนน
เป็ น นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นด าเนิ นการต่ อในปี 2565
และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งครู ผู้ สอนในสถานศึ กษาทุ กสั งกั ด และขอขอบคุ ณเหล่ ากาชาดจั ง หวั ด ตรั ง
และภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และโครงการส้วมดีมีสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6. แนะนาข้าราชการย้ายมา/ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ข้าราชการย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ ดังนี้
๑) นายเอกชัย สุ นทร นายอาเภอปะเหลี ยน ย้ ายไปรับตาแหน่ง นายอาเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) นายกิตติพงษ์ อาพันธ์ นายอาเภอหาดสาราญ ย้ายไปรับตาแหน่ง นายอาเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ข้าราชการย้ายมารับตาแหน่งใหม่ ดังนี้
1) นางสาวชนิดา ฆังคะจิตร ผู้ อานวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ย้ายมา
รับตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง
2) น.ส.นิอร ศรีสุนทร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ย้ายมารับตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 2 วันนี้ติดราชการ
3) นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรี รัมย์ ย้ายมา
รับตาแหน่ง นายอาเภอนาโยง
4) นายธี ร ยุ ท ธ นาวี เ ดล นายอ าเภอมะนั ง จั ง หวั ด สตู ล ย้ า ยมารั บ ต าแหน่ ง
นายอาเภอรัษฎา
ประธาน

ขอต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และยินดีที่ย้ายมาร่วมกันทางานที่จังหวัดตรัง

เริ่มประชุม

เวลา 09.๓0 น.

ประธาน

นายขจรศั กดิ์ เจริ ญโสภา ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ตรั ง ประธานที่ ประชุ มกล่ าวเปิ ด
การประชุมและดาเนินการประชุม คณะกรมการจังหวัด ฯ ครั้งที่ 2/๒๕65 ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2565 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

-/1.การสนับสนุน ...

-101. การสนับสนุนให้สวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุนายน 2563
โดยจั ง หวั ด ตรั ง ได้ ก าหนดการแต่ ง กายผ้ า ไทยสั ป ดาห์ ล ะ 2 วั น คื อ วั น อั ง คารและวั น ศุ ก ร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าลายขอพระราชทาน และในวันจันทร์ เน้นย้าให้ข้าราชการทุกส่วนราชการ
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย
2. การเฝ้าระวังเชิงสัญลักษณ์กลุ่มต่อต้านสถาบัน
สถานที่ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ต้องเหมาะสม อยู่ในเขตชุมชน หากมีกล้อง
CCTV ได้ก็จะดี ย้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางานเชิงรุก และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และมีมาตรการในการดูแลสถานที่ราชการ อย่าละเลย
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 2 โครงการ
3.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 70 พรรษา จั ง หวั ด ตรั ง เสนอโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
คลองห้ วยยาง หน่ วยรับ ผิดชอบหลั กคือเทศบาลนครตรัง โดยบูรณาการร่ว มกับ ส่ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการทากิจกรรมร่วมกัน
3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 90 พรรษา
ซึ่งจังหวัดตรังพิจารณาคัดเลือกโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ จานวน 2.5 ล้านตัว
โดยประมงจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพบูรณาการกับท้องถิ่น
4. ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด และศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
รั บ ผิ ดชอบรั บ เรื่ องราวร้ องทุกข์/ความเดือดร้ อนของประชาชน โดยในแต่ล ะเรื่อ งให้ กาหนด
ห้วงเวลาทีช่ ัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงตอบคาถามต่อสังคมได้
5. นโยบายของรัฐบาลโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ข้อมูลครัวเรือน
TPMAP โดยสานักงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้สารวจตัวเลขจาก TPMAP ฐานข้อมูลคนจนสิ่งสาคัญคือ
ข้ อ มู ล จะต้ อ งถู ก ต้ อ งอย่ า โกหก ให้ ส ารวจจริ ง ๆ ให้ เ ป็ น ตั ว เลขจากข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
6. การจัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน
6.1 ให้ศูนย์ปลอดภัยทางถนนจังหวัดเร่งดาเนินการสร้างกระแสการรับรู้และ
สร้างความปลอดภัยทางถนน มีข้อสั่งการให้สร้างจิตสานึกการใช้รถใช้ถนน ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม
kick off เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายหรือทางข้าม คือรณรงค์ให้ทุกจังหวัดข้ามถนนตรง
ทางม้าลาย โดยจังหวัดตรังได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-25 ก.พ. 65 ทุกอาเภอดาเนินการแล้ว
6.2 รณรงค์บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เรื่องของการดาเนินการปรับปรุง
ทางข้ามหรื อทางม้าลาย มอบให้ หน่ว ยงานที่ดูแลเรื่องถนน ดาเนิน การปรับปรุงทาสีทางข้าม
ให้มคี วามปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชน
6.3 ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน ทุกสังกัดรณรงค์สร้างจิตสานึกในสถานศึกษา
6.4 เรื่ องสวมหมวกนิรภัย ขอความร่ว มมือ ข้าราชการในศาลากลางจังหวั ด
นาร่อง ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดตรังติดป้ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์มาทางานสวมหมวกนิรภัย 100%
6.5 ให้ทุกอาเภอมีถนนปลอดภัยนาร่อง 1 เส้น โดยถนนเส้นนี้สวมหมวกนิรภัย
100% และแสดงขีดเส้นสีตีขอบบอกที่จอดชัดเจน รวมทั้งทางม้าลายหรือทางข้าม ถือเป็นถนน
ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
-/7. สถานการณ์ ...

-117. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะนี้สายพันธุ์โอไมครอนระบาด
ไวมาก เน้นย้าให้เว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมจัดได้ต้องผ่าน
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ อย่างเข้มข้นขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ มีการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ
การจัดทาแผนเผชิญเหตุกรณีโรงเรียนจะเปิด On site
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด ฯ ครั้ ง ที่ 1/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖5 ได้เผยแพร่ให้ทราบ
ทางเว็บไซต์จังหวัดฯ www.trang.go.th แล้ว มีจานวน 20 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 1/2565
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 18 กุมภาพันธ์ 2565
งบส่ว นราชการ จัง หวั ดได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง สิ้น 4,251.63 ล้า นบาท
งบลงทุน 3,080.77 ล้านบาท งบรายจ่ายประจา 1,170.86 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

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

รายจ่ายประจา

1,170.86 55.78

57

รายจ่ายลงทุน

3,080.77 58.15

29

รายจ่ายภาพรวม

4,251.63 56.24

51

งบประมาณ
การใช้จ่าย การเบิกจ่าย คงเหลือหลัง
ใช้จ่าย
996.06
979.16
(85.07%) (83.63%)
1,754.67 269.79
(56.96%) (8.76%)
2,750.73 1,248.95
(64.70%) (29.38%)

174.79
(14.93%)
1,326.10
(43.04%)
1,500.90
(35.30%)

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมน้อยที่สุด 20 หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ลาดับ
1
๒

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่ตรัง
งปม.จว. – สานักงานจังหวัดตรัง

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
20.29
176.02

การเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
0.19
1.99

ร้อยละ
0.92
1.13

-12ลาดับ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

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

แขวงทางหลวงตรัง
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
โครงการชลประทานตรัง
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังโรงพยาบาลตรัง
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
โรงพยาบาลตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
หอสมุดแห่งชาติ – เฉลิมพระเกียรติ ฯ
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ตรัง
ตารวจภูธรจังหวัดตรัง ภ.9
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดตรัง

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
510.14
26.75
15.93
596.34
46.68
438.62
6.43
3.59
207.43
637.27
5.80
12.51
7.94
3.99
7.29
50.66
11.43
4.94

การเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
16.14
1.48
1.00
48.19
4.32
41.24
0.64
0.48
27.94
101.30
1.08
2.39
1.97
1.12
2.14
14.92
3.77
1.66

ร้อยละ
3.16
5.55
6.25
8.08
9.25
9.40
9.91
13.33
13.47
15.90
18.59
19.12
24.80
28.14
29.27
29.45
32.97
33.69

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

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่ตรัง
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
งปม.จว. – สานักงานจังหวัดตรัง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
โครงการชลประทานตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
20.29
26.75
15.93
176.02
596.34
46.68
7.94
11.43
438.62
2.46
3.42
7.05
8.82
15.15
8.51
0.91

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
0.21
1.48
1.01
12.98
48.19
6.11
1.98
3.78
149.49
0.90
1.46
3.25
4.07
7.33
4.32
0.47

ร้อยละ
1.03
5.55
6.32
7.38
8.08
13.09
24.97
33.04
34.08
36.46
42.72
46.06
46.16
48.40
50.79
51.87

-13ลาดับ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

17
18
19
20

สานักงานทรัพยากรน้าบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
20.79
1.27
7.29
3.59

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
10.84
0.67
3.97
2.00

ร้อยละ
52.14
52.64
54.47
55.70

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,031.82

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
916.87
(88.86%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
371.88
(36.04%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
544.99
(52.82%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
486.83
(47.18%)

ขอให้หน่วยงานที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เร่งดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 มีนาคม 2565
รายงานผลการใช้จ่าย โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ (เงินกู้โควิด-19)
งบประมาณ
(ล้านบาท)
480.73
ประธาน

ใช้จ่าย
(ล้านบาท)
460.99
(95.89%)

ก่อหนี้ผูกพัน
(ล้านบาท)
0.21
(0.04%)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
460.78
(95.85%)

คงเหลือหลังเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
19.95
(4.15%)

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่าสุด ลาดับ 1 – 5 ขอให้ชี้แจงการเตรียมการในการดาเนินงาน

ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ต รั ง งบประมาณการก่ อ สร้ า งส านั ก งาน ได้ ล งนามในสั ญ ญาจ้ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในวั น ที่

21 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดทา PO ในระบบ GFMIS แล้ว ผลการเบิกจ่ายของสานักงาน
20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99 งบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท
ผอ.ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนตรัง รายงานว่ า การใช้ จ่ า ยภาพรวมร้ อ ยละ 5.5 รายจ่ า ยประจ าคิ ด เป็ น
ร้อยละ 66 ส่วนงบลงทุนกาลังจะลงนามในสัญญาสัปดาห์หน้า มี รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ
สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะทั้ง 4 รายการเรียบร้อยแล้ว
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
15.93 ล้ านบาท เป็ น งบลงทุน 14.45 ล้ านบาท เป็น การปรับปรุงสิ่ งก่อสร้ าง 5 รายการ
ประกอบด้วย โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 3 รายการ และโรงสูบน้า 2 รายการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีการ
e-Bidding ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวนกาหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
และอานาจการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเป็นของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

-/หัวหน้าสานักงานจังหวัด ...

-14หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ขอไปติดตามในวาระที่ 3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
งบประมาณที่ได้รับ เป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็น
หน่วยดาเนินการ ขณะนี้กาลังเร่งดาเนินการโครงการ คาดว่าประมาณเดือนมีนาคม 2565 จะได้
ลงนามในสัญญามากพอสมควร (ท้องถิ่นจะแจ้งคลังจังหวัดว่ามีกี่โครงการ)
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 3 โครงการ งบประมาณ 10.93 ล้ านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 3 โครงการ งบประมาณ 2.363 ล้านบาท อยู่ที่ระดับ 75 ของประเทศ
ส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมน้อยที่สุด 10 หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
งบประมาณที่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
1. แขวงทางหลวงชนบทตรัง
103.871
2. แขวงทางหลวงตรัง
8.470
3. ส านั ก งานทรั พ ยากรทางทะเล
4.782
และชายฝั่งที่ 7
4. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
3.000
5. สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
44.326
จังหวัดตรัง
6. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
4.604
7. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
2.000
จังหวัดตรัง
8. สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
0.980
9. สานักงานขนส่งจังหวัดตรัง
0.708
10. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
0.251

ลาดับ
ที่

การใช้จ่าย
(PO) (ล้าน
บาท)
0
0
0

การเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
0
0
0

0
4.326

0
0

4.604
2.000

0
0

0
0
0

0.070
0.197
0.213

-/คณะกรรมการ ...

-15คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏผลดังนี้
ที่

โครงการ/ หน่วยงาน

งบลงทุน

เบิกจ่าย

(บาท)

(บาท)

36,308,300

-

- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่
31 มีนาคม 2565

27,000,000
2 โครงการเพิ่มมาตรฐานรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว หาดหยงหลิง
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
(แขวงทางหลวงชนบทตรัง)

-

- คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่
28 มีนาคม 2565

19,195,400

-

- คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2565

21,367,700
4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าท่าข้ามแหลมหยงสตาร์
ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
(แขวงทางหลวงชนบทตรัง)

-

- คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่
28 มีนาคม 2565

8,470,000

-

- คาดว่าลงนามสัญญาวันที่
18 มีนาคม 2565

4,782,000

-

- คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่
20 มีนาคม 2565

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือ
บ้านตะเสะ อ.หาดสาราญ จ.ตรัง
(แขวงทางหลวงชนบทตรัง)

3 โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างแหล่งท่องเที่ยว เกาะมุก ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง
(แขวงทางหลวงชนบทตรัง)

5 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนตรัง – เขาพับผ้า

ผลการดาเนินงาน

กม.1128+958 – กม.1133-321 เป็นตอน ๆ

(แขวงทางหลวงตรัง)
6 โครงการป่าในเมือง คลองปลักเบน
บ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ต.หาดสาราญ
อ.หาดสาราญ จ.ตรัง
(สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

-16ที่

โครงการ/ หน่วยงาน

งบลงทุน

เบิกจ่าย

ผลการดาเนินงาน

(บาท)

(บาท)

7 โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ประจาถิ่นและความเป็นไทย
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง)

3,000,000

-

งานฉลองรัฐธรรมนูญและ
กาชาดของจังหวัด ซึ่งจังหวัด
ยังไม่ได้กาหนดวันการจัดงาน

8 โครงการปรับปรุงลานจอดรถท่าเทียบเรือ
และก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า หมู่ 3
บ้านควนตุ้งกู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

1,326,700

-

- ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว

3,000,000

-

- ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว

20,000,000

-

20,000,000

-

- มีความคาดเคลื่อนของราคา
กลางกับงบประมาณที่ได้รับ
- วงเงินงบประมาณสูงกว่า
ราคากลางประมาณ 8.6 ลบ.
- ขอให้นาโครงการเข้าประชุม
ก.บ.จ. เพื่อปรับแผนให้การใช้
จ่ายสอดคล้องกับราคากลาง
และนาเงินเหลือจ่ายดังกล่าว
ไปจัดทาโครงการใหม่

12 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วง
เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง
(สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง)

980,800

70,180

13 โครงการจัดระเบียบและพัฒนาระบบ
การขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนจังหวัดตรัง
(สานักงานขนส่งจังหวัดตรัง)

708,000

197,600

14 โครงการ To be Number One
(สานักงานสาธารณจังหวัดตรัง)

215,600

213,660

(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง)

9 โครงการสะพานคลองสิเกา
สายตรัง – สิเกา – ควนกุน
ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง)

10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้าตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บ้านปากหมัน ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง)

11 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้าตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
หมู่ที่ 6 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง)

-/โครงการ ...

-17โครงการ/ หน่วยงาน

งบดำเนินงำน (บำท)

PO (บาท)

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้าน
ปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาการผลิตโคขุน
พรีเมียม ประเภทไขมันแทรกในเนื้อสูง
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง)

4,604,800

4,604,800

16 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)

2,000,000

2,000,000

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 คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565
2. โครงการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนด้ ว ยสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) งบประมาณ 7,942,000 บาท หน่วยดาเนินการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กิจกรรมการจัดอบรม ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมจ้าง
เหมาทา GI กาลังจะลงนามในสัญญา และการจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า อยู่ระว่างประกาศ
ผู้ชนะภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565
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 1 โครงการ
งบประมาณ 19.475 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอาเภอสิเกา งบประมาณ 19.475 ล้านบาท
หน่ ว ยดาเนิ น การ แขวงทางหลวงชนบทตรัง มีปัญหาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ขอให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม เพื่อไม่ต้องขอขยายการกันเงินฯ
(2) งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
มีจานวน 2 โครงการ งบประมาณ 30.521 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน งบประมาณ 22.924
ล้านบาท หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง (อุทยาน
มรดกอาเซียน) งบประมาณ 7.597 ล้านบาท หน่วยดาเนินการ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ขอให้
เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2565

-/(3) งบกลาง ...

-18(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 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
(4) งบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดตรังได้รับงบประมาณ 190.438 ล้านบาท จานวน 28 โครงการ เบิกจ่าย
แล้ว 96.485 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 93.952 ล้ านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
11 โครงการ หากยังไม่ก่อหนี้ภายในเดือนมีนาคม 2565 งบประมาณก็จะพับตกไป
จึงขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณดาเนินการตามมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัด ดังนี้
1. กรณีโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ กรณีที่โครงการสิ้ นสุดสั ญญาแล้ ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายนั้น
ให้จัดทาหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๒. เร่งรัดดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีงบลงทุน ประเภทสิ่งก่อสร้างให้ระบุเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ
15 ของราคาค่าจ้างในประกาศและสัญญาด้วย เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
มาตรการเร่ ง รั ดเบิ กจ่ า ยงบประมาณและใช้ จ่า ยภาครัฐ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ของรัฐบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 ความคืบหน้าการดาเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
นาเสนอวีดิทัศน์การบริหารจัดการโครงการของเทศบาลตาบลนาตาล่วงได้รับรางวัล
ชนะเลิศการดาเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบให้ อปท. อื่นๆ
ต่อไป ซึง่ ถือเป็น Best Practice ได้เลย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระพรชั ย มงคลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี ประจ าปี พุ ท ธศั ก ราช 2565 และการสอบบาลี
สนามหลวงในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.ตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดได้กาหนดวัดที่เป็น
ศูนย์กลางของจังหวัดและอาเภอและกาหนดจัดพิธี ฯ ของทุกเดือน ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยตนเอง กาหนดการ ดังนี้

-/วันศุกร์ที่ ...

-19ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วัน – เวลา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

สถานที่
วัดนิโครธาราม อาเภอเมือง
วัดยอทอง อาเภอนาโยง
วัดเขาแก้ว อาเภอสิเกา
วัดคลองเขาจันทร์ อาเภอรัษฎา
วัดเขากอบ อาเภอห้วยยอด
วัดทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน
วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อาเภอเมือง
วัดประสิทธิชัย อาเภอเมือง
วัดนิกรรังสฤษฎิ์ อาเภอย่านตาขาว
วัดในเขา อาเภอหาดสาราญ
วัดทุ่งหลวง อาเภอวังวิเศษ
วัดโคกยาง อาเภอกันตัง

เวลาจัดกิจกรรม
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.ตรัง พิ ธี ถ วายภั ต ตาหารและสิ่ ง ของพระราชทานของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปีพุทธศักราช
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้ ผู้ เชิญภัตตาหารและ
สิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกากับ
ห้องสอบ จังหวัดตรัง กาหนดสอบ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 26-28
กุมภาพัน ธ์ 2565 เวลา 10.00 น. โดยเชิญหั ว หน้าส่ว นราชการวันละ 30 หน่วยราชการ
ในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 แบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 มีพิธีพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา
โดยปลั ด กระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ ม อบให้ กั บ ผู้ ว่ า ราชการ จั ง หวั ด ตรั ง และรองประธาน
แม่ บ้ า นมหาดไทยจั ง หวั ด ตรั ง และจั ง หวั ด จะจั ด พิ ธี อีก ครั้ ง หนึ่ ง โดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง
เป็นผู้มอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับกลุ่มทอผ้าของจังหวัดตรัง
และนายอาเภอทุกอาเภอพร้อมดัวยภริยา โดยในวันงานต้องมีการบันทึกภาพ วีดีโอเพื่ อเผยแพร่
ข่าวในพระราชสานัก รายละเอียดการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 สถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และข้อมูลการ
ฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มต่างๆ
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
จังหวัดตรัง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้ 107 ราย หายป่วยวันนี้ 65 ราย
ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน รวม 2,515 ราย หายป่วยสะสม 1,785 ราย
จ านวนผู้ ป่ ว ยกาลั งรั กษา 714 ราย ผู้ ป่ว ยเสี ย ชีวิต สะสม 16 ราย ส่ ว นใหญ่ เป็นผู้ สู งอายุ /
กลุ่มโรคเรื้อรัง และไม่ได้รับวัคซีน
-/สรุปสถานการณ์ ...

-20สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
- การระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดตรัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยใน
สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 970 ราย โดยเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการ
ความสามารถในการแพร่ของ Omicron และการหย่อนมาตรการ UP ส่วนบุคคล ทาให้การระบาด
ลงสู่ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ รวมถึงการรวมกลุ่มทากิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
- จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อในการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 จังหวัดตรัง ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 9 กพ. 65 เป็นต้นมา มีการตรวจพบสายพันธุ์ Omicron 100% (127 ราย) โดยพบสายพันธุ์ย่อย
BA.2 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูลวิชาการสายพันธุ์นี้สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกัน จาก Moderna ได้ 18 เท่า
- มีแนวโน้มพบผู้ป่วยกลุ่มเด็ก 0-9 ปี เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ปกครองควรสังเกตอาการ
อย่างใกล้ชิด หากมีไข้สูงเกิน 39 ๐C เหนื่อยหอบ ให้รีบส่งโรงพยาบาล
- ประชาชนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ VUCA เพื่อรับการระบาดของ
Omicron Variant
- ประชาชนที่ ต รวจ ATK แบบ home use หากพบผลบวกให้ แ จ้ ง อสม. จนท.
สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ หรือ 1130 เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ควร ATK ทุก 2-3 วัน หากป่วยควรปฏิบัติตามมาตรการของ
กรมการแพทย์ เพื่อให้สามารถจัดการกาลังคนในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ
- สุ่มตรวจ ATK บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง
- เน้นการทา case contact tracing ในกลุ่มผู้ สัมผั สใกล้ชิด โดยใช้ชุดตรวจ ATK
เจอผลบวกให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางภายใน 24 ชั่วโมง
- เนื่องจากแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกวัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่ ม
สีเขียว ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย ให้รับการรักษาตามระบบที่บ้าน (Home Isolation:HI)
- หน่ ว ยงานหรื อ สถานที่ ที่ จ ะเปิ ด กิ จ การกิ จ กรรม ควรใช้ ATK สุ่ ม ตรวจ มี แ ละ
ซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นระยะ เพื่อประคองกิจการให้สามารถดาเนินการต่อไปได้
- ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว โรคอ้วน และเกือบร้อยละ 50
ได้รับวัคซีนเพียง 2 เข็ม ซึ่งไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิคุมกัน ควรเร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น เพื่อลดการเสียชีวิต
การรณรงค์ฉีดวัคซีน โควิค-19 ในกลุ่ม 607 เข็ม 3
- กลุ่ม 607 ที่มารับบริการทั่วไปหรือมาตามนัดอื่น ๆ ที่โรงพยาบาล เมื่อตรวจสอบ
แล้วยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3 สามารถฉีดได้ทุกราย
- หน่วยปฐมภูมิ/ผู้นาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อ กลุ่ม 607 ที่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 อย่าง
เข้มข้นเพื่อตามฉีดให้ครอบคลุม มากกว่าร้อยละ 90
- จั ง หวั ด ตรั ง จั ด รางวั ล กลุ่ ม 607 ที่ รั บ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น โควิ ค 19 ทุ ก ราย
ในเดื อ น มี น าคม 2565 โดยหน่ ว ยฉี ด ส่ ง หางบั ต รของผู้ รั บ วั ค ซี น ร่ วมจั บ ฉลาก
ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง ผ่านสื่อมวลชน
รอบที่ 1 ผู้รับการฉีดระหว่าง วันที่ 1-15 มีนาคม 2565 จับฉลากวันที่ 17 มีนาคม 2565
รอบที่ 2 ผู้รับการฉีดระหว่าง วันที่ 16-31 มีนาคม 2565 จับฉลากวันที่ 4 เมษายน 2565
มติที่ประชุม

รับทราบ
-/4.4 การประเมิน ...

-214.4 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวหน้าสานักงานจังหวัดตรัง ตัวชี้วัดที่ กพร. ใช้ประเมินการทางานของจังหวัด ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base) น้าหนักร้อยละ 70 มีจานวน
5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1.1 รายได้ด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
1.2 ความสาเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
1.3 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง
1.4 อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน หน่วยงานรับผิดชอบ ตารวจภูธรจังหวัดตรัง
1.5 อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2. การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) น้าหนักร้อยละ 30 เป็นตัวชี้วัด
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 มีจานวน 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติจังหวัดตรัง
2.2 การประเมิ น สถานะของหน่ ว ยงานในการเป็ น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานจังหวัดตรัง (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
เนื่ องจาก กพร. มีการประเมินและวัดผลในรอบ 6 และ 12 เดือน ขอให้ ทุกหน่ว ย
ช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตรัง แนวทางมาตรการรณรงค์ความปลอดภัย
ทางถนน สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
ให้ทุกจังหวัดรณรงค์ส ร้างการรับรู้ ตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยคณะกรรมการ
ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด ตรั ง ได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ พื่ อ
ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม หน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เรียบร้อยแล้ว และได้ กาหนดให้การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประกาศเป็นวาระจังหวัด
“จังหวัดตรัง ขับขี่ปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์ ” โดยให้ใช้กลไกศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างจริงจัง
เน้นใช้มาตรการเชิงรุ กทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความตระหนัก การมีจิตสานึก
เพื่อลดอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีมติให้จังหวัดดาเนินการดังนี้
1. ก าหนดให้ ก ารขั บ ขี่ ห รื อ โดยสารรถจั ก รยานยนต์ ต้ อ งสวมหมวกนิ ร ภั ย
100 เปอร์เซ็นต์
2. กาหนดให้พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตรังเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยและ
คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์
-/3. กาหนดให้ ...

-223. กาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนกิจกรรมโครงการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ถือเป็น
มาตรการองค์ ก ร บุ ค ลากรในสั ง กั ด และประชาชนมาติ ด ต่ อ ราชการต้ อ ง
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์มาทุกครั้ง
4. ให้ ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ตรั ง บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการ สวมหมวกนิ ร ภั ย
100 เปอร์เซ็นต์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5. ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทุ ก ช่ อ งทางสื่ อ สารให้ เ ข้ า ถึ ง ประชาชน
ในทุกพื้นที่ให้รับรู้การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย
6. ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนทุ ก แห่ ง ก าหนดให้ มี กิ จ กรรม
สร้างวินัยจราจรให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ในการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
หรือโดยสารทุกครั้ง รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ปกครอง
7. ให้ ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอและองค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น บูรณาการกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
อย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดตาบลขับขี่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.6 ผลการดาเนินโครงการจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 3)
พาณิชย์จังหวัดตรัง
โครงการจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดตรั งได้ อนุมัติ งบประมาณ 353,600 บาท ให้ ส านักงานพาณิช ย์จังหวั ด
ดาเนิ น การระหว่า งวัน ที่ 20 มกราคม – วันที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2565 ในพื้นที่ 10 อาเภอ
เพื่อลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงที่ราคาสินค้าที่จาเป็นต่อ
การครองชีพมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดให้มีการจับจ่าย ใช้สอย
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 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 บริเวณที่ว่าการอาเภอรัษฎา
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตาบลท่าพญา อ.ปะเหลียน
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ

-/ราคาสินค้า ...

-23ราคาสินค้าที่จาหน่ายต่ากว่าราคาตลาด 20-40% ปริมาณสินค้าที่ชดเชยต่อวัน
มีไข่ไก่เบอร์ 2 จ านวน 300 แผง ราคาจาหน่ายแผงละ 65 บาท น้ามันพืช ปาล์ ม ขนาด
1 ลิตร ราคาจาหน่ายขวดละ 45 บาท จาหน่ายหมูเนื้อแดงในราคาในราคาถูก วันละ 2 ตัว
ลดราคาเหลือกิโลกรัมละ 140 บาท
โครงการหมู พ าณิ ช ย์ ลดราคา ช่ ว ยประชาชน ครั้ ง ที่ 3 มี จ าหน่ า ย 12 จุ ด
ดาเนินการระหว่างวันที่ 20 มกราคม -22 กุมภาพันธ์ 2565 มูลค่าการจาหน่ายทั้งสิ้นรวม
1,811,386 บาท สามารถลดภาระค่าครองชีพได้ทั้งหมด 305,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.63
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบูรณาการทาให้การจัดกิจกรรมสาเร็จด้วยดี
ขอบคุณทุกสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ทาให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารการจัดกิจกรรม และ
ขอบคุณภาคเอกชนที่สนับสนุนทาให้สินค้าเป็นไปในราคาถูกพิเศษ
ประธาน ขอขอบคุณนายอาเภอทุกอาเภอและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ และถ้ามี
งบประมาณจะได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ เกิดขึ้นในไทยเมื่อเดือน
มีนาคม 2564 ระบาดเริ่มจากประเทศทิเบต จีน พม่า และประเทศไทย ขณะนี้พื้นที่จังหวัดตรัง
ยังคงต้องเฝ้าระวัง ลักษณะของโรคลัมปีสกิน ดังนี้
1. โรคติดต่อในโคกระบือ ไม่ติดคน
2. ติดต่อโดยถูกแมลงดูดเลือดกัด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน เป็นต้น
3. อาการของโรคจะเห็นเป็นตุ่มแข็งนูนใหญ่ขนาด 2-2.5 ซม. มีสะเก็ด
4. ป้องกันได้โดยการกาจัดแมลง ล้างคอก ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันสัตว์โดนแมลงกัด
หรือแยกสัตว์ที่นาเข้ามาเลี้ยงใหม่ 14 วัน
5. รักษาตามอาการหรืออาจต้องคัดสัตว์ทิ้งเพราะให้ผลผลิตไม่ดีในระยะยาว
6. เมื่อพบสัตว์สงสัยป่วยตายผิดปกติ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ โดยด่วน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค 14,761 ราย จานวนโค 94,605 ตัว โดยจังหวัดตรังได้รับการ
จัดสรรวัคซีนลัมปี สกิน ทั้งหมดจานวน 55,800 โด๊ส (คิดเป็นจานวน 59% ของจานวนสัตว์ในพื้นที่)
- ครั้งที่ 1 จานวน 10,000 โด๊ส ได้รับวัคซีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- ครั้งที่ 2 จานวน 45,800 โด๊ส ได้รับวัคซีนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
ดาเนินการฉีดวัคซีนได้ทั้งสิ้นจานวน 55,783 โด๊ส
จังหวัดตรังได้ประกาศกาหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy
Skin Disease) ในสัตว์ชนิด โค กระบือ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ทุกท้องที่ ทุกหมู่บ้าน
ทุ ก ต าบล ทุ ก อ าเภอในจั ง หวั ด ตรั ง เป็ น เขตโรคระบาด ชนิ ด โรคลั ม ปี สกิ น ( Lumpy Skin
Disease) ในสัตว์ชนิดโคและกระบือ

-/แนวทางและมาตรการ ...

-24แนวทางและมาตรการการป้องกัน ดังนี้
1. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
2. เฝ้าระวังไม่ให้สัตว์เกิดโรคแพร่ระบาดออกไป
3. ควบคุมลดจานวนแมลงพาหะ โดยใช้น้าหมักชีวภาพ ควบคุมกรดด่างในอุจจาระ
สัตว์ เพื่อให้ไม่เหมาะสมในการเกิดหนอนพาหะ/ กางมุ้ง/ พ่นควัน
4. รีบรักษาสัตว์ป่วยให้หายโดยเร็ว
5. วัคซีนต้องได้รับการควบคุม
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคลัมปี สกิน
1. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อยากาจัดแมลงและเวชภัณฑ์ในการรักษาสัตว์ป่วย
2. ขอความร่ ว มมื อหน่ ว ยงานฝ่ า ยปกครอง ต ารวจ เพื่อตรวจสอบการเคลื่ อ นย้า ย
โค - กระบือ ผ่าน เข้า ออก เขตประกาศโรคระบาดสัตว์ จะต้องมีใบอนุญาตให้นา
หรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว
เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (ร.3)
3. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน/ เครือข่ายต่างๆ ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเฝ้าระวัง
และเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อรับมือและป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน
4. หากพบสัตว์ป่วย อาการตามนิยามของโรคลัมปี สกิน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
หรือสานักงานปศุสัตว์ในพื้นที่
การให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยโรคลัมปี สกิน กรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย
ให้ช่วยเหลือตามจานวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กาหนด โดยให้ดาเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้
ชนิดสัตว์
1 โค
- อายุน้อยกว่า 6 เดือน
- อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
- อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
- อายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
2 กระบือ
- อายุน้อยกว่า 6 เดือน
- อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
- อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
- อายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป

อัตราตัวละไม่เกิน (บาท)

เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย
ไม่เกินรายละ 5 ตัว

13,000
22,000
29,000
35,000
ไม่เกินรายละ 5 ตัว
15,000
24,000
32,000
39,000

-/ประธาน ...

-25ประธาน

สอบถามเรื่องความสามารถในการควบคุมโรคและการจัดสรรวัคซีน

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง

สามารถควบคุมได้และวัคซีนมีเพียงพอ

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.8 แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรั บการสนับสนุนเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พลังงานจังหวัดตรัง เป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสานักงานพลังงานจังหวัดได้แจ้งเวียนหน่วยงานและ
อาเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นสมัครผู้ขอใช้สิทธิ์ (Admin) เรียบร้อยแล้ว สาหรับ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครแล้วในปี 2563, 2564 ยังคงใช้ Admin เดิมได้
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร Admin แล้ว จานวน 40 แห่ง/ ส่วนราชการ 2 หน่วยงาน
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สมัครสามารถสมัครได้ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ส านั กงานบริ ห ารกองทุนเพื่ อส่ งเสริมการอนุรัก ษ์พลั งงาน (ส.กทอ.) ได้ จัดสรร
เงินกองทุน ปี 2565 จานวน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่
1. แผนบริหาร ส.กทอ. 150 ล้านบาท
2. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 3,850 ล้านบาท แบ่งย่อยออกเป็น
7 กลุ่มงาน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดคือกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน
ทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1,900 ล้านบาท (เฉลี่ยจังหวัดละ 25 ลบ.)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลั งงานภายใต้กลุ่ มงานส่ งเสริมการอนุรักษ์พลั งงานและพลั งงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้
1. แผนผังกระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการและการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
2. กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หรือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุน (ใบสมัคร)
3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสนับสนุนเทคโนโลยี/ เกณฑ์คะแนนการพิจารณา
4. คาแนะนาในการตั้งชื่อหัวข้อโครงการ
5. แผนการดาเนินงานการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจาปี
งบประมาณ 2565
6. การมอบหมายภารกิจให้แก่สานักงานพลังงานจังหวัด
สรุปแผนผังกระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการ และการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุน
- ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งข้อเสนอโครงการฯ ให้ สพจ. ภายใน 1 เม.ย.65
- สพจ.กลั่นกรอง/ตรวจสอบเอกสารแจ้งจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ กบจ.
- จังหวัดจัดประชุม กบจ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ส่งผลการพิจารณาและเห็นชอบข้อเสนอโครงการฯ จาก ก.บ.จ. ให้แก่ ส.กทอ.
ภายใน 20 เม.ย.65
- ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบภายใน 30 เม.ย.65

-26ภำยใน 27 ก.พ.65
ภำยใน .... เม.ย.65
ภำยใน 30 เม.ย.65

ภำยใน
..... เม.ย.65

ภำยใน 10 เม.ย.65

ภำยใน 8 ก.ค.65

ภำยใน
20 เม.ย.65

ภำยใน 25 ก.ค.65

ประธาน

การประชุม ก.บ.จ. ค่อยกาหนด หลังจากได้รายละเอียดปฏิทินในคราวเดียว

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.9 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ผู้แทนสายการบินไทยสมายล์ ขอประชาสัมพันธ์เที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันนี้ที่จังหวัดตรัง เดินทางจากกรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ) ถึง จังหวัดตรัง โดยสายการบินไทยสมายล์ เริ่มบินเข้าจังหวัดตรังวันละ 1 เที่ยวบิน
ทุ ก วั น ออกจากกรุ ง เทพฯ (สุ ว รรณภู มิ ) ไปยั ง ตรั ง (WE 255 BKK – TST เวลา 10.40 –
12.10 น.) และตรั ง ไปยั ง กรุ งเทพฯ (สุ ว รรณภู มิ ) (WE 256 TST – BKK เวลา 12.40 –
14.10 น.) นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าภาครัฐและองค์กร อีกมากมาย สามารถสารอง
บัตรโดยสารได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของจังหวัด หรือโทร 0 2118 8888หอการค้าจังหวัด
ประธาน

ขอบคุณสายการบินไทยสมายล์ ที่ได้เปิดเที่ยวบินเข้าจังหวัดตรัง และพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดตรังต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
นพวรรณ
บันทึกรายงานการประชุม
(นางนพวรรณ ชนะกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดตรัง
ดวงกมล
ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.ดวงกมล ศรียะพันธ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดตรัง

