รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 พ.อ.สุรินทร์
4 พ.ต.อ.ภูวเดช
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายณัฐวุฒิ
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายประชุม
10 นางลัดดาวรรณ
11 นางสาวอรสา
12 นายสุวัฒน์
13 นางณัฐนันท์
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นายวรรณะ
นายสมชาย
นางสาวบุษกร
นางศรีสมร
นายประดิษฐ
นางนันทิรา
นางผกาวรรณ
นายธรรมนูญ
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายไพน้อย
นายมานะ
นายอุทิศ
นายยุทธนา

ขาวสอาด
ประวิตร
นิลเหลือง
ราญสระน้อย
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
เกตุพยัคฆ์
สุขเจริญ
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
สามัคคี
อัครธรรมกุล
วงศ์สุวรรณ
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
ชูเกตุ
บุญเกิด
ไขว้พันธุ์
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
แซ่เตียว
วัฒนากร
บุญช่วย
สมบูรณ์จิตต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝ่ายทหาร)
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายโสภณ
นายสุรเวช
นางสาวพัชรศรี
นายธนรัตน์
นางศรีจันทร์
นางวาสนา
พ.อ.ประเวศ
นางวรรณวิมล

คงเทียบ
ดีมาก
สมบัติทวีพูน
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
รุ่งโรจน์ธีระ
เชิดชูวงศ์
ดั่นประดิษฐ

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายกฤษฎา
40 นายชวลิต
41 นายศักรินทร์
42 นายขจรศักดิ์
43 นายศรีธรรม
44 นายรัฐพล
45 นายยุทธนา
46 นายธนศักดิ์

แก้วสองเมือง
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
ราชแก้ว
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
ศุภศิริพงษ์ชัย

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 พ.ต.สรณ์สิริ

กุญแจนาค

48 ร.อ.วรภาส
49 พ.ต.เรืองศักดิ์

เบ็ญจชาติ
วุธนู

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 พ.ต.อ.อมร

ผ่องสมรูป

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชิงชัย
ศรีจิตติ
ภูชนะศรี
ระหว่างบ้าน
คงเนียม
ปัญญาไตรวิทย์
จิตรบรรจง
เกตุศรีเมฆ
เลิศพลรัตน์
ระเวง
จําปาทอง
มีช่วย
พันธ์แจ่ม

ร.ต.อ.สมเด็จ
พ.ต.อ.พาณุพงษ์
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพจน์
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.ศักดา
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.ท.สมนึก

แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

๓
64 พ.ต.ท.ธนกฤต

ปิตุทิพย์

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
65 ดร.สงบ
66 นางสาววิไลพร
67 นางสุกัญญา
68 นายเกษมภูมิ
69 นายจรูญ

สิทธิเดช
เอื้ออวยพร
มังคุด
วีรสมัย
แก้วขาว

70 นายนักรบ
71 นางทัดทรวง

อินทรสาลี
อักษรมัต

72 นายวุฒิชัย

ร่างน้อย

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
73 นางดวงใจ
คุ้มสะอาด
74 นางนพวรรณ

แย้มพรหม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
75 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
76 นางสาวทิพย์ชยาภรณ์ เย็นใจ
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
77 นางสาวจิภารัตน์
เกตุสิงห์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ
ตามพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
78 นางสาวพิมลพร
อินทนุพัฒน์
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
79 นางวราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
80 นางสาวเบญจา
น้อยผล
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

นางสาวอัจฉราพร
นางสาวจันทิมา
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายชัยวัชน์
นายศักดา
นางวรรณเพ็ญ
นางชัชวาลี
นางสาวสุภาพร
นายสันต์
นายวีระชัย
นางสาวศิริ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
ตอนสุข
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
เกศเมตตา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
สนใจ
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
สมุทรเก่า
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เกตุกล่ํา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ชัยศรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
มหันต์กิจ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ฤทธิศรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
วัดสว่าง
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

๔
93
94
95
96

นายอิสระ
นางพัชรี
นางบุญศรี
นายพิทยา

เจริญพรทิพย์
สมุทรผ่อง
บุญเส้ง
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
98 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
99 นายสว่าง
รัตนนรา
100 นายปณัย
หนูแท้
101 นางสินีนารถ

ตาละลักษณ์

แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
102 นายมนตรี
โภโค
103 นายบรรณรักษ์
เสริมทอง
104 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
105 นายปรีชา
แสงเทียน
106 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
107 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
108 นายสุจิน
ทิมพิทักษ์

ผู้จัดการสํานักงานบริหารลูกค้า กสท. เพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
109 นางสาวน้ําฝน

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

คล้ายทอง

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
110 นายชัยวัฒน์
บุญยืด
111 นายชนสรณ์พงษ์
พรประสาท
112 นายนาวิน
บุศย์ประยูร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
113 นางณิชารี

ภควัตชัย

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
114 นายเสถียร

ศรีประสงค์

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
115 นายสรพงษ์
116 นายวีรชัย
117 นายศักดิ์ดา

ฉิมมณี
เพชรรัตน์
สีคํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
118 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

๕
กระทรวงวัฒนธรรม
119 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
120 นายกฤติพร
121 ผศ.พจนารถ
122 นายสหรัฐ
123 นายพรชัย
124 นายสมพงศ์
125 นายสรรเสริญ
126 นายธราดล
127 นายจํานงค์
128 นายประมุข
129 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์
130 นายกนก
131 นางโพยม
132 นางขวัญรุ่ง
133 ดร.ไพบูลย์
134 นายสมหมาย
135 นายนพพร
136 นายเทวฤทธิ์

สําราญถิ่น
บัวเขียว
พูลนาค
สุขสุภกิจ
กาศเกษม
ไหมทอง
สุดคง
สุขชู
ติฐิโต
จันทรสุพิศ
ปิ่นตบแต่ง
เกาทัณฑ์ทอง
นุ่มเมือง
เกตุแก้ว
ลิ้มเจริญ
ตุ้มทอง
สิทธินอก

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
137 นางประภาพร
138 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
139 นายณรงค์ชัย
140 นายคงศักดิ์
141 นายคงศักดิ์

นิรัญรัตน์
มาตังครัตน์
มาตังครัตน์

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
142 นายบัณฑิต
143 นายพุทธา
144 นายอิทธิกร
145 นายบันเทิง
146 นายธานินทร์
147 นายวิเชียร
148 นายศักดิ์ศรี

วงษา
ศรีคําภา
ชํานาญอักษร
นวมภักดี
กิตตยานุรักษ์
เรียบร้อย
ลาภประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
149 นางสลักจิต
150 นางสาวจิตรา
151 นางกนกวรรณ
152 นางสาวพรพรหม
153 นางทัศนีย์
154 นายทัตณัชพงษ์
155 นายอนุชา
156 นายภราดร
157 นางสาวสิริกร
158 นายจรัญ
159 นางสาวรมิดา
160 นายประยูร

เจริญสุข
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
เดชบุญ
สิงห์ภู่
เติมวรรณธนภัทร์
สุภาษิต
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
ไม้จันทร์
กลิ่นเมือง
เชียรรัมย์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
161 นายอารุช
162 นายอานนท์
163 นางสาวธราภรณ์
164 นางวรรณวิมล
165 นายวิชัย
166 นายพิสิษฐ์
167 นายราชัน
168 นางสาวสุวรัตน์
169 นางสาววริศรา
170 นางสาวปัทมา

เอมโอษฐ์
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
มีน้อย
มุขรัตน์
เชิดชู
สาระกิจ

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
2 ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
4 การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
5 พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
7 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
8 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
9 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
11 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
12 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี

๗
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบริบ บิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญ ลักษณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีแก่
หัวหน้าส่วนราชการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ เห็นชอบให้เดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว กําหนดจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจําปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “อาเซียนร่วมใจ...ไร้ความรุนแรง” (Stop
Violence Asian Together) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นตัวแทน
ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กําหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย การติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี และการติดริบบิ้นสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์สากล
ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดทุกท่าน สําหรับปีนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดเพชรบุรี มีการประชุม
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ในวั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ซึ่ ง ตรงกั บ มติ ข อง
สหประชาชาติที่ได้กําหนด ให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล จึงขอถือ
โอกาสนี้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และครอบครัว และร่วมติดริบบิ้นสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ดังกล่าว
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ไม่ให้ใช้แรงงานเด็ก ไม่ค้าโสเภนี
ประธาน
ไม่ค้ามนุษย์ ไม่กระทําความรุนแรง กรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเมา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จะเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งพวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแล โดยเฉพาะในพื้นที่สําคัญที่สุด นายอําเภอ
อาสาสมัคร อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องช่วยกัน

๘
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
กองแผนงานอาชญากรรม สํานักงานยุทธศาสตร์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒) นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก ที่ ว่ า การ
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๓) นายศรีธรรม ราชแก้ว
นายอําเภอบ้ านแหลม ย้ ายมาจาก ที่ ว่าการอํ าเภอ
ภูกระดึง จังหวัดเลย
๔) นายชวลิต
ปราบพาล
นายอํ า เภอท่ า ยาง ย้ า ยมาจาก ที่ ว่ า การอํ า เภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
๕) นายศักรินทร์ ทุมเสน
นายอําเภอชะอํา ย้ายมาจาก ที่ว่าการอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
๖) นายยุทธนา โพธิวิหค
นายอํ า เภอหนองหญ้ า ปล้ อ ง ตํ า แหน่ ง เดิ ม
จ่าจังหวัดนครปฐม
๗) นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
๘) นางสาวพรเพ็ญ สบเหมาะ
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ป ระสานงานโครงการหมู่ บ้ า น
สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙) นายอารุช
เอมโอษฐ
ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงาน
ปกครองชํานาญการ ฝ่ายความมั่นคง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

๑.๓ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ดังนี้ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การกําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ําหอมเพื่อการพาณิชย์,
การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบและการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง, การกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการผลผลิตทางเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติม,
การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย, นโยบายในการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสม
ต่าง ๆ, การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดหรือปลูกเพื่อทดแทนการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ, การสนับสนุนดูแลเกษตรกร ๒) ด้านสังคม ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้คนยากจน ๓) ด้าน
บริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ การจัดทําข้อมูลในการชี้แจงต่างประเทศเกี่ยวกับการดําเนินการของ
รัฐบาล, แนวทางการกําหนดให้ผู้รับทุนการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน, การจัดทํา Application
สําหรับ Smart Phone, Tablet ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม, การจัดชุดกู้ชีพบริเวณชายหาด, การจัดทําแผนปฏิบัติการ
โดยใช้ ๓๗ วาระการปฏิรูป ๖ วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ, การรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่,
แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศ, แนวทางการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
๔) ด้านการต่างประเทศ ได้แก่ การประชุมเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

๙
ฝากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ นายอํ า เภอ ช่ ว ยติ ด ตามหนั ง สื อ สั่ ง การ นโยบายนายกรั ฐ มนตรี
ประธาน
ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์ ทุกท่านต้องรับทราบ เพื่อนํามาทํางานได้อย่างถูกต้อง เพื่อการบูรณาการในการขับเคลื่อน
ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น เรื่องเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน การท่องเที่ยว ความปลอดภัย
การเดินทาง การดูแลนักท่องเที่ยว การพัฒนาด้านธุรกิจ SMEs การสร้างรายได้ให้ประเทศ เรื่องความสงบ ความ
ปรองดอง ความรักสามัคคี เป็นต้น สิ่งใดที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ ทุกคนต้องช่วยทํางาน
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 คณะรัฐมนตรีมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น
“พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกําหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และการจัดแสดงนิทรรศการ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
15 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2558 ณ วัดมหาธาตุ
วรวิหาร วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดคงคารามวรวิหาร และวัดมหาสมณารามวรวิหาร (วัดเขาวัง) วัดอรัญญาราม
(มาบปลาเค้า) มีกรณีพิเศษ จํานวน 2 วัด คือ ผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบันไดทอง
และผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดชลธราราม (ท่าซิก) วันที่
๑7 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานโครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี สมาชิก พอ.สว.
จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีฯ พิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ทรงรับสั่งให้
ประชาชนและสมาชิก พอ.สว. ร่วมกันสวดมนต์โพชฌังคปริตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดลิ้นช้าง หมู่ 3 ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ
อําเภอหนองหญ้าปล้อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมแก่ประชาชน
เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ Mr. Glyn T. Daviesเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย พร้อมภริยาฯ และคณะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมหารือถึง
แผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ยินดีให้ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี และได้เยี่ยมชมถ้ําเขาหลวง โครงการตาม
พระราชประสงค์หุบกะพง และค่ายนเรศวร ที่มีความสําคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านความมั่นคงต่อไป
วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอําเภอชะอํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับอําเภอชะอํา โดยเน้นความร่วมมือแบบ
บูรณาการการทํางานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เพื่อให้เป็นเมืองน่ากิน น่าอยู่
น่าเที่ยว อําเภอชะอํา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานซักซ้อมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD) ให้ผู้พิการ มีผู้พิการเข้า
ร่วมกิจกรรม จํานวน 18 ราย และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้พิการ สร้างขวัญกําลังใจ
และเตรียมความพร้อมให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสําคัญที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 10 และวันที่
18 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๑๐
จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายในจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการดําเนินงานด้าน
การค้ามนุษย์ ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภายในจังหวัด และพิจารณา
แผนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภายในจังหวัด ประจําปี 2559 รวมถึง
ข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จากนั้น
พิจารณาแนวทางการตรวจในระดับพื้นที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการ
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 1 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดถ้ําแก้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้ารับ
การอบรม จํานวน 104 คน และพิธีปิดค่ายฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตําบลไร่สะท้อน อําเภอบ้านลาด จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตตําบลไร่สะท้อน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 89 คน มีการระบาดมากกว่าทุกปี จึงจัดทําโครงการ
รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตําบลไร่สะท้อน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง การจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออกจะได้ผลดีนั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน การระบาดของโรคจึงจะลดลง มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.
ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดโครงการ วันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเก่า) จังหวัดเพชรบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน มอบนโยบายด้านการท่องเที่ยว ที่ประชุมได้พิจารณาแนว ทางการ
ควบคุมดูแลสถานบริการท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งช่วงปกติและในช่วงการท่องเที่ยว
การจัดทําปฏิทินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
วัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก
และเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม สําหรับจังหวัดเพชรบุรีทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ
รุนแรง ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีการศึกษา 2558 จํานวน
100 ทุน วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 5
พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน และผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตรวจติดตามผลการดําเนินงานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดเพชรบุรีโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทั้งสองท่านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดําเนินงาน
ประเด็นการตรวจติดตาม วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร) เป็นประธานการประชุมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ประชุมได้พิจารณา
อํานาจหน้าที่และภารกิจ 9 ด้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามสภาพปัญหาในพื้นที่ วันที่
18 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมสําหรับเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สู่ระบบมาตรฐานเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการสําหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อดําเนินการต่อไปทั้งการจัดตลาดนัด
ความรู้การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน จัดทําการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จัดทําบรรจุภัณฑ์สินค้า
และจัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เขต 1 พร้อมคณะ เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หารือการปฏิบัติงานร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ในกรอบงานของ ศรชล. เขต 1 จากนี้จะมีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป วันที่ 18
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมการดําเนินการตามโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพ-

๑๑
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตรวจรักษาพระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวชในคริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม
ที่มีปัญหาเรื่องโรคตาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ณ วั ด หนองจอก อํ า เภอท่ า ยาง เพื่ อ เป็ น กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการ
เทศกาลดนตรีแจ๊ส พระราชวังรามราชนิเวศน์ Ramrachamiwet Palace JAZZ ชมวัง ฟังเพลง บรรเลงแจ๊ส โดย
ศิลปินแจ๊สมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัฉริยภาพด้านดนตรีแจ็ส ในงานเปิดให้เข้าชมฟรี มีนิทรรศการในหลวงกับดนตรีแจ๊ส
การก่ อ สร้ า งวั ง บ้ า นปื น และศิ ล ปะปู น ปั้ น สกุ ล ช่ า งเมื อ งเพชร การจั ด กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” มีประชาชนรอลงทะเบียนวันแรก ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มากกว่า 300 คน
หลังปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผู้ลงทะเบียน จํานวน 4,059 คน เป็นลําดับที่ 57 ของประเทศ
โดยจังหวัดเพชรบุรีจัดซ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางสิริมงคลจริง ทั้งไป
และกลับศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในวันจริง
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๔,๖๙๔.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๑๙๑.๑๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๗ อยู่ลําดับที่ ๓๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒,๖๗๓.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๒.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ อยู่ลําดับที่ ๒๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๙ งบประจําได้รับจัดสรร ๒,๐๒๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๘๘.๓๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ อยู่ลําดับที่ ๔๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๘.๒๒ ล้านบาท
ยังไม่มี ผลการเบิกจ่าย อยู่ลําดั บที่ ๗๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้ องเบิกจ่ ายได้ ร้อยละ ๓๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑๖๗.๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ลําดับที่ ๗๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๙
งบประจําได้รับจัดสรร ๓๐.๖๗ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ลําดับที่ ๗๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๓๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ อยู่ลําดับที่ ๖ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๐
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๙๑.๒๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๑๙ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๑ อยู่ลําดับ
ที่ ๓๓ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๑,๓๔๐.๔๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๑๗.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๗ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กันก่อนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๘๙.๑๕
ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๒๑.๕๒ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๑.๓๗ เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ปี ๒๕๕๘ จํ า นวน
๑,๑๕๑.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๖.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๔

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๒
ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ตามมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล จํ า นวน
๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการการลงทุนขนาดเล็ก ๓๑๑.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๕.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕.๐๒ ๒) โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรฯ ๐.๘๗ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๓) โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท
๔๓๓.๗๑ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
สรุปงบลงทุนของหน่วยงานที่คาดว่าดําเนินการไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด จํานวน ๘๖๔ รายการ ๒,๒๑๔.๔๓ ล้านบาท แยกเป็นครุภัณฑ์ จํานวน ๒๙๙ รายการ ๑๓๗.๖๕
ล้านบาท ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๕๖๕ รายการ ๒,๐๗๖.๗๘ ล้านบาท งบไม่เกิน ๒ ล้านบาท (ก่อหนี้และ
เบิกจ่าย) จํานวน ๒๒ รายการ ๒๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ แยกเป็นครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ
๗.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๔ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑๕ รายการ ๑๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘
สรุปงบลงทุนของจังหวัด (กรมจังหวัด) ที่คาดว่าดําเนินการไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
งบที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จํานวน ๕๔ รายการ ๑๖๗.๕๕ ล้านบาท แยกเป็นครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ ๔.๕๕
ล้านบาท ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๔๒ รายการ ๑๖๓.๐๑ ล้านบาท งบไม่เกิน ๒ ล้านบาท (ก่อหนี้และเบิกจ่าย)
จํานวน ๙ รายการ ๑๓.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๙ รายการ ๑๓.๘๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๘ งบที่วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท (ก่อหนี้) จํานวน ๑ รายการ ๕.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓.๔๙ เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ ๕.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่
อยู่ระหว่างกําหนดราคากลาง และโครงการที่ก่อหนี้ไม่ทันอยู่ระหว่างรอแบบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
(ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบให้)
สรุปงบลงทุนของกลุ่มจังหวัด ที่คาดว่าดําเนินการไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด จํานวน ๙ รายการ ๑๖๗.๕๕ ล้านบาท เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้างทั้งหมด วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท (ก่อหนี้)
จํานวน ๑ รายการ ๔๘.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๕ เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่การดําเนินโครงการ (เสนอที่ประชุม กบก. พิจารณาแล้ว)
ผลการเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยงบลงทุ น ของหน่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๖๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สํานักงาน
ประมงจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๐.๒๓ ล้านบาท ๒) ด่านกักกันสัตว์ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท ๓) ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ ที่ ๑๕ งบประมาณ ๐.๑๕ ล้ า นบาท ๔) ศูน ย์ถ่า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ที่ ๑๖
งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ๕) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๔.๒๑ ล้านบาท มีหน่วยงาน จํานวน
๓๘ หน่วยงาน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
สรุปงบลงทุนของกลุ่มจังหวัด ที่คาดว่าดําเนินการไม่ทันภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๖๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน
๕ หน่ว ยงาน ได้แ ก่ ๑) สํ านั ก งานประมงจั งหวัด เพชรบุ รี งบประมาณ ๐.๒๓ ล้ า นบาท ๒) ด่ า นกัก กัน สัต ว์
งบประมาณ ๐.๐๓ ล้ านบาท ๓) ศู น ย์ ถ่า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ ที่ ๑๕ งบประมาณ ๐.๑๕ ล้า นบาท
๔) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ๕) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
งบประมาณ ๔.๒๑ ล้านบาท มีหน่วยงาน จํานวน ๓๘ หน่วยงาน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
หลั ก เกณฑ์ ก ารกั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี กรณี ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น และขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น
นอกเหนือจาก พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๘ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุ ด ที่ กค
๐๔๐๖.๖/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายการที่สามารถอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แก่
๑) รายการที่จัดซื้อ จ้าง เช่า และสามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
(๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘) (เบิกจ่ายได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) ๒) รายการค่าใช้จ่ายดําเนินการ

๑๓
เอง และเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘) กรณีอนุมัติ
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แก่ ๑) งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ งบกลาง
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ๒) งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบกลาง
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๓) งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ –
พ.ศ.๒๕๕๗ งบกลาง เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และรายการที่จัดซื้อ จ้าง เช่า และสามารถลงนาม
ในสัญญาได้ทันภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘) รายการที่ ๑ – ๓ ขยาย
เวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) ๔) งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗
รายการค่ า ใช้ จ่ า ยดํ า เนิ น การเอง และเบิ ก จ่ า ยเสร็ จ สิ้ น ภายในวั น ทํ า การสุ ด ท้ า ยของเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๘
(๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)
นโยบายของรัฐบาล เงินงบประมาณต่ํากว่า ๒ ล้านบาท ต้องลงนามพร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ประธาน
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เงินงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท ต้องลงนามภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
แต่ไม่กําหนดการเบิกจ่าย งบอบรมต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสแรก (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘) กรณี
มีปัญหาไม่สามารถดําเนินการได้ทัน ต้องรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันที ต้องดูเหตุผลเป็นรายกรณีไป
หากเกิดจากความไม่เอาใจใส่ต่องานของท่าน ท่านต้องมีความผิด มอบหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านดูแลงานของท่าน
ว่าขณะดําเนินการถึงไหน งบกรมจังหวัด งบจังหวัดของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ลําดับท้าย ๆ ยังไม่มีอะไรขับเคลื่อน
อันไหนเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการตามวงเงินที่ท่านอนุมติต้องรีบดําเนินการ อันไหนเป็นอํานาจของ
นายอําเภอท่านต้องรีบดําเนินการ บางส่วนราชการอาจใช้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานพัสดุ ซึ่งไม่ทราบระเบียบพัสดุ
ขอให้ท่านประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาการทุกเดือน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน มอบคลังจังหวัดเพชรบุรี ติดตามงาน
ว่าส่วนไหนยังไม่มีการลงนาม ส่วนไหนยังไม่ดําเนินการเบิกจ่าย มอบผู้เข้าร่วมประชุมแทนหัวหน้าส่วนราชการ
ต้องรายงานและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย ว่าต้องรีบดําเนินการตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในส่วน
ของการกําหนดสัญญา ๙๐ วัน ลงนามในสัญญา ๗ วัน นั้น สามารถลดวันลงได้หรือไม่ หรือทําให้เร็วขึ้น ขอให้ท่าน
ทํางานเชิงรุก อย่าทํางานเชิงรับ ติดต่อให้ผู้รับจ้างมาทําสัญญาก่อน ๙๐ วัน หรือให้มาลงนามในสัญญาก่อน ๗ วัน
โดยไม่ต้องรอให้ครบกําหนดตามสัญญา รัฐบาลกําหนดให้งบประมาณต่ํากว่า ๒ ล้านบาท ดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบประมาณต่ํากว่า ๕ แสนบาท ให้สามารถตกลงราคาได้ งบประมาณ ๒ ล้านบาท
สามารถใช้วิธีสอบราคาได้ ซึ่งถือว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับทุกส่วนราชการ ฉะนั้น ท่านต้องดําเนินการให้ได้
หากมีปัญหาที่ไม่สามารถดําเนินการได้จริง ๆ ขอให้รีบรายงานจังหวัดเพื่อจังหวัดจะได้แจ้งไปยังกระทรวง แจ้งไป
ยังรัฐบาลให้ทราบต่อไป ส่วนราชการที่ได้รับประมาณมากที่สุด และมีปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามกําหนด
จํ า นวน ๓ หน่ว ยงาน ได้ แ ก่ ๑) หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ๒) หน่ ว ยงานสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษา
๓) ชลประทาน แขวงการทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเน้นย้ําหัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกันยายน 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน ตามการขยายตัวของปริมาณ
ผลผลิ ต ภาคอุต สาหกรรม อี ก ทั้ ง ดั ช นีเ ศรษฐกิ จ จัง หวั ดด้ า นอุป สงค์ ข ยายตั ว ตามการขยายตั ว ของการลงทุ น
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ สําหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัว แต่ปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในส่วนของด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ผลการจัดเก็บรายได้
ลดลง
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.4 เป็นผลจากดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.2 ฟื้นตัวจากเดือนก่อนที่หดตัว 0.5

๑๔
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ตั้งขึ้นใหม่ในเขตพื้นที่อําเภอท่ายางและอําเภอหนองหญ้าปล้อง
เป็นสําคัญ ในส่วนของดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.4 ตามการ
ลดลงของปริมาณข้าวและปริมาณสับปะรดโรงงาน เป็นสําคัญ เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับภาค
การเกษตรตั้งแต่ต้นปี แต่อย่างไรก็ตามปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ 20.7 สําหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการ
ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.1 ผลจากการลดลงของรายได้จากการขายส่ง
ขายปลีก ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการโรงแรมที่ลดลงเป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ 7.1 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 2.9 ตามการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.3
และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 7.0 สะท้อนจากจํานวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับสินเชื่อสําหรับการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการให้สินเชื่อตามนโยบายของ
ธนาคารเพื่อสร้างอาชีพเสริม การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อลงทุนการผลิตใหม่ ส่งผลให้สินเชื่อโดยรวมเพิ่มขึ้น
ในส่วนของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.8 เป็นผลจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและงบประมาณท้องถิ่นเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น เป็นสําคัญ ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจํ า ภาพรวมหดตัว ร้ อ ยละ 5.9 สํ า หรั บดัช นีก ารบริโ ภคภาคเอกชน หดตั ว จากเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่อ น
ร้อยละ 1.4 หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ 0.8 สะท้อนจากจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ
จํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ลดลง ประกอบกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก
ลดลงเช่นกัน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.1 เป็นผลจากการลดลง
ของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ตามการลดลงของปริมาณข้าวและปริมาณสับปะรด เป็นสําคัญ เนื่องจากภาวะ
ภัยแล้งที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นปี แต่อย่างไรก็ตามปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว
ร้อยละ 17.8 ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.3 เป็นผลจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสินมีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณ
สินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.2 เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีปริมาณสินเชื่อสะสมเพิ่มขึ้น เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.9 เป็นผลจากการลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มหดตัว ร้อยละ 3.3 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่ง การสื่อสาร และน้ํามันเชื้อเพลิง ในส่วน
ของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว ร้อยละ 1.0 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาผัก ผลไม้ อาหารบริภาคในบ้าน
และเครื่องประกอบอาหาร ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ 2.1 สําหรับด้าน
การจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.1 ปรับตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.0
ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกันยายน จํานวน 1,414.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ สืบเนื่องจากที่รัฐบาล
มีนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558
ประกอบกับส่วนราชการเร่งการเบิกจ่ายเนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยผลการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 549.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.8 สําหรับผลการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจํา จํานวน 864.9 ล้ านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 และเมื่ อพิ จารณาในภาพรวมการเบิกจ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.4 โดยพิจารณาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่าย
ปีก่อน เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ
โดยเฉพาะหน่วยงานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ประกอบกับ
การได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

๑๕
ในโครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ สํา หรั บ งบรายจ่ า ยประจํา ของปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 จํา นวน
7,407.0 ล้านบาท เบิกจ่ายลดลง ร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนจากการได้รับจัดสรรงบประมาณ
ที่ลดลง ประกอบกับการสํารองเงินงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นไว้สําหรับโครงการ
ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้าน) สําหรับผลการจัดเก็บรายได้เดือนกันยายน 2558
จํานวน 293.8 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่จัดเก็บได้ลดลง ประกอบกับ
สํานักงานสรรพสามิตพื้น ที่จัดเก็บรายได้จากภาษีสุรา ภาษีเครื่องดื่ม และค่าปรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ลดลงเช่นกัน
และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ภาษีน้ํามัน ภาษีสุรา ภาษีรถยนต์ และภาษีสถานบริการของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และรายได้ค่าเช่า และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และอากรแสตมป์ได้สูงขึ้น
เช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกันยายนขาดดุล จํานวน 1,118.2 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขาดดุล จํานวน 7,764.5 ล้านบาท ซึ่งขาดดุลลดลงจากปีงบประมาณก่อนที่ขาดดุล
จํานวน 8,127.4 ล้านบาท สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
คลั ง จั ง หวั ด ถื อ เป็ น สมองของจั ง หวั ด ที่ ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ ต้ อ งทราบว่ า จะพั ฒ นา
ประธาน
เศรษฐกิจอย่างไร ฉะนั้น คลังจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องเป็น Training ให้กับ
ส่วนราชการอื่น คลังจังหวัดต้องกลับไปดูว่าการจัดเก็บภาษีในจังหวัดเพชรบุรี เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัด เช่น สรรพสามิตพื้นที่ สรรพากรพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรี
เน้นเรื่องการเก็บเสียภาษีต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนําเงินมาพัฒนาประเทศ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การที่จะ
พัฒนาประเทศได้ต้องมี เงินเข้าประเทศ ต้องมีรายได้จากคนที่มาท่ องเที่ยว จากคนที่เข้ามาใช้เงินในประเทศ
ตลอดจนการจัดเก็บภาษี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดเรื่องนี้ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บ
ภาษีให้ได้เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดการขยะ
มูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะทํางาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นคณะทํางาน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ พิจารณาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
แผนปฏิบัติการรายปี และรายงานผลต่อจังหวัด พิจารณากลั่นกรองพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อผลิตพลังงานในพื้นที่จังหวัด โดยหากมีประเด็นร้องเรียน
ให้พิจารณาใช้กลไกศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาข้อยุติ และกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี แผนปฏิบัติการรายปี ทั้งนี้ จะมีการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด เพชรบุ รี ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ ในวั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

๑๖
มอบสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประธาน
จัดการขยะอย่างเป็นระบบของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นหัวหน้าคณะทํางานย่อย มีปลัด
จังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
เป็นเลขาคณะอํานวยการ แล้วจัดประชุม นําเรื่องขยะที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด สิ่งที่ปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจน
ปัญหา/อุปสรรค เรื่องร้องเรียน เพื่อนํามาบริหารจัดการ ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์เรื่องการจัดเก็บขยะ และการ
จัดการขยะ โดยอาจจะขอความร่วมมือจากท้องถิ่นหรือจากทุกภาคส่วน หรือจะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ขยะ
มี คุ ณ ค่ าเสมอ อาจนํ า ไปใช้ เป็ น พลัง งานไฟฟ้า ในส่วนของการจั ดเก็บ ขยะอาจอยู่ ใ นรู ปของการฝั งกลบ ทั้ ง นี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องมีมาตรการ
และหลักการในการบริหารจัดการ คนเพชรบุรีเป็นคนสร้างขยะ เราจึงต้องช่วยกันกําจัดขยะ มอบหัวหน้าส่วน
ราชการด้วย จังหวั ดเพชรบุ รี ต้องเป็นเมืองปลอดขยะ เป็นเมืองสะอาด เป็นเมื องปลอดภัย เป็ นเจ้ าบ้านที่ดี
เพชรบุรีเมืองยิ้ม คนยิ้ม เมืองสะอาด ปลอดภัย ฉะนั้น โครงการนี้กเ็ ป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานรัฐพิธี
หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล การแต่งกาย :
ชุดผ้าไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘
จํานวน ๑ ราย และพิธีมอบเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทานผู้เข้าร่วมกิจกรรม “BIKE FOR DAD
ปั่นเพื่อพ่อ” การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย เน้นสีเหลือง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ กิจกรรมจักยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด กิจกรรมจักยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสร็จสิ้น เวลา ๑๙.๐๐ น.
ประธาน
จากการซ้อม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
เริ่มตั้งแต่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สิ้นสุด ณ หาดเจ้าสําราญ รวมระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
๓ ชั่วโมง ในวันปั่นจริงจะแบ่งจุดเริ่มต้น จํานวน ๒ จุด ดังนี้ ๑) จุดที่ ๑ ลําดับที่ ๑ – ๒,๐๐๐ คน ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ๒) จุดที่ ๒ ลําดับที่ ๒,๐๐๑ เป็นต้นไป ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ในส่วนของพิธีปิด
อาจไม่ต้องรอพร้อมกับส่วนกลางสามารถปิดได้เลย ทั้งนี้ มอบสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ประสานพิธีกร
จัดเตรียมข้อมูลและบรรยายประวัติความเป็นมาสถานที่สําคัญตลอดเส้นทาง จนถึงจุดสิ้นสุด ตลอดจนความสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และผู้ร่วมกิจกรรม
ได้รับทราบและเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

๑๗
สถิติจังหวัด
ในส่วนของผู้ที่จะสนับสนุนน้ําดื่ม ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี หรือสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่บริการให้กับท่าน สําหรับ
รายนามผู้สนับสนุนน้ําดื่ม มีดังนี้ บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ล์ จํากัด น้ําดื่ม จํานวน ๗,๐๐๐ ขวด น้ําดื่มเกลือแร่
จํานวน ๒๐ ลัง ผ้าเย็น จํานวน ๓๖๐ ผืน กล้วยหอม รถหกล้อ รถยนต์ (ปิคอัพ) BMX จํานวน ๒ คัน จอภาพ LCD
ลูกโป่งสีเหลือง จํานวน ๘๕๐ ลูก เครื่องเสียงพร้อมพริตตี้ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน
๕,๐๐๐ ขวด หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน
๒,๐๐๐ บาท ร่ม จํานวน ๑๕ คัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด บริษัท แม็คโคร
สาขาเพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด เทศบาลเมืองเพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน ๕,๐๐๐ ขวด สโมสรไรออนส์
เพชรบุรี ซาลาเปา จํานวน ๑,๐๐๐ ลูก ข้าวต้มมัด จํานวน ๕,๐๐๐ ชิ้น โรตารี่เพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน ๕๐๐ ขวด
ผ้าเย็น จํานวน ๕๐๐ ผืน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี น้ําดื่ม จํานวน ๕,๐๐๐ ขวด กล้วยหอม จํานวน ๒,๐๐๐ ลูก
สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ช็อคโกแลต จํานวน ๓๐๐ ชิ้น สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ผ้าเย็น จํานวน
๕๐๐ ผืน สมาคมหลวงปู่พุทธะอิสระ น้ําดื่ม จํานวน ๙,๐๐๐ ขวด และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ยาดม ยาลม ยาหม่อง
เป็นต้น
ผอ.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการจัดทําหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ”
ในการจัดทําหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ฯ มีอยู่ทั้งหมด ๕ บท ประกอบด้วย ๑) บทที่ ๑ ว่าด้วยประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สะท้อนสายใยความผูกพัน ๒) บทที่ ๒ ว่าด้วยพระราชปณิธาน จริยวัตร พระราชปณิธานไปสู่โครงการ “Bike for
Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ๓) บทที่ ๓ ว่าด้วยที่เกี่ยวข้องกับเพชรบุรี พระมหากรุณาธิคุณพระยาตราปวงประชาเพชรบุรี
เป็นสุข ๔) บทที่ ๔ เรื่องที่ใช้ได้ทุกหน่วยงาน ซึ่งได้จัดทําเว็บไซต์ www.Bike for Dad phetchaburi.com
ซึ่งทุกท่านสามารถนําภาพถ่ายรวบรวมลงไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ ภาพที่ได้ส่วนใหญ่มาจากภาพของจิตอาสา ที่ถ่ายตั้งแต่
จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุด ภาพประกอบด้วย จากภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
ร่วมส่งภาพถ่ายส่งมาที่เว็บไซต์ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี กําหนดดําเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิง
พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา
๑๖.๐๐ น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพฯ การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ โดยกําหนดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จํานวน ๘ อําเภอ
ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี ณ วัดคงคารามวรวิหาร ๒) อําเภอชะอํา ณ วัดห้วยทรายใต้ ๓) อําเภอแก่งกระจาน
ณ วั ด แก่ ง กระจาน ๔) อํ า เภอหนองหญ้ า ปล้ อ ง ณ วั ด หนองหญ้ า ปล้ อ ง ๕) อํ า เภอบ้ า นลาด ณ วั ด ช่ อ ม่ ว ง
๖) อําเภอบ้านแหลม ณ วัดต้นสน ๗) อําเภอเขาย้อย ณ วัดห้วยหลวง ๘) อําเภอท่ายาง ณ วัดท่าคอย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
สืบเนื่องจากทุกภาคส่วนจะได้รับงบประมาณ ทั้งงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบตําบลละ ๕ ล้านบาท
ประธาน
งบภัยแล้ง งบ ๑ ล้านบาท งบจากส่วนราชการต่าง ๆ ช่วงนี้จึงมีงานที่ต้องเร่งดําเนินการจํานวนมาก ในส่วนของ
งบประมาณตําบลละ ๕ ล้านบาท จังหวัดจะได้ออกคําสั่งให้หัวหน้าส่วนราชการ ออกไปตรวจสอบปลัดอําเภอ

๑๘
จึงขอความร่วมมือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการของจังหวัดด้วย ทั้งนี้ จังหวัดได้กําชับให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทราบถึงการดําเนินงานตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้น
โครงการ โดยให้ดําเนินการแล้วเสร็จ จากภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือนายอําเภอ เมื่อได้รับการร้องขอด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
เนื่องจากปีนี้จังหวัดเพชรบุรี จะประสบปัญหาภัยแล้ง จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ
ประธาน
จําเป็นต้องใช้น้ําให้น้อยลง ข้าราชการในพื้นที่ตั้งแต่เกษตร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ต่าง ๆ ต้องประชาสัมพันธ์
เน้นย้ําทําความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและใช้น้ําให้น้อย นายอําเภอต้องประหยัดน้ํา ในส่วนของโครงการ
ต่าง ๆ ขณะนี้ทีมระดับอําเภอ ระดับตําบล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เป็นต้น ให้
จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาในการปลูกพืชใช้น้ําน้อย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร โดยมีนายอําเภอเป็น
เจ้าภาพในระดับอําเภอ ส่วนราชการระดับจังหวัด เช่น สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด
ต้ อ งช่ ว ยกั น บู ร ณาการ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดูแลเรื่องทรัพยากรน้ํา ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาว ต้องมา
พิจารณาว่าควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ต้องทํางานเชิงรุก จังหวัดเพชรบุรีต้องมี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน หากไม่สามารถทําได้ต้องมีน้ําบาดาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลเรื่องน้ําบางส่วน
ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านดูแลเรื่องน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หากพี่น้องประชาชนไม่มีน้ําอุปโภคให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกับทหาร ช่วยกันขนน้ําออกไปให้ความช่วยเหลือ ขอเรียนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ทราบว่า ในภาวะที่เราประสบปัญหาภัยแล้งท่านต้องบริหารจัดการเรื่องน้ําให้ได้ เน้นเรื่องการปลูกพืชน้ําน้อย
แก้ปัญหา สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ทําข้าวนาปรัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการเปลี่ยนแปลงโซนนิ่งการ
ปลูกพืช เปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์ ทําประมง หรือปลูกพืชใช้น้ําน้อย แต่มีรายได้ มีตลาดรองรับที่แน่นอน เราต้องใช้
โอกาสนี้เป็นตัวอย่างและเป็นหนทางในการสร้างอนาคตข้างหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อให้การดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
กับพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ทั้งนี้ ได้เน้นให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี มีการดําเนินงานอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต จังหวัดจึงให้หน่วยงานได้พิจารณาดําเนินโครงการเกี่ยวกับการ
อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่าย และการปลูกจิตสํานึก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลาง แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ให้เป็นไปตามแนวทางดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงฯ และ
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 “Transparent THAILAND
ประเทศไทยโปร่งใส” ดังนี้ ๑) วันที่ 8 ธันวาคม 2558 จัดงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 กิจกรรมต้านโกง กิจกรรมต่อต้านการทุจริต โดยใช้

๑๙
กลไกทางการศึกษาและศาสนา ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ซึ่งจังหวัดได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับการจัดนิทรรศการ
โดย สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี ๒) วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์สร้างชาติ
ตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง ณ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดยนายกรัฐมนตรี สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน
ในการร่วมรับฟังและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล
และห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๘
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การแก้ปัญหานี้ไม่บรรลุผล จําเป็นต้องมีมาตรการ
ควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานรัฐมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการกระทําผิด
และโทษทางอาญาของการค้ามนุษย์ และมาตรการในการดําเนินการกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาของรัฐในทุกระดับสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด ดําเนินการจัดให้มีระบบการข่าวและ
ศูนย์รับร้องเรียนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หากพบข้อมูลมีเหตุอันสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้แจ้งต่อ
สํานักงานปลัดฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าว ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
คณะหนึ่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ตรวจสอบ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ พิจารณาเรื่องกล่าวหาร้องเรียนและวินิจฉัยเบื้องต้น
ส่งข้อมูล ไปยังผู้ บังคั บบั ญ ชาของเจ้าหน้ าที่รัฐ เพื่ อ ให้มีก ารดํา เนินการตามกฎหมาย หากเจ้ าหน้ าที่รัฐ เข้า ไป
สนับสนุน ช่วยเหลือ กระทําการเพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกคบค้าสมาคม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
หรือใช้หลักทรัพย์ หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ประกันผู้ต้องหา หรือจําเลย ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ให้ถือ ว่าเจ้ าหน้ า ที่ รัฐ นั้ นเกี่ ย วข้อ งกับ การค้า มนุษ ย์ และเมื่อมี ก ารกล่า วหา หรื อมี พ ฤติก ารณ์ ปรากฎแก่ ค ณะ
กรรมการฯ ให้วินิจฉัยเบื้องต้น หากมีมูลให้ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา หากผู้บังคับบัญชา พิจารณาเบื้องต้นแล้ว
มีคําสั่งอย่างไรให้รายงานกลับไปยังคณะกรรมการฯ กรณีที่มีการดําเนินการทางวินัยเมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้ง
ผลสอบสวนทางวิ นั ย จากคณะกรรมการฯ ต้ อ งดํ า เนิ น การภายในสิ บ วั น นั บ แต่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง การสอบสวน หาก
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้เนินการให้ถือว่ากระทําผิดวินัย และระหว่างการสอบสวนหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าควรสงสัยว่า
ผู้นั้นกระทําผิด อาจมีคําสั่งย้ายออกนอกเขตพื้นที่ก่อนได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ โครงการปรับปรุงแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤติ

สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน)
อุตสาหกรรมจังหวัด เศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันประสบสภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี การส่งออกสินค้าหดตัว กําลังซื้อของประชาชนลดลง การ

๒๐
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับ
ผลกระทบและประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ จําเป็นที่
ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ SMEs ประคองตัวให้อยู่รอด สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจและเติบโต
ต่อไปได้ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเห็น
ควรดําเนินโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถกลับใสดําเนินธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SMEs มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถจัดทําแผนพัฒนาและ
ฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แก้ไขในเบื้องต้นได้ตรงจุด เพื่อนําไปต่อยอดการพัฒนาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และเพื่อให้
SMEs มีผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการผลิตที่ประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 7,000 กิจการ ทั่วประเทศ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มโครงการปรั บ แผนธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ SMEs ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์จะปรับ
แผนธุรกิจ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นกิจการที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งในรอบ 6 เดือน
มียอดขายหรือกําไรลดลง โดยพิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสาธารณูปโภค ยอดการสั่งซื้อ-ขาย วัตถุดิบ ฯลฯ
2) เป็นนิติบุคคล/มีการจดทะเบียนการค้า 3) มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป 4) ดําเนินธุรกิจตั้งแต่
3 ปีขึ้นไป 5) มีที่ตั้งสํานักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร 6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 7) ไม่เป็นกิจการ
ในเครือข่ายของบริษัทแม่ 8) เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์
และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทํา (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานย่อยโครงการปรับปรุงแผนธุรกิจและเพิ่ม
ขีดความสามารถ SMEs ประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดสัมมนาเผยแพร่และชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการและการ
คัดเลือกให้ SMEs ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบถึงโครงการ คณะทํางานฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs
จํานวน ๑๐๐ กิจการ และจัดส่งรายชื่อกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถติดต่อ
สอบถาม/ประสานงาน ได้ที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๖๖๖๖ หรือที่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๔๑ ๑๐๒๙ ต่อ ๑๕, ๑๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อัตราป่วย 469.64 ต่อแสนประชากร อยู่ในอันดับที่ 2 ระดับประเทศ อันดับที่ 1
ระดับเขต ธรรมชาติของโรคไข้เลือดออก จะระบาดทุก ๆ ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘, ปี ๒๕๕๑ และ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมี
อีกครั้งในปี ๒๕๖๑ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีอัตราป่วยสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน สูงสุดเดือนกรกฎาคม เดือน
สิงหาคม ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล จํานวน ๒๐ คน/วัน ปัจจุบันลดลงเหลือ ๕ – ๖ คน/วัน ระบาดมากที่สุดในเขต
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขาย้อย อําเภอชะอํา และอําเภอบ้านลาด ปัจจุบันโรคไข้เลือดจะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก
ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี พบผู้ป่วยเสียชีวิต จํานวน ๖ ราย
เป็นผู้ใหญ่ จํานวน ๔ ราย เด็ก จํานวน ๒ ราย ดังนั้น ทางการแพทย์ต้องมีการพัฒนาและปรับกระบวนการด้าน
การรักษาพยาบาลให้มากขึ้น พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด ๗๔๒ หมู่บ้าน มีผู้ป่วย ๕๖๙
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๗๖

๒๑
จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมือดําเนินการ ดังนี้ 1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการ
สื่อสารในพื้นที่ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และไม่ตื่นตระหนักต่อปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยมีเนื้อหาสําคัญ คือ
การกําจัดลูกน้ํายุงลาย และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทุก 7 วัน การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย
กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย การสังเกตอาการเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก
เช่น อาการไข้สูงลอย ซึมลง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องอาการไข้ ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์/
สถานที่รักษาบ่อย ๆ ๒) อําเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้ เลือดออกอําเภอดูแลตั้งแต่ ระดับตําบล
หมู่บ้านโดย จัดทําโครงสร้างที่ชัดเจนดังนี้นายอําเภอเป็นประธาน นายกเทศมนตรีเทศบาลทุกแห่ง/นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกแห่ง เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ เป็นกรรมการและเลขา
มีแผนปฏิบัติการควบคุมโรคทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการทํางานของทุก
ตําบลและหมู่บ้าน จัดรณรงค์ใหญ่ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง อําเภอติดตามความก้าวหน้าผล
การดําเนินงานโดยต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 3) จังหวัดเพชรบุรีจะดําเนินการรณรงค์
ใหญ่ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2558 ในตําบลที่มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 17 ตําบล ดังนี้ อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้แก่ ตําบลท่าราบ จํานวน 20 ราย ตําบลคลองกระแชง
จํานวน 16 ราย ตําบลบางจาน จํานวน 5 ราย ตําบลธงชัย จํานวน 11 ราย ตําบลบ้านกุ่ม จํานวน 6 ราย
ตําบลบ้านหม้อจํานวน 6 ราย ตําบลต้นมะม่วง จํานวน 10 ราย ตําบลช่องสะแก จํานวน 8 ราย ตําบลหัว
สะพาน จํานวน 8 ราย และตําบลหนองขนาน จํานวน 6 ราย อําเภอเขาย้อย ได้แก่ ตําบลเขาย้อย จํานวน ๘
ราย และตําบลสระพังจํานวน ๘ ราย อําเภอชะอํา ได้แก่ ตําบลชะอํา จํานวน ๒๖ ราย อําเภอบ้านแหลม ได้แก่
ตําบลบ้านแหลม จํานวน ๑๑ ราย ตําบลบางแก้ว จํานวน ๙ ราย ตําบลบางตะบูน จํานวน ๖ ราย และตําบล
บางครก จํานวน ๑๔ ราย โดยมีกิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง เช่น เก็บขยะ
หรือภาชนะที่มีน้ําขัง กําจัดยุงลาย และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและดูแล
เพื่อป้องกันการเสียชีวิต และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายหลังคาเรือนอย่างชัดเจน ๔) จังหวัดเพชรบุรีมีแผนจะ
ดําเนินการรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมกันทั้งจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบล ระหว่างวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรีช่วยกัน ดังนี้
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง เช่นเก็บขยะหรือภาชนะที่มีน้ําขัง กําจัดยุงลาย และ
ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และค้นหาคนที่มีไข้สูงเกิน 48 ชั่วโมง ให้รีบไปพบแพทย์ด่วน เพื่อป้องกันการเสียชีวิต
ประธาน
มอบสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แจ้งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ให้เร่งดําเนินการ
เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ลดลงให้ได้ มอบปลัดจังหวัดเพชรบุรี ประสานนายอําเภอดูแลในพื้นที่
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน มอบ กม. อสม. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน แบ่งความรับผิดชอบลงพื้นที่ ดูแล
ทั้งโรงเรียน วัด ครัวเรือน ลุ่มน้ําที่นิ่ง ตลอดจนแจ้งโรงงานให้ดูแลภายในโรงงานเอง และให้นายอําเภอเข้าไปตรวจ
มอบสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดทําคําสั่งและมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่
อาทิตย์ละครั้ง ให้ปลัดอําเภอรับผิดชอบระดับตําบล ปลัดตําบลรับผิดชอบระดับหมู่บ้าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันลอยกระทง และช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
ผู้แทน สนง.ปภ.จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดหัวข้อหลักในการณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่
ปลอดภัย รับปีใ หม่ ๒๕๕๙” โดยตัวชี้วัดกําหนดไว้ ๔ ตัว ดังนี้ ๑) สถิติจํานวนครั้งการเกิดอุ บัติเหตุ จํานวน
ผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ๒) สถิติ
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ๓) สถิติจํานวนยานพาหนะที่ถูกเรียก

๒๒
ตรวจ ตามมาตรา ๑๐ มาตรการ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ๔) สถิติจํานวนผู้ที่ถูกดําเนินคดี
ตามมาตรา ๑๐ มาตรการ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๕๘ อุบัติเหตุทางถนน จํานวน ๖๓ ครั้ง
ผู้เสียชีวิต จํานวน ๔ ราย ผู้บาดเจ็บ จํานวน ๗๒ ราย สําหรับการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ตั้งอยู่ ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี (ศาลากลาง
หลังเก่า ชั้น ๒) ในส่วนของพิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ ๒๘ หรือ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยังไม่กําหนดแน่นอน
ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
จึงให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
งดเว้นกระทําการปล่อยโคมลอยทุกชนิด ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ หากผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ การดําเนินงานของหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประธานหอการค้าจังหวัด ภารกิจของหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เน้นเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ดําเนินงานเป็นการประสานงาน เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ใช้เงินบริจาคจากสมาชิก หรือผู้ประกอบการ ทั้งนี้
ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม SMEs วิถีทําเงิน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นจํานวนมาก ในส่วนของโครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์การเกษตร 3,800 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของการ
พัฒนาผลผลิตและการจัดการด้านการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก
ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรนาเกลือบ้านลาด ข้อมูลจากผู้ประกอบการเกลือ พบว่า ปัญหาเกลือตกต่ําเกิดจาก
เกลือเกรดต่ํา ไม่มีคุณภาพ สําหรับเกลือที่มีคุณภาพยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด ฉะนั้น สหกรณ์การเกษตร ต้องมี
การพัฒนาเกลือให้มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพเกลือให้ดีขึ้น กําหนดกรอบในการรับปริมาณเกลือ เพื่อลดปริมาณ
การผลิตแบบไร้ทิศทาง ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกอย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

