รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 นายธวัชชัย
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.อ.สรวัช
5 พล.ต.ต.สุรพงษ์
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทย์ประจักษ์
9 นายแพทย์สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นายจิตจรูญ
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นางสาวฉันทนา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสุมาลี
นายสิทธิอุดม
นางมธุรส
นางสาวอมรรัตน์
นางยุพิน
นางศรีสมร
นายประดิษฐ
นายบุญเชิด
นางผกาวรรณ
นายรังสฤษฎ์
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายไพน้อย
นายมานะ
นายอุทิศ

ขาวสอาด
รักขนาม
ประวิตร
กล่อมอําภา
ชัยจันทร์
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
บัวล้อม
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
หนูฤทธิ์
เปรมฤทธิ์
กล่อมจิตต์
วงศ์ศรีสง่า
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
กิตติธรางกูร
บุญเกิด
นาคเพิ่ม
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
แซ่เตียว
วัฒนากร
บุญช่วย

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายยุทธนา
นายโสภณ
นายสุรเวช
นายศานติ
นายธนรัตน์
นางศรีจันทร์
นายเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นางสาววัชรี

สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ
ดีมาก
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูวงศ์
จิตต์วรจินดา

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายกฤษฎา
41 นายชวลิต
42 นายศักรินทร์
43 นายขจรศักดิ์
44 นายศรีธรรม
45 นายไพศาล
46 นายยุทธนา
47 นายทรงรัฐ

แก้วสองเมือง
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
ราชแก้ว
ช่อผกา
โพธิวิหค
รัฐปัตย์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.ต.ฤทธิชัย
49 พ.ต.สรณ์สิริ

ประภาจิตร์
กุญแจนาค

50 ร.ท.สุชาติ

สุขสวัสดิ์

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51 พ.ต.ท.หญิง ประไพ

ทองนุช

52 พล.ต.ต.อํานวย

พวกสนิท

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

พุทธอินทร์ศร
สีนวล
ศตุตานันทะ
ภูชนะศรี
ระหว่างบ้าน
คงเนียม
ปัญญาไตรรัตน์
จิตรบรรจง
รักขิตเลขา
เลิศพลรัตน์

ร.ต.อ.วิเชียร
ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.ท.ภีมพล
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพงศ์
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ต.พรเทพ
พ.ต.ท.นิพนธ์

แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

๓
63
64
65
66

พ.ต.ท.สุนทร
พ.ต.ท.มานพ
พ.ต.ท.สมนึก
พ.ต.อ.ขวัญทูล

งามเหลือ
สืบพุก
พันธ์แจ่ม
ปัญญาปิยวิทย์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67 นางสาวสิริรัฐ
68 นางสาววิไลพร
69 นางสุกัญญา
70 นายเกษมภูมิ
71 นางสาวณัฎฐพัชร

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
วีรสมัย
อรรถจันทร์

72 นายนักรบ
73 นายสุเทพ
74 นายวุฒิชัย

อินทรสาลี
เพทัย
ร่างน้อย

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
75 นายอัครวิทย์
เทพาสิต

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
76 นางสาวสุภาภรณ์
นันท์สังข์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
77 นางสาวกฤติมา
โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
78 นายเกรียงศิริ
วิเจริญ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
79 นายเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
80 นางวราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
81 นายศักดา
ปิ่นอยู่
82 นายวรรณชัย
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

นางสาวอัจฉราพร
นางสาวจันทิมา
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายศักดา
นายกฤษณุพันธ์
นางสาวมนทกานติ
นายโยธิน
นายประสิทธิ์
นางธนกาญจน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
ชุมทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
ตอนสุข
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
เกศเมตตา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
สนใจ
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
โกเมนไปรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ท้วมติ้น
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
เทอดวงศ์วรกุล
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
อยู่ดี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
คนึงคิด
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

๔
93
94
95
96
97
98
99

นายอนุชิต
นายชัยวัธน์
นางสาวศิริ
นายมานัส
นายพิษณุ
นางบุญศรี
นายพิทยา

พรแดง
สมุทรเก่า
วัดสว่าง
กองแก้ว
แถลงกิจ
บุญเส้ง
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
100 นายสว่าง
รัตนนรา
101 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
102 นายสว่าง
รัตนนรา
103 นางเพ็ญแข
ประหยัดทรัพย์
104 นางสินีนารถ

ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สํานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
105 นางกรวิภา
จุลเจริญ
106 นายสุรสิทธิ์
หงส์ทวี
107
108
109
110

นายชัชนรินทน์
นางสาวสุชีพ
นายสรัชชา
นายนิจิตณาพงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๓
ชัชวงศุ์วาลย์
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
นกแก้ว
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
สุริยกุล ณ อยุทธยา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
บัณฑิตสมิทธ์
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
111 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
112 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์

หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
113 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
114 นายเสถียร

ศรีประสงค์

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
115 นายโกศล
ขาวละเอียด
116 นายสุคนธ์
จับใจ
117 นายนาวิน
บุศย์ประยูร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
118 นางณิชารี

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

ภควัตชัย

๕

กระทรวงยุติธรรม
119 นายโยธิน
120 นายวีรชัย
121 นายศักดิ์ดา

บัวแก้ว
เพชรรัตน์
สีคํามื้อ

กระทรวงแรงงาน
122 นายอิทธิพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
123 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
124 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
125 นายศุภัชณัฏฐ์
126 นายคัมภีร์
127 นายครองศักดิ์
128 นายสรรเสริญ
129 นายอรุณ
130 ว่าที่ ร.ท.นิคม
131 นายประมุข
132 นางสมศรี
133 นายพนัส
134 นายบุญรอด
135 นางขวัญรุ่ง
136 นายประสิทธิ์
137 นายวีระ
138 นางอังคณา

รุ่งธีระ
หลักเมือง
สายะสนธิ
แย้มประยูร
ไหมทอง
หวังอารี
เหลี่ยมจุ้ย
ติฐิโต
กําไลแก้ว
ทองภูเบศร์
จงมุมุ
นุ่มเมือง
เรืองแสงอร่าม
แก้วกัลยา
พลังกูร

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

กระทรวงสาธารณสุข
139 นางสาวกนกภรณ์

อ่วมพราหมณ์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายณรงค์ชัย
141 นายวัลลภ
142 นายทนง

นิรัญรัตน์
คณาวงษ์
ตะภา

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
143 นายพุทธา
144 นายชวลิต
145 นายอิทธิกร
146 นายบรรเทิง

ศรีคําภา
ยาคล้าย
ชํานาญอักษร
นวมภักดี

ผู้อํานวยการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

๖
147
148
149
150
151
152

นายจํานงค์
นายวิเชียร
นางสาวธนพร
นายศักดิ์ศรี
นายมนู
นายอภิชาต

ตันติรัตนโอภาส
เรียบร้อย
โภคสวัสดิ์
ลาภประสิทธิ์
อาลี
พวงน้อย

ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
153 นางสลักจิต
154 นายจรุงศักดิ์
155 นางกนกวรรณ
156 นางนฤมล
157 นายอุดม
158 นายทัตณัชพงษ์
159 นายอนุชา
160 นายศักดิ์สิทธิ์
161 นายภราดร
162 นางสิริกร
163 นางสาวณัฏฐินี
164 นายมานะ

เจริญสุข
เรืองแก้ว
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
เติมวรรณธนภัทร์
สุภาษิต
วาปี
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
วันแก้ว
ภุมรา

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
165 นายอารุช
166 นายอานนท์
167 นางสาวธราภรณ์
168 นางวรรณวิมล
169 นายวิชัย
170 นายพิสิษฐ์
171 นายเชิดพงษ์
172 นายมงคล
173 นายราชัน
174 นางสาวสุวรัตน์
175 นางสาววริศรา

เอมโอษฐ์
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จันจะนะ
บุญสร้าง
มีน้อย
มุขรัตน์
เชิดชู

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
2 พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี
4 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

๗
7
8
9
10
11
12
13
14

ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัด/อําเภอ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน
พระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยให้จั งหวัดพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม และสมพระเกียรติ
สําหรับประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน จังหวัด/อําเภอละ 1 แห่ง (ให้อําเภอเมืองจัดร่วมกับจังหวัด)
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 (พร้อมกันทั่วประเทศ) ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือกวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานถวายดอกไม้จันทน์ฯ จํานวน 8 อําเภอ ๆ ละ 1 วัด ดังนี้
๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี ณ วัดคงคารามวรวิหาร ๒) อําเภอชะอํา ณ วัดห้วยทรายใต้ ๓) อําเภอหนองหญ้าปล้อง
ณ วัดหนองหญ้าปล้อง ๔) อําเภอบ้านลาด ณ วัดช่อม่วง ๕) อําเภอบ้านแหลม ณ วัดต้นสน ๖) อําเภอเขาย้อย
ณ วัดห้วยหลวง ๗) อําเภอท่ายาง ณ วัดท่าคอย ๘) อําเภอแก่งกระจาน ณ วัดแก่งกระจาน
บัดนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีผู้สนับสนุน
การจัดงานในนามของวัดคงคารามวรวิหาร จํานวน 32 ราย ประกอบด้วย วัด ร้านค้า ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งได้มอบให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการมอบประกาศเกียรติคุณเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และร้านค้า ที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ วัดคงคาราม
วรวิหาร จํานวน 8 ราย ดังนี้ 1) พ.ท.สนอง ธัญญานนท์ ๒) ร.อ.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล ๓) ร้านขนมนันทวัน
๔) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ๖) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
๗) บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ๘) กลุ่มบริษัท อีซูซุอี้งง่วนไต๋
๒. มอบเข็ม ประกาศเกียรติคุณ และสารานุกรมการเมืองไทย แก่เยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด
ตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ผู้แ ทน ผอ.สพป. เขต ๑ ด้วยคณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ดําเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และจังหวัดได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เยาวชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เด็กหญิงพริมาภรณ์

๘
พงษ์ไชยโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอรุณประดิษฐ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดส่งเข็ม เกียรติบัตร
และสารานุกรมการเมืองไทยสําหรับเยาวชน เพื่อมอบให้นักเรียนคนดังกล่าว
๓. มอบทุน “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๒๒ และในปี พ.ศ.๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงมีพระมหากรุณา
รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ พระราชทานชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจน
และด้ อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนั บสนุนกิจการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยมี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๔๓ รองรับ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้ระดมทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อนําเงินที่ได้รับไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจน ทั้งในและนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็น เช่น การมอบทุนอุปการะเด็ก มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ
ของจังหวัดเพชรบุ รี เป็ นประจํ าทุกปี ปัจจุบันมีเงินกองทุ นฯ รวมทั้ งสิ้ น ๑,๓๓๑,๐๔๔.๖๐ บาท เพื่อ ให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง จังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทฯ ให้กับเด็กทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๔๐ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑) อํ าเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๖ ทุ น ๒) อําเภอเขาย้อย จํานวน ๓ ทุน ๓) อํ าเภอชะอํา จํานวน ๔ ทุน
๔) อํ า เภอท่ า ยาง จํ านวน ๖ ทุ น ๕) อํ า เภอบ้ า นลาด จํ านวน ๖ ทุน ๖) อํ า เภอบ้ า นแหลม จํ า นวน ๗ ทุ น
๗) อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๓ ทุน ๘) อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๔ ทุน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
๓) นางมธุรส
เปรมฤทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ย้าย
มาจาก สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
๔) นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี
๕) นายทรงรัฐ รัฐปัตย์
นายอําเภอแก่งกระจาน ย้ายมาจาก อําเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์

๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัว หน้ า สํ า นัก งานจั ง หวั ด
สรุ ป ข้ อ สั่ งการของนายกรั ฐ มนตรี จ ากการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 5 มกราคม 2559 จํานวน ๗ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การกํากับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒) ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี การแถลงผลการดําเนินงาน
ของรัฐบาล การกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ การติดตามและสุ่มตรวจสอบการ

๙
ใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ การจัดทําแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจสําหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไป
การจัดทําฐานข้อมูลของประชาชนแต่ละกลุ่ม การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ การจัดทํา
ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ การเร่งรัดดําเนินการขุดลอกคูคลอง
ทั่วประเทศ ๓) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้ในส่วนราชการต่าง ๆ
การรณรงค์ แ ละสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเพิ่ ม ปริ ม าณการใช้ แ ก๊ ส โซฮอล์ แ ละไบโอดี เ ซล ๔) ด้ า นการ
ต่างประเทศ ได้แก่ การจัดทําแผนการดําเนินการในประเด็นที่ได้รับมอบหมายตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ที่ไทยได้มีการลงนามไปแล้ว ๕) รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ําเรื่องการดําเนินการด้านความมั่นคง
โดยเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย การชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนน้ําในหลายพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว
ประธาน
เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ เพราะเป็นการประชุมของนายกรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คชส.) เพื่อนําไปสู่ปฏิบัติ
๑.๓ นโยบายผู้บริหาร
เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดเพชรบุรีมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลําดับท้าย ๆ มอบ
ประธาน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ดูแลและขับเคลื่อนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาล
กําหนด หากมีปัญหาใดติดขัดขอให้แจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) ทราบ มอบคลัง
จังหวัดเพชรบุรี ดูแลงบฟังค์ชั่น หากมีปัญหาลงนามไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายไม่ทัน
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีปัญหาใดติดขัดขอให้แจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร) มอบหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ดูแลงบจังหวัดและงบพัฒนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และ
นายอําเภอที่ได้รับมอบอํานาจไป เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด มอบปลัดจังหวัดเพชรบุรี
กํากับดูแลนายอําเภอทุกอําเภอ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่าย
ได้เพียง ร้อยละ ๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนงานของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ หากเบิกจ่ายล่าช้าผลประโยชน์
ของพี่น้องประชาชนก็จะล่าช้าตามไปด้วย การกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้น การหมุนเวียนเงินจะไปต่อไม่ได้ จึงขอ
ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านช่วยขับเคลื่อนและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เรื่ อ งปั ญ หาแล้ งและภั ยแล้ง มอบเกษตรจังหวัด เพชรบุ รี ผู้อํ า นวยการโครงการชลประทาน
เพชรบุรี ดูแลเรื่องการปล่อยน้ําจากอําเภอเขาย้อย ที่มาจากจังหวัดราชบุรี เริ่มมีปัญหาน้ําไม่เพียงพอ ขอให้หา
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มอบนโยบายนายอําเภอทุกอําเภอไปแล้ว ชี้แจงทําความเข้าใจร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเอง เปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิต จัดหาภาชนะมาเก็บกักน้ํา
ไว้ใช้ช่วงน้ําแล้ง การหันมาปลูกพืชน้ําน้อย ใช้น้ําอย่างประหยัด กรณีเกิดภัยแล้ง คือ น้ําประปาหมดไม่มีน้ําดื่มน้ําใช้
ต้ อ งประกาศภั ย และนํ า รถน้ํ า ไปส่ ง น้ํ า ในถั ง น้ํ า กลางเพื่ อ ประหยั ด งบประมาณ มิ ใ ช่ ก ารนํ า รถน้ํ า ไปแจกจ่ า ย
ทุ ก ครั ว เรื อ น ประชาชนจะต้ อ งดู แ ลตนเอง ทุ ก ส่ ว นราชการต้ อ งช่ ว ยกั น เรื่ อ งปั ญ หาแล้ ง และปั ญ หาภั ย แล้ ง
ไม่เหมือนกัน แล้ง คือ น้ําน้อย มีวิธีแก้ไขและจะต้องแก้ไขอย่างยั่งยืน มอบเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องการ
ปลูกพืชน้ําน้อย มอบเกษตรอําเภอรายงานข้อมูลมาที่ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ว่าประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชอะไร
ปลูกที่ไหน ขายที่ไหน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร และท่านจะส่งเสริมชาวบ้านอย่างไร

๑๐
เรื่องการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย มอบส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดฝึกอบรม
หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ รายงานผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ทราบทุกครั้ง ว่ามีการจัดอบรมที่ไหน เมื่อไร
มีจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมเท่าไร การจัดอบรมควรมีหัวข้อบรรยายเรื่องการรักชาติ การรักสถาบัน สอดแทรกเนื้อหา
เข้าไป เพื่อการบูรณาการร่วมกัน และช่วยเสริมสร้างความรู้ ตลอดจนประโยชน์ในการใช้งบประมาณของทาง
ราชการ โดยเชิญ กอ.รมน.จังหวัด หรือปลัดจังหวัด เป็นวิทยากร
เรื่องการดูแลการกําจัดผักตบชวา มอบสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลและกําจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน มอบโครงการชลประทานเพชรบุรี
พิ จ ารณาอนุ ญ าตอํ า นวยความสะดวกกรณี อ ยู่ใ นเขตโครงการชลประทาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจระหว่ า ง
นายอําเภอกับโครงการชลประทานเพชรบุรีด้วย
เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยเป็นนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นวาระแห่งชาติ เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่
น่าเที่ยว ฉะนั้น คนจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนก่อให้เกิดขยะ คนเพชรบุรีก็ต้องช่วยกันกําจัดขยะด้วยตนเอง ในการ
กําจัดขยะอาจมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ หากไม่มีงบประมาณอาจดึงภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการ แต่จะต้องทํา
อย่างถูกหลัก ถูกวิธี ว่าส่งผลกระทบต่อมลภาวะหรือไม่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
เลขาและเป็นผู้ดูแลกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมสิ่งแวดล้อม ท่านต้องขับเคลื่อนโดยบูรณาการร่วมกับที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มอบหัวหน้าส่วนราชการชี้แจง ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการ
สร้างจิตสํานึกในการทิ้งขยะ การจัดเก็บขยะ และการกําจัดขยะอย่างถูกต้อง ถูกวิธี
เรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
จะต้องมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งจังหวัด ซึ่งระดับเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละหมู่บ้านอาจไม่เท่ากัน บาง
หมู่บ้านอาจเป็นหมู่บ้านต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดี บางหมู่บ้านอาจอยู่ระดับกลาง ระดับล่างลดหลั่นลงมา มอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลในเรื่องนี้ มอบสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี ช่วยบูรณาการเรื่องหมู่บ้านศีล ๕
๑.๔ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 1 มกราคม 2559 ณ บริเวณถนนหน้าวัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน นําอาหารสด อาหารแห้ง ร่วมกันทําบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต้อนรับปีใหม่ วันที่ 2 มกราคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และนําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี ออก
ให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรม ณ ศาลาหมู่ที่ 2 ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา วันที่ 5 มกราคม ๒๕๕๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 สรุปยอดรวมสถิติอุบัติเหตุของเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 53 ครั้ง บาดเจ็บ จํานวน 58 ราย ชาย จํานวน 42 หญิง
จํานวน 16ราย เสียชีวิต จํานวน 6 ราย แยกเป็นชาย จํานวน 5 ราย หญิง จํานวน 1ราย การยึดรถตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 รถที่ถูกยึด จํานวน 14 คัน วันที่ 6 มกราคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตาม
พระราชดําริ การประชุมเป็นการแจ้งและพิจารณาเรื่องการขอใช้พื้นที่จัดทําโครงการฯ จากกรมป่าไม้ หน่วยงาน
รายงานผลความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค “โครงการห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดําริ” วันที่ 6 มกราคม ๒๕๕๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
ได้ บ รรจุ โ ครงการจั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ประจํา ปี ง บประมาณ 2560 งบประมาณ ๒๐ล้ า นบาท

๑๑
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จัดทําร่างการจัดแสดงและการใช้พื้นที่ภายในนิทรรศการ แบ่งเป็น 5 ส่วน
ซึ่งต้องดําเนินการจัดทํารูปแบบรายการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันที่ 7 มกราคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ประจําจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว จํานวน 277 ผืน ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดหนองปืนแตก หมู่ที่ 4 ตําบล
สองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2559 ภาคเช้า นําส่วนราชการทําบุญเนื่องในวันธรรมะสวนะ พบปะ
เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ การนําบริการต่าง ๆ มาให้บริการแก่ประชาชน
มอบของให้ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้กับคนพิการ และเด็กอ่อน เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ ประกอบด้วย ครัวเรือน
ยากจนด้อยโอกาส และครัวเรือนประสบความสําเร็จ วันที่ 13 มกราคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนําผลการ
ประเมินไปใช้ในประโยชน์และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการที่ทีระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น วันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๙ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการ
บํารุงต้นโพธิ์ทรงปลูก ณ วัดหุบกะพง และร่วมหารือ ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ได้เดินทางไปยังโรงเรียนหุบกะพง เพื่อตรวจเยี่ยมอาคารนิทรรศการ “รูปของ
พ่อ...ที่บ้านหนู” และไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่โครงการ
จัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง
วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๙ นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารกิ จ การเหล่ า กาชาด เป็ น ประธานเปิ ด โครงการพั ฒ นาจิ ต อาสา อาสาสมั ค ร
สภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มีจิตอาสา
อาสาสมัครที่ลงทะเบียนสมัครจํานวนทั้งสิ้น 6,329 รายการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์กรกาชาด หลักการกาชาด การปลูกฝังค่านิยมของจิตอาสาสภากาชาดไทย จุดประกายกาชาด วันที่ 16
มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อําเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเนื่องใน
โอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ประจําปี พ.ศ.2559 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู
เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและจรรโลงรักษาวิชาชีพครู ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของสังคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะครู เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางาน
และกล่าวคําปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 20 มกราคม ๒๕๕๙ นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 5 เดินทางมาตรวจราชการการดําเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตาม
ประเด็นต่าง ๆ จํานวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกําจัดผักตบชวา ความก้าวหน้า
ของการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และประเด็นสุดท้าย คือ การติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์
ดํารงธรรม วันที่ 20 มกราคม ๒๕๕๙ คณะทํางานบูรณาการความร่วมมือตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทํางาน
และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล ได้ร่วมกันตรวจฯ กิจการประมงทะเล และเรือทะเล อําเภอบ้านแหลม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม ผู้ว่าเปิดจวนพบประชาชนที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ประชาชน
นําเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โดยการรับฟังจะนําไปแก้ไข เริ่มครั้งแรกวันศุกร์ที่

๑๒
15 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 10.00 น. จากผลการดําเนินการ จํานวน 2 ครั้ง พบว่ามีประขาชนเข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 7 คน ทั้งการร้องทุกข์ การเสนอแนะข้อคิดเห็นการพัฒนาในการท่องเที่ยว วันที่ 22 มกราคม ๒๕๕๙
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พลโท ชัยพฤกษ์
อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมวลชนกองทัพไทย
ร่วมใจช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “มวลชนรวมใจ ปลูกป่ากันภัย ปลูกป่าชายเลน”
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจําปี 2559 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายธวั ช ชั ย รั ก ขนาม) ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ 15 หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ท้ อ งถิ่ น ท้ อ งที่
สถานศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2500 คน เย็นวันที่ 25 มกราคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มแถลงข่ า วการจั ด งาน พระนครคี รี – เมื อ งเพชร ครั้ ง ที่ ๓๐ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ เพื่ อ เชิ ญ ชวน
ประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 รวม 10 วัน 10 คืน ภายใต้ชื่อ “ชมวังพระที่นั่งลดหลั่น เมฆลั่นทมห่ม
พระนครคีรี” 157 ปี ธานีมไหสวรรย์” จากความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ทําให้อากาศแปรปรวนและอากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิลดต่ําลง ส่งผลให้ประชาชน
เดือดร้อนโดยเฉพาะ ผู้ยากไร้ คนพิการ และคนชรา จังหวัดเพชรบุรีจึงนําผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบความ
เดือดร้อน ณ อําเภอเขาย้อย อําเภอแก่งกระจาน อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา เมื่อวันที่
26 มกราคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๘๒๑.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๗๗๕.๓๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๘ อยู่ลําดับที่ ๑๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒ งบประจําได้รับจัดสรร
๒,๙๒๔.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๒๑๖.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๑ อยู่ลําดับที่ ๕๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๘๙๖.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๕๘.๓๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๒๘ อยู่ลําดับที่ ๑๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๘.๒๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ อยู่ลําดับที่ ๕๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒
งบประจําได้รับจัดสรร ๓๐.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๔ อยู่ลําดับที่ ๔๓
เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๖๗.๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
อยู่ลําดับที่ ๗๑ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๔.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ อยู่ลําดับที่ ๗ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒
งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๗ อยู่ลําดับที่ ๑๑
เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๙๑.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๓๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ อยู่ลําดับที่ ๓ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๓
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๑,๓๗๖.๙๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔๐๘.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๘ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๖๓.๐๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๖๒.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๘ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑๓.๘๘
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๖.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๓
ผลการเบิกจ่ ายเงิ นกันไว้ เบิกเหลื่อมปี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๑,๓๗๙.๔๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕๒๓.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๘ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๖๕.๔๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔๖๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑๓.๙๙
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๑.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๑
ผลการเบิกจ่ ายเงินกั นไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของรัฐบาล ได้แ ก่ ๑)
โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท งบประมาณ ๔๔๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙
๒) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๒๕ ๓) งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณ ๑๙๕.๖๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๖๕.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๓ ทั้งนี้ งบตําบลละ ๕ ล้านบาท เงินจัดสรร ๔๖๖.๕๑ ล้านบาท
อนุมัติโครงการ (รวมงบบริหารจัดการ) จํานวน ๔๓๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙
ผลการก่อหนี้/เบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (จากระบบ GFMIS) จํานวน ๙๒๕ โครงการ
งบประมาณ ๒,๖๒๖.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๔๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕ คงเหลือ ๒,๑๓๓.๙๘
ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๘๔๓.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๒ จําแนกเป็น งบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท
จํานวน ๖๗๓ โครงการ งบประมาณ ๒๙๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓๕.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๖
คงเหลือ ๑๖๐.๙๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๗.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๑ งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท
จํานวน ๒๕๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๗๙.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๐๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๘
คงเหลือ ๑,๙๗๓.๐๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗๙๖.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดหดตัวเมื่อเทียบกับ
คลังจังหวัด
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการหดตัวของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน ตามการหดตัวของปริมาณผลผลิต
ภาคบริการและภาคการเกษตร แต่อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในส่วนของ
ดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดด้านอุปสงค์ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามการชะลอตัวลงของการบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนภาคเอกชน สําหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัว แต่ในส่วนของด้านการคลัง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกเป็นไปตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่วนผลการ
จัดเก็บรายได้ลดลง เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.2 เป็นผล
จาก ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัว
ร้อยละ 9.6 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวนาปี ปริมาณสับปะรดโรงงานที่เก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้น
อีกทั้งปริมาณโคเนื้อที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในส่วนของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 9.5 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากที่ขยายตัว ร้อยละ 13.2 ในเดือนก่อน สะท้อนจากการลดลงของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะการ
ลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดมีจํานวนเพิ่มขึ้น สําหรับดัชนีผลผลิตภาค
บริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.0 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัว ร้อยละ
5.6 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายส่งขายปลีก และพิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จากกิจการโรงแรมที่หดตัวเช่นกัน เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.4

๑๔
ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว ร้อยละ 8.4 ในเดือนก่อน ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน ที่ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.3 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว ร้อยละ 16.2 ในเดือนก่อน สะท้อนจากจํานวน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่จัดเก็บได้ลดลง รวมถึงจํานวนรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่ลดลงเช่นกัน สาเหตุหนึ่งเนื่องจากผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้า เพื่อเตรียมไว้จับจ่าย
ใช้สอยและซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงในเดือนหน้า สําหรับการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.5 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว ร้อยละ 6.0 ในเดือนก่อน สะท้อนจากทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลตั้งใหม่ และจํานวนนิติบุคคลตั้งใหม่ที่ลดลง ประกอบกับทุนจดทะเบียนและจํานวนนิติบุคคลแจ้งเลิก
กิจการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสินเชื่อสําหรับการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลง แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชน
จะยังขยายตัวได้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเวลาเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
เป็นต้น ในส่วนของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.6 ปรับดีขึ้นจากที่หดตัว
ร้อยละ 0.5 ในเดือนก่อน เป็นผลมาจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ลดลง ร้อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัว ร้อยละ 25.3 ในเดือนก่อน สําหรับ
การเบิกจ่ายรายจ่ายประจําภาพรวมขยายตัว ร้อยละ 3.2 ชะลอตัวลงจาก ร้อยละ 7.0 ในเดือนก่อน ด้านรายได้
เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัว ร้อยละ 7.1 ในเดือน
ก่อน เป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวนาปี ปริมาณ
สับปะรด และปริมาณโคเนื้อ เป็นสําคัญ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวของข้าวนาปี และสับปะรด ที่อยู่ช่วงให้
ผลผลิต ประกอบกับโคเนื้อที่เลี้ยงสามารถส่งขายได้ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 4.0 เป็นผลจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีปริมาณ
เงินฝากเพิ่มขึ้น แต่ชะลอลงจากที่ขยายตัว ร้อยละ 4.5 ในเดือนก่อน จากการหดตัวของปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่หดตัว ร้อยละ 0.7 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 0.3 ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.5 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว ร้อยละ 6.1 ในเดือนก่อน เป็นผลจาก
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสินที่ลดลง ประกอบกับสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ก ารเกษตร มี ป ริ ม าณสิ น เชื่ อ ที่ข ยายตั วในอั ต ราที่ช ะลอลง เนื่ อ งจากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ โดย
สนับสนุนการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน และกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ได้เริ่มดําเนินการแล้วตั้งแต่
ต้นเดือนกันยายน 2558 ส่งผลให้เดือนนี้มีปริมาณการให้สินเชื่อลดลง เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.8 หดตัวเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 1.4 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง ร้อยละ 0.2 ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด
ไก่ สัตว์น้ํา ไข่ และผลิตภัณฑ์นมจากที่ขยายตัว ร้อยละ 0.9 ในเดือนก่อน สําหรับดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่มหดตัว ร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง การสื่อสาร และน้ํามันเชื้อเพลิง
แต่อย่างไรก็ตามปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัว ร้อยละ 3.0 ในเดือนก่อน ตามการปรับตัวสูงขึ้นของหมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการ สําหรับด้านการจ้างงานหดตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 1.0 ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีจํานวน 833.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
และเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่หดตัว ร้อยละ 1.8 ในเดือนก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 652.4
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปี
ก่อน จํานวน 181.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในมาตรการต่าง ๆ
เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาตรการ

๑๕
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลได้แก่โครงการตําบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ โครงการละไม่เกิน 1 ล้านบาท ประกอบกับเป็นช่วงที่ส่วนราชการ อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 222.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.28 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีน้ํามันของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากผู้ผลิต
ชะลอการผลิตน้ํามัน สาเหตุจากราคาขายปลีกน้ํามันในท้องตลาดต่ํากว่าต้นทุนน้ํามันพื้นฐานที่ผู้ผลิตซื้อมาจึงต้อง
หยุดผลิตชั่วคราว ประกอบกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัดจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และอากรแสตมป์ได้ลดลงเป็นสําคัญ เนื่องจากเดือนเดียวกันของปีก่อน มีฐาน
การจัดเก็บรายได้สูง สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน 2558 ขาดดุลจํานวน 610.8 ล้านบาท
สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทํางานด้านการ
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ร่วมสํารวจพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
จํานวน ๑๔ แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้วิธีเทกอง/เผากลางแจ้ง ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการ
ฝังกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว ที่ประชุมเห็นชอบให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการปรับสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ปรับปรุง และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจแนวทาง
และรูปแบบการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะที่ถูกต้องตามหลัก
ทั้งนี้ บริษัท ดับเบิ้ล ยูพีจีอี เพชรบุรี จํากั ด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)
เพื่อประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลงขยะชุมชน (RDF) ขนาดกําลังการผลิต ๖.๙๗๔ เมกะวัตต์
จากสํานักกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่ใบอนุญาตดังกล่าวยังไม่ได้จัดส่งกลับมายัง
อุตสากรรมจังหวัดเพชรบุรี และบริษัทดับเบิ้ลยูพีจีอี เพชรบุรี จํากัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA –
๐๑๖/๒๕๕๘ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ๕.๙๙๙
เมกะวัตต์ โดยสัญญาจะขายไฟฟ้า ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สําหรับบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป จํากัด
อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสํานักกํากับกิจการพลังงานกําลังอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เพื่อประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
เนื่องจาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ ทําหนังสือแจ้งยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกะปุ ไปยังสํานักกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕๘
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทํางานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย
และขยะติดเชื้อ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 59 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน สรุปประเด็นได้ ดังนี้ ๑) การคัดแยกขยะ ๒) การจัดการขยะอันตรายควรจัดระบบการคัดแยก
การจัดเก็บและขนย้าย ๓) ควรมีกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ๔) ท้องถิ่น
ควรออกข้อกําหนดและมีสถานที่จัดเก็บกลาง ๕) การจัดเก็บขยะ ๖) ท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องควรมีบริเวณที่เก็บขยะ
อันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่มีมาตรฐานรองรับ ๗) การทําลายขยะอันตราย การจ้างบริษัทเอกชนนําไป
กําจัด ปัญหา/อุปสรรค คือ ขยะอันตรายจากคลินิกรักษาสัตว์ยังไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ พิธีเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๓๐ ประจําปี ๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
และเทศบาลเมืองเพชรบุรี กําหนดจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๓๐ ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่
๑๒ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ “ชมวังพระที่นั่งลดหลั่น เมฆลั่นทมพระนครคีรี ๑๕๗ ปี ธานีมไหสวรรย์”
โดยกําหนดพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี พิธีบวงสรวง เวลา ๐๗.๐๐ น. แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พิธีเปิดงาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด การแต่งกาย : ชุดผ้าบาติคสีส้ม/
ชุดผ้าไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0226/ว 7595 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
แจ้งให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 1) ให้หน่วยงานนําข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
ภาครัฐของจังหวัดไปดําเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 2) ให้แสดงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระราชปณิธาน
ต่อต้านการทุจริต ด้วยการเผยแพร่พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชทานแก่คณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ดังนี้ “...ถ้า
ทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต
และมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง
ความสุจริตจะทําให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย...” “...ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสําคัญ คือ ต้องหยุด
การทุจริตให้สําเร็จและไม่ทุจริตเสียเอง...” 3) ทั้งนี้ ให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําป้าย
เผยแพร่พระราชดํารัสในระดับจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กําหนด และให้ติดตั้งไว้หน้า
หน่วยงาน สําหรับการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 4) ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ชุดนี้
ได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนแนะว่าควรเน้นย้ําเรื่องการนําคุณธรรม จริยธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือก
บุคลากรของภาครัฐ หรือสอบเลื่อนขั้นของบุคลากรในสังกัด โดยควรให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
5) ให้ทุกจังหวัด/อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําป้ายเผยแพร่พระราชดํารัสดังกล่าวเพิ่มเติมในบริเวณ
ที่ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถพบเห็นได้ง่าย ได้แก่ บริเวณทางขึ้นศาลากลางจังหวัด ทางขึ้นที่ว่าการอําเภอ
และทางขึ้นสํานักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดเพชรบุรี คาดว่าการ
ดําเนินการดังกล่าว จะช่วยให้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคราชการของหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ด้ ว ยประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ๑๓๒ ตอนพิ เ ศษ ๓๐๘ ง หน้ า ที่ ๑ ลงวั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ประกาศระเบียบสํานักยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.๒๕๔๖ ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

๑๗
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะในการจัดร้านค้าที่เป็นระบบ
มีสถานที่จําหน่ายสินค้าชุมชน และเผยแพร่ท่องเที่ยวจังหวัด มีความมั่นคง ยั่งยืน จําหน่ายสินค้าราคาเหมาะสม
สร้างรายได้ในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การกํากับ และสนับสนุนตลอดระยะเวลาของโครงการ จังหวัดเพชรบุรี
ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการร้านค้าประชารัฐ จํานวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๒) สถานีน้ํามันที่ ๑ ปตท.พาร์ค PTT
Park Station ตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่ มีทําเลที่ตั้งดี เป็นปั๊มใหญ่ที่สุด
ในประเทศ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม (ขาล่อง) มีพื้นที่สําหรับดําเนินการร้านค้าประชารัฐ และลูกค้าเข้าเติมน้ํามัน
หนาแน่นเป็นประจําทุกวัน ๒) สถานีน้ํามันที่ ๒ ปตท. (หจก.อุไรรัตน์ ปิโตรเลียมชะอํา) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม (ขาล่อง) ใกล้แหล่งท่องเที่ยว มีพื้นที่สําหรับดําเนินการร้านค้าประชารัฐ และลูกค้า
เข้าเติมน้ํามันหนาแน่นเป็นประจําทุกวัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ผลการป้องกันงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปภ.จังหวัด
สรุ ป รายงานผลการปฏิ บัติ ง านป้ อ งกั น และลดอุ บั ติเ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ รวม ๗ วัน เกิดอุบัติเหตุสะสม จํานวน ๕๓ ครั้ง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ ลดลง จํานวน ๑๐ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๘๗ อําเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จํานวน ๑๕ ครั้ง อําเภอชะอํา จํานวน ๑๒ ครั้ง อําเภอท่ายาง จํานวน ๑๑ ครั้ง อําเภอเขาย้อย
จํานวน ๖ ครั้ง อําเภอบ้านลาด จํานวน ๓ ครั้ง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๓ ครั้ง อําเภอแก่งกระจาน
จํานวน ๒ ครั้ง และอําเภอบ้านแหลม จํานวน ๑ ครั้ง ผู้เสียชีวิตสะสม จํานวน ๖ ราย เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘
เพิ่มขึ้น จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ผู้บาดเจ็บสะสม จํานวน ๕๘ ราย เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ ลดลง จํานวน
๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ประมาท, ล้มเอง จํานวน ๑๙ ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๒๓ ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกําหนด มีสิ่งกีดขวางบนถนน หลับใน ทัศนะวิสัยไม่ดี
ขับรถย้อนศร และรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ตามลําดับ พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จํานวน ๕๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๗ รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จํานวน ๔๘ ครั้ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๗.๒๗ รองลงมา ได้ แ ก่ รถเก๋ ง รถปิ ค อั พ รถตู้ รถจั ก รยาน และรถสามล้ อ พ่ ว ง ตามลํ า ดั บ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผอ.ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี มีภารกิจงานที่รับผิดชอบ
5 ภารกิจ ดังนี้ ๑) งานจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง 2) งานชลประทาน ๓) งานส่งเสริมสหกรณ์
4) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5) งานโครงการพิเศษ การสาธิต และทดลองการเกษตร รายละเอียดต่าง ๆ
จะสรุปเสนอที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘
เลิกประชุมเวลา

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

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

