รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 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.วันชาติ
5 พ.ต.อ.ทีป
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทย์ประจักษ์
9 นายแพทย์สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นางลัดดาวรรณ
12 นายธวัชชัย
13 นายสุวัฒน์
14 นางสาวฉันทนา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสุมาลี
นายสิทธิอุดม
นางมธุรส
นางสาวจินตนา
นางยุพิน
นางศรีสมร
นายประดิษฐ
นายบุญเชิด
นางผกาวรรณ
นางสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายไพน้อย
นายบุญเลิศ
นายอุทิศ

ขาวสอาด
รักขนาม
ประวิตร
วราสินธุ์
ราญสระน้อย
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
สุขเจริญ
จูทอง
ขันเชื้อ
บัวล้อม
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
หนูฤทธิ์
เปรมฤทธิ์
ธนาวัชรโชค
วงศ์ศรีสง่า
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
กิตติธรางกูร
บุญเกิด
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
แซ่เตียว
จันทพงษ์
บุญช่วย

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางจิตรา
นายชาญณรงค์
นายสุรเวช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวสิรินทร์
นายเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นางสาววัชรี

พันธุ์สุทธิ
พวงสั้น
ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
พุ่มงาม
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูวงศ์
จิตต์วรจินดา

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

อําเภอ
40 นายรณกร
41 นายชวลิต
42 นายศักรินทร์
43 นายขจรศักดิ์
44 นายจําลอง
45 นายรัฐพล
46 นายยุทธนา
47 นายทรงรัฐ

เผ่าวิจารณ์
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
แก้วแดง
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
รัฐปัตย์

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.อ.อชิรวิชญ์

ศรีไพบูลย์

49 พ.ต.ฤทธิชัย
50 ร.ท.สุชาติ
51 พ.ต.เรืองศักดิ์

ประภาจิตร์
สุขสวัสดิ์
วุธนู

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
52 พ.ต.อ.อดิศักดิ์

ใจดี

53 พ.ต.อ.อมร

ผ่องสมรูป

54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชิงชัย
กองผุย
ศตุตานันทะ
ภูชนะศรี
ระหว่างบ้าน
คงเนียม
เนียลเซ็น
จิตรบรรจง
ชันแสง

ร.ต.อ.สมเด็จ
พ.ต.ต.เชิดศักดิ์
พ.ต.ท.ภีมพล
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพงศ์
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.ท.โชคชัย
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.สําเริง

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
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน

๓
63
64
65
66
67
68

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

เลิศพลรัตน์
งามเหลือ
จําปาทอง
สืบพุก
พันธ์แจ่ม
ปัญญาปิยวิทย์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นางสาววิไลพร
70 นางสุกัญญา
71 นายเกษมภูมิ
72 นายจรูญ

เอื้ออวยพร
มังคุด
วีรสมัย
แก้วขาว

73 นายนักรบ
74 นายสุเทพ

อินทรสาลี
เพทัย

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
75 นางนพวรรณ
แย้มพรหม
76 นายพรเลิศ
อุ่นเจริญ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
77 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
78 นางสาวกฤติมา
โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
79 นายเกรียงศิริ
วิเจริญ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
80 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
81 นางวราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
82 นายศักดา
ปิ่นอยู่
83 นายณฤทธิ์
84
85
86
87
88
89
90
91

นางสาวอัจฉราพร
นายพรเทพ
นายสมเกียรติ
นายศักดา
นางวรรณเพ็ญ
นางสาวมนทกานติ
นายโยธิน
นายสันต์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
หวานแก้ว
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
ตอนสุข
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
สองสี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เกตุกล่ํา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ท้วมติ้น
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
เทอดวงศ์วรกุล
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี

๔
92
93
94
95
96
97
98

นางธนกาญจน์
นายอนุชิต
นายชัยวัธน์
นางสาวศิริ
นายอิสระ
นางบุญศรี
นายนพรัตน์

คนึงคิด
พรแดง
สมุทรเก่า
วัดสว่าง
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
จันทร์คง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นางองุ่น
มังกรแก้ว
100 นางอริยา
สะมะทอง
101 นายชาญวิทย์
จันทร์ทับ
102 นางเพ็ญแข
ประหยัดทรัพย์

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
103 นายมนตรี
โภโค
104 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
105 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
106 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
107 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
108 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
109 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
110 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
111 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
112 นายเสถียร

ศรีประสงค์

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
113 นายชัยวัฒน์
บุญยืด
114 นายภาสกร
ภาสุรกาญจน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
115 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
116 นายสุรพงษ์
117 นายวีรชัย
118 นายศักดิ์ดา

ฉิมมณี
เพชรรัตน์
สีคํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

๕
กระทรวงแรงงาน
119 นายอิทธิพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
120 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
121 นายกฤติกร
122 ผศ.ดร.นิวัต
123 นายสหรัฐ
124 นายพรชัย
125 นายครองศักดิ์
126 นายสรรเสริญ
127 ว่าที่ ร.ท.นิคม
128 นายสรายุทธ
129 นายประมุข
130 นางสมศรี
131 นายกนก
132 นายอุดม
133 นางขวัญรุ่ง
134 นายวสรรณ์
135 นายสมหมาย
136 นายวีระ
137 นายเทวฤทธิ์

สําราญถิ่น
กลิ่นงาม
พูลนาค
สุขสุภกิจ
แย้มประยูร
ไหมทอง
เหลี่ยมจุ้ย
อุ่นใจ
ติฐิโต
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
เทศนุ่ม
นุ่มเมือง
น้อยภาษี
ลิ้มเจริญ
แก้วกัลยา
สิทธินอก

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

กระทรวงสาธารณสุข
138 นางประภาพร
139 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายณรงค์ชัย
141 นายนิเวศน์
142 นายคงศักดิ์

นิรัญรัตน์
รุ่งสาคร
มาตังครัตน์

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
143 นายพุทธา
144 นายชวลิต
145 นางจินดา
146 นายธีรยุทธ
147 นายธานินทร์
148 นายวิเชียร

ศรีคําภา
ยาคล้าย
แจ่มจันทร์
พิทักษ์สิทธิ์
ถิตตยานุรักษ์
เรียบร้อย

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

๖
149
150
151
152

นายสุพล
นายศักดิ์ศรี
นายอภิชาต
นายอนันต์

หมอนทอง
ลาภประสิทธิ์
พวงน้อย
สีตารมณ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
153 นางสลักจิต
154 นายจรุงศักดิ์
155 นางนฤมล
156 นายนพรัตน์
157 นางสิริกร
158 นายจรัญ
159 นางสาวรมิดา

เจริญสุข
เรืองแก้ว
กิจพ่วงสุวรรณ
ดุสิตปณิธิ
ภคพงศ์พันธุ์
ไม้จันทร์
กลิ่นเมือง

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

ผู้เข้าร่วมประชุม
160 นายอารุช
161 นายอานนท์
162 นางสาวธราภรณ์
163 นางวรรณวิมล
164 นายวิชัย
165 นายพิสิษฐ์
166 นายเชิดพงษ์
167 นายมงคล
168 นางทิพย์วรรณ
169 นางสาวสุวรัตน์
170 นางสาววริศรา

เอมโอษฐ์
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จันจะนะ
บุญสร้าง
จําปาทอง
มุขรัตน์
เชิดชู

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
2 พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
4 ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓
5 หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
7 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
8 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
9 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
10 นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
11 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
12 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
13 นายกเทศมนตรีตําบลนายาง

๗
14
15
16
17
18
19
20
21

นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์”
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ไดมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑
มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักกีฬาจังหวัดเพชรบุรี (ตัวแทนนักกีฬาเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗)
เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๙ ชนิดกีฬา คือ กีฬาเทนนิส กีฬาลีลาศ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาว่ายน้ํา
กีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง กีฬาตะกร้อลอดบ่วง กีฬาเทควันโด กีฬาแฮนด์บอลชาย และกีฬาปันจักสีลัต ซึ่งผลการ
แข่งขันนักกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเหรียญรางวัล จํานวน ๓ ชนิดกีฬา ดังนี้ ๑) กีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง จํานวน ๗ คน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ผู้จัดการทีม ได้แก่ นายอรุณ สรรพคุณ ผู้ฝึกสอน
ได้แก่ นายอนุชา เหลืองเหรียญชัย ได้รับเลือกเป็นผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม และนายไพฑูรย์ วิเวก นักกีฬา ได้แก่
นางสาวกมลทิพย์ เทพาคุ้ม ได้รับเลือกเป็นนักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวกัญจนพร ผู้งาม นางสาวกัลยารัตน์ ผู้งาม
นางสาววรรณรี มีโชค นางสาวอรทัย พุทธรัสสุ นางสาวธนพร แลสุด นางสาวชาลินี กัวพู่ นางสาวกนกวรรณ ชาดี
นางสาวดารินทร์ จันทมาลา นางสาวจุฑาทิพย์ ยิ้มแย้ม นางสาวชิดชนก พลายเถื่อน และนางสาวจุฑามาศ แสนสบาย
๒) กีฬาปันจักสีลัต ได้รางวัลเหรียญเงิน จํานวน ๓ เหรียญ และเหรียญทองแกง จํานวน ๓ เหรียญ จากโรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้จัดการทีม ได้แก่ นายพล อินทร์จันทร์ ผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายถาวร เอียงอุบล และ
นายกําพล เลาหวัฒนภิญโญ รางวัลเหยียญเงิน ประเภทต่อสู้ ได้แก่ นายชัยชาย แจ่มจันทร์ เด็กหญิงทะนงนรี หนูสัมฤทธิ์
และเด็กหญิงณัฐชยา กลิ่นจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ ได้แก่ เด็กชายธิติ ราชปักษา และเด็กชาย
ชาญชล แจ่มจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทลีลา ได้แก่ เด็กชายชาญชล แจ่มจันทร์ ๓) กีฬาเทนนิส ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภททีมชาย จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผู้จัดการทีม ได้แก่
นายประไพ สุขอนันต์ นักกีฬา ได้แก่ เด็กชายพัชรภีม สุขอนันต์
ขอแสดงความยิ น ดี แ ละขอชื่ น ชมในความพยามยามและความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจของนั ก กี ฬ าและ
ประธาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมและเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผลสําเร็จของความพยาม
ล้วนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในวันนี้
จะถือเป็นขวัญและกําลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่อไป

๘
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายเกรียงศิริ วิเจริญ
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ป ระสานงานโครงการหมู่ บ้ า น
สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
๒) นายธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

๑.๒ หน่วยงานเข้าร่วมประชุมใหม่
๑) นายกัมพล สุภาแพ่ง

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

๑.๓ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุ ป ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ คิ ด เห็ น ของรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 - 26 มกราคม 2559 ดังนี้ ๑) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ การจัดทําชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การดําเนินนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน การศึกษาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบด้วยความละเอียด รอบคอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง คํานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาล ๒) รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ) ให้ ติ ด ตามความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงและการแก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น
ประกอบด้วยความก้าวหน้าในการแก้ไขการทําประมงผิดกฎหมาย การเร่งรัดการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้ายทั้งระบบ ๓) รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ให้ติดตามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แจกที่ประชุม
๑.๔ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดเพชรบุรีมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลําดับท้าย ๆ มอบ
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

๙
ไม่เหมือนกัน แล้ง คือ น้ําน้อย มีวิธีแก้ไขและจะต้องแก้ไขอย่างยั่งยืน มอบเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องการ
ปลูกพืชน้ําน้อย มอบเกษตรอําเภอรายงานข้อมูลมาที่ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ว่าประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชอะไร
ปลูกที่ไหน ขายที่ไหน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร และท่านจะส่งเสริมชาวบ้านอย่างไร
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
พิจ 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
๑.๕ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ตําบลบางขุนไทร
อําเภอบ้านแหลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ํา งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปล่อยพันธุ์
ปูทะเล จํานวน 4,000 กิโลกรัม ซึ่งจะดําเนินการปล่อยในพื้นที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอชะอํา
ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ
5 ล้านบาท) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้ง 8 อําเภอ ซึ่งต้องการให้เร่งรัดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลา (เดือนมีนาคม 2559) เน้นย้ําว่าแต่ละโครงการต้องให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึง และต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ พร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบการดําเนิน
โครงการในแต่ละตําบลหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เม็ดเงินที่ลงไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทุกโครงการและทุกงบประมาณ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดําเนินงานป้องกันยาเสพติด

๑๐
ในพื้นที่ภาค 7 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงานประจําตําบล ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม 98 คน ใช้เวลาประชุม จํานวน 1 วัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย
รักขนาม) นําหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ร่วมงานแสดงและจําหน่ายสินค้าต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเกาะเพชร
กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการเพิ่มช่องทางและส่งเสริมการตลาดภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศในกลุ่ม AEC วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เพชรริมธารรีสอร์ท อําเภอท่ายาง พันเอกสีหเดช ดีสนธิโชติ
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสํานึกรัก
สามั คคีและเสริ มสร้างความปรองดอง ประจําปี 2559 โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรี ยนสุวรรณรังสฤษฏ์
วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัดเพชรบุรี (ก.ช.ภ.จ.เพชรบุรี) ครั้งที่ 2/2559 ให้ความเห็นชอบให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง อําเภอแก่งกระจาน จํานวน 1 ตําบล 3 หมู่บ้าน อําเภอชะอํา จํานวน 3 ตําบล 11 หมู่บ้าน
อําเภอท่ายาง จํานวน 3 ตําบล 4 หมู่บ้าน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านโป่งลึก
หมู่ 2 ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหาจาก
ชาวกระหร่างในหมู่บ้านโป่งลึก - บางกลอย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดําริ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ
กระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และมีการจัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พันธุ์ดี และ
โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีการจัด
กิ จกรรมเนื่ อ งในวันคล้ า ยวั นสถาปนากองอาสารัก ษาดินแดน ประจํ าปี 2559 ด้ วยการปฏิ ญาณตนต่อหน้ า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจําปี 2559 และการ
มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์” การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้าน
มหาดไทย อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกล่าวให้โอวาท วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 2/2559 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ธนะศั กดิ์ ปฏิ ม าปกรณ์ ) และรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการท่อ งเที่ ย วและกี ฬา ในการประชุ ม คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกครั้งที่ 2/2559 และโครงการเสนอขอรับงบบูรณาการฯ
ประจําปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528
สําหรับปี 2559 เป็นการจัดงานครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๙
ภาคเช้ า ผู้ว่ า ราชการจั งหวั ด เพชรบุรี เป็น ประธานนําหั วหน้า ส่ ว นราชการ ภาคเอกชน ประชาชนบวงสรวง
ศาลหลักเมือง บวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) และประกอบพิธีสงฆ์ ณ ศาลหลักเมือง ภาคค่ํา พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร มีขบวนแห่เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก 8 อําเภอ
กิจกรรมในงานมีทั้งด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ งานสกุลช่าง การ
จําหน่ายสินค้า การแสดงบนเวที การประดับไฟบนพระนครคีรี การแสดงพลุทุกคืน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
การอบรมด้านอาชีพ ประกวดอาหารขนม ประกวดหนูน้อยพระนครคีรี ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE เทศน์มหาชาติ บนหอจตุเวทปริตพัจน์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

๑๑
ร่วมฟังสวดคาถาพัน และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี
ประวิตร) นําข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ร่วมเวียนเทียนรอบ
พระธาตุจอมเพชร
เวลา ๒๑.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานออกรางวัลสลากกาชาด เนื่องในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจําปี 2559 ผู้ถูกรางวัล
สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559 วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดไทรย้อย ตําบลชะอํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการ เพชรบุรี
เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเช้า หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน
จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าทางเข้าวัด พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้ง มอบ
นโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ การนําบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ มาให้บริการประชาชน มอบของให้
ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และเด็กอ่อน เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ ประกอบด้วย ครัวเรือนยากจนด้อยโอกาส
และครัวเรือนประสบความสําเร็จ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานพิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน
ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจําเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็น
ยานพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร จํานวน 107 คัน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานซักซ้อมการเสนอผลงาน
To Be Number One ในการประกวดจังหวัดและชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เรือนจํากลางเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจู่โจมตรวจค้นบริเวณภายในเรือนจํากลาง เป็นไปตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน
ในการปราบปรามและยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap ภายใต้โครงการเมืองสวยใส
ไร้มลพิษ (clean & Green city) ประจําปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดถ้ําแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 3 ประจําปี
งบประมาณ 2559 มีผู้เข้าอบรมโครงการ จํานวน 108 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ บริเวณลานกลางทุ่งนา สนามแข่งขันวัวเทียมเกวียน (กม.173) หมู่ 9 ตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด มีการ
แข่งขันวัวเทียมเกวียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2559
เพื่ อ เป็ น การฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี อั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอํา
บีช รีสอร์ท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเหรียญกาชาด
สมนาคุณ ชั้น 1 และประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาด
ภาค 4 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
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รับรองรายงานการประชุม

๑๒
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๖,๓๓๐.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๖๔๖.๗๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๑ อยู่ลําดับที่ ๑๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒ งบประจําได้รับจัดสรร
๓,๒๕๖.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๗๐๐.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘๒.๙๓ อยู่ลําดับที่ ๓๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๓,๐๗๓.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๔๖.๔๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๗๙ อยู่ลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๘.๒๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๕.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๓ อยู่ลําดับที่ ๕๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒
งบประจําได้รับจัดสรร ๓๐.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๕ อยู่ลําดับที่ ๓๒
เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๖๗.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๐๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ อยู่ลําดับที่ ๔๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๙.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๕ อยู่ลําดับที่ ๑๐ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒
งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๒อยู่ลําดับที่ ๑๒
เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๙๑.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๓๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ อยู่ลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๑,๓๙๑.๐๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๖๕๔.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๗๐.๐๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕๗๘.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐.๙๗
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๕.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๔
ผลการเบิกจ่ ายเงิ นกันไว้ เบิกเหลื่ อมปี ตามมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของรั ฐบาล ได้แ ก่ ๑)
โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท งบประมาณ ๔๔๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๙.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘.๘๓ ๒) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ ๓) งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณ ๑๘๙.๙๙
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๗๔.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๗
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ถึงร้อยละ ๔๐ จากระบบ GFMIS มีจํานวน ๒๗ หน่วยงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ๓๔ หน่วยงาน คาดว่า ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จะมีการเบิกจ่ายตามงวดงานของงบก่อสร้าง จํานวนเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ประมาณ ๔๓๒.๗๗ ล้านบาท สําหรับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๒) ผู้รับจ้างไม่ส่ง
มอบงานตามกําหนด
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รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนธันวาคม 2558” บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายเมื่อเทียบกับ
คลังจังหวัด
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของทั้งดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน และด้านอุปสงค์ โดยด้าน
อุปทานขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในส่วนของ

๑๓
ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ด้ า นอุ ป สงค์ ข ยายตั ว เช่ น กั น ตามการขยายตั ว ของการบริ โ ภคภาคเอกชน การลงทุ น
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ สําหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ด้านการ
คลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขยายตัวเป็นไปตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และผลการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.2 ปรับตัว
เป็นบวกจากที่หดตัวร้อยละ -7.2 ในเดือนก่อน เป็นผลจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.4 และปรับตัวเป็นบวกจากที่หดตัวร้อยละ -3.9 ในเดือนก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณข้าวนาปีที่เก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล ปริมาณสับปะรดโรงงานที่เก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณสุกรและ
ปริมาณกุ้งขาวที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในส่วนของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 17.3 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.5 ในเดือนก่อน สะท้อนจากทุนจดทะเบียนและจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ของโรงผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่จังหวัด สําหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 และปรับตัวเป็นบวกจากที่หดตัวร้อยละ -13.0 ในเดือนก่อน
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ออก
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่างวันที่ 25 - 31
ธันวาคม ๒๕๕๘ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
รวมกับมาตรการยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมและที่พักภายในประเทศ ในปี 2558 ตาม
จํานวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท รวมลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท ส่งผลให้ประชาชนจับจ่าย
ใช้สอยและออกมาท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.6 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่
ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในเดือนก่อนตามการเพิ่มขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน ที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 17.7 และขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 ในเดือนก่อน สะท้อนจากจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการที่รัฐบาลได้ออก
มาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ
และมาตรการยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมและที่พักภายในประเทศ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของ
จํ านวนรถยนต์ นั่งส่ ว นบุ ค คลและจํ า นวนรถจั ก รยานยนต์จ ดทะเบี ย นใหม่ ที่ เพิ่ม ขึ้ น เช่นกั น สํ า หรั บ การลงทุ น
ภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ในเดือนก่อน
สะท้อนจากทุนจดทะเบียนและจํานวนนิติบุคคลตั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสินเชื่อสําหรับการลงทุนภาคเอกชน
ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเวลาเร่งด่วนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ เป็นต้น ในส่วนของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 34.0
ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในเดือนก่อน เป็นผลมาจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 177.5 ขยายตัวในอัตราเร่งจากที่
หดตัวร้อยละ -12.1 ในเดือนก่อน สําหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําภาพรวมหดตัวร้อยละ -0.9 จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 4.5 ในเดือนก่อน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.1
ปรับตัวเป็นบวกจากที่หดตัวร้อยละ -0.3 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวนาปีและปริมาณสับปะรด
เนื่ องจากเป็นช่ วงฤดู กาลเก็ บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณสุกรและกุ้งขาวที่สามารถจั บขายได้
เป็นสําคัญ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8 ขยายตัวต่อเนื่อง
จากที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 4.0 ในเดื อ นก่ อ น เป็ น ผลจากธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือน

๑๔
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ในเดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณ
สินเชื่อของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยสนับสนุนการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน
และกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
-1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -1.8 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม ที่ลดลงร้อยละ -2.3 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ -2.8 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของ
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดการบันเทิง และ
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ -0.4
ลดลงเพิ่มขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ -0.2 ในเดือนก่อน ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม และหมวดผักและผลไม้ สําหรับด้านการจ้างงานหดตัว จากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ -0.9 ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ด้านการคลังเดือนธันวาคม 2558 ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรวมในเดือนธันวาคม มีจํานวน 1,256.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 642.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
177.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
หมู่บ้าน โดยการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ได้แก่
โครงการตําบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โครงการละ ไม่เกิน
1 ล้านบาท ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 614.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ-0.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน สําหรับผลการจัดเก็บรายได้จํานวน 296.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน และปรับตัวดีขึ้นจากที่จัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ -10.1 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เก็บได้จากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก
และอากรแสตมป์ต่าง ๆ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น เป็นสําคัญ สอดคล้องกับนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในช่วง
ปลายเดือนธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบกิจการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนธันวาคม 2558 ขาดดุลจํานวน 963.1 ล้านบาท สะท้อนภาวะการคลังในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ประธานจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานด้ า นการขนส่ ง และจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอย เพื่ อ หา
แนวทางการดําเนินงาน มาตรการการแก้ไขปัญหา และแผนงานการจัดการขยะมูลฝอย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap” ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean
& Green City) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลท่ายาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชนที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สามารถ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทาง Roadmap

๑๕
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน
ที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๔๐ คน
สํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวั ดเพชรบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์ข้ อมูล
โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท WPGE เพชรบุรี จํากัด โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก
บริษัทฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ
บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คําปรึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน
๑,๘๐๔ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๓๐๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๙ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔๙๘ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพชรเม็ดงาม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําจังหวั ดเพชรบุ รี ครั้งที่ 2/2558 เมื่ออังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุม มีม ติเห็นชอบให้มี การ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพชรเม็ดงามขึ้น ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุ รี ได้พิจารณาอนุมั ติโครงการเรียบร้อ ยแล้ว โดยขอรั บการสนับสนุ นจากงบประมาณโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ
30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็น
ผู้ดํารงตนที่ถูกที่ควร ด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม ๒) เพื่อคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตัวอย่างในจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อขับเคลื่อน รณรงค์ กระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3) เพื่อสร้างขวัญ และกําลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่อง เป็น
ตัวอย่างในการประพฤติตนในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพชรเม็ดงาม
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี และเมื่ อได้ผลการพิจารณาแล้ว
จังหวัดจะได้ทําพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมโล่เกียรติคุณให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพชรเม็ดงาม ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่ รั ฐ บาลได้ มี น โยบายให้ บู ร ณาการแผนงาน/โครงการ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) โดยให้ส่วนราชการที่มีแผนงาน/โครงการ ลงไปปฏิบัติในพื้นที่
ให้แจ้งแผนงาน/โครงการ ของทุกรายการให้จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส่วน

๑๖
ราชการ หน่ ว ยงาน รายงานข้ อ มู ล แผนงาน/โครงการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของส่ ว นราชการ
หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัด
ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้กําหนดแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ โดย
เน้นการบังคั บ ใช้ กฎหมายตามพระราชบัญ ญัติควบคุมการฆ่ า สัตว์แ ละจํา หน่ ายเนื้ อสั ตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่ อให้
กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการตาม
นโยบายของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ ๑) สํารวจโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ ไม่พบโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้
รับใบอนุญาต และจากการสํารวจ ครั้งที่ ๒ พบว่ามีผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกรที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต
จํานวน ๒ ราย ๒) ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ จํานวน
๕๒ แห่ง พบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้นโรงฆ่าสัตว์ จํานวน ๑ แห่ง พบว่าฝาครอบหลอดไฟในอาคาร
ชํารุด จึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๓) ปัจจุบันสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้การ
รับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) แล้ว จํานวน ๘๕ แห่ง กระจายครบทุกอําเภอ เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมปศุสัตว์มีนโยบายยกระดับ
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ให้สูงขึ้น ตามโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ไปถึง
แหล่งที่มาได้ว่าเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย และรับสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) รวมทั้งเนื้อสัตว์
ไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนและยาตกค้าง ขณะนี้ จังหวัดเพชรบุรีให้การรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จํานวน ๑ แห่ง
ได้แก่ ร้าน เอส ซี ฟูดส์ อําเภอชะอํา และอยู่ระหว่างการรับรองอีก จํานวน ๘ แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๙
แผนการออกหน่วยบริการตามโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ปลัดจังหวัด
(จังหวั ดเคลื่อ นที่ ) ดั งนี้ ๑) วั นที่ ๑๕ มี นรคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรี ย นหนองหญ้ าปล้ อ ง อํ าเภอหนองหญ้า ปล้อ ง
๒) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระพุทธบางเขาลูกช้าง อําเภอท่ายาง ๓) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์งาม
อําเภอเขาย้อย ๔) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดดอนกอก อําเภอบ้านลาด ๕) วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ วัดราษฎรศรัทธา อําเภอบ้านแหลม ๖) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอุทัยโพธาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ผู้แทน ผอ.ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) โครงการปรับเปลี่ยนระบบท่อจากโรงสูบน้ําที่ ๑ และ ๒ ไปยังถังพักน้ําที่ ๑ และ ๒
โดยโครงการชลประทานเพชรบุรี ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบท่อจากโรงสูบน้ําที่ ๑ และ ๒ เข้าพื้นที่โครงการ
หุบกะพง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบอุปกรณ์และจะดําเนินการทดลองสูบน้ําขึ้นถังพักน้ํา ๒)
โครงการจัดพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ ได้
ดําเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าดําเนินการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ํา ห้วยทราย – หุบกะพง และอ่างเก็บน้ําห้วยแก้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการขุดลอก ๓) โครงการส่งเสริมสมาชิกประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ได้ติดตามสมาชิกประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากเดิม
จํานวน ๑๒ ราย และประสานสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๕๙ จนวน ๑๐ ราย โดยจะจัดอบรมให้ความรู้แก่

๑๗
สมาชิก ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๔) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ผลิตสินค้าการเกษตร โดย
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้ผลิตสินค้าการเกษตร แก่สมาชิก
กลุ่ม ผู้ปลูกผั กปลอดภั ย จํ านวน ๓๐ ราย เมื่ อวั น ที่ ๑๑ กุม ภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๕) โครงการเครื อข่ ายเฝ้ าระวั ง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี ๒๕๕๙ โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอ
ชะอํา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP และการตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตแก่สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผัก
ปลอดภัย จํานวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๖) โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (การเลี้ยง
ปลานิล) โดยสํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (การเลี้ยงปลานิล) แก่
สมาชิกสหกรณ์ จํานวน ๔๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตรกรและชนบท และด้านความมั่นคง
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒ นาชุ ม ชน ได้ รั บ มอบหมายจากคณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาการจังหวัด
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)
ให้ดําเนินโครงการฯ พื้นทีเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน จํานวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย จํานวน ๒๐๕ หมู่บ้าน จาก ๘ อําเภอ ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี
จํานวน ๒๖ หมู่บ้าน ๒) อําเภอเขาย้อย จํานวน ๑๙ หมู่บ้าน ๓) อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน
๔) อําเภอชะอํา จํานวน ๔๕ หมู่บ้าน ๕) อําเภอท่ายาง จํานวน ๓๔ หมู่บ้าน ๖) อําเภอบ้านลาด จํานวน ๓๑ หมู่บ้าน
๗) อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๒๔ หมู่บ้าน ๘) อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๑๕ หมู่บ้าน ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี
ได้ จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงคณะทํ า งานระดั บ พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าค ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ อํ า เภอ ดํ า เนิ น การ เมื่ อ วั น ที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจัดกิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนจัดเวทีประชาคมทําแผนชุมชน งบประมาณหมู่บ้านละ
๒๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการหมู่บ้านละ ๒ เวที คือ เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล และเวทีประชาคม
วิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน กําหนดจัดเวทีแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒
งานมหกรรมสุดยอด OTOP “ของดีเพชรสมุทรคีรีขันธ์” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้างสรรพสินค้า Big C สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๔ จังหวัด จําหน่าย
สินค้าได้ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๓๕,๙๘๕ บาท จังหวัดเพชรบุรี จําหน่ายได้ จํานวน ๑,๑๐๘,๔๘๕ บาท
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ มหกรรม “เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ”
ผู้แทน
สําหรับมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ” ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สถานี
ตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559
ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี ภายในงานจะประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรก “เพชรบุรี ดีจัง ฟอรั่ม”
ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เช้าจรดค่ํา มีการพบปะกันของศิลปิน นักศึกษา
อาจารย์ และผู้สนใจหลายสาขาอาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ และเปิดซุ้มการกิจกรรม
เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทําด้วย /กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2559 ณ ใจกลางเมือง
เชื่อมต่อพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีทางสะพานใหญ่และสะพานจอมเกล้า ฝั่งตลาดท่าราบ ถนนคลองกระแชง
ลานสุนทรภู่ ถนนริมน้ําด้านหลังจวน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่รอบน้ําพุ เป็นกิจกรรมสําหรับเด็ก

๑๘
และเยาวชน เครือข่ายเยาวชนเพชรบุรี ดีจัง จาก 8 อําเภอ ที่จะมานําเสนอ กิจกรรมที่ 3 “สมัชชาเยาวชนพื้นที่
สร้างสรรค์” เป็นการรวมตัวของเยาวชนที่ทําพื้นที่สร้างสรรค์ใน 40 จังหวัดของประเทศไทย ประมาณ 200 คน
ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมเรียนรู้จากกิจกรรมนี้
ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานน้ําพุ หน้าศาลาประชาคมเมืองเพชรบุรี
นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
(สสย.) และนางสาวศิริขวัญ เทศงาม ผู้ประสานงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ จะแถลงข่าวงานมหกรรมพื้นที่
สร้างสรรค์ “เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การแข่งขัน “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ - พระนครคีรี - พระราชวังรามราชนิเวศน์
มินิมาราธอน ครั้งที่ 16”
ผอ.ร.พ.พระจอมเกล้าฯ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชมรมวิ่งในจังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดการแข่งขัน “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ – พระนครคีรี - พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้รับบริการและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วมเดินเป็นเกียรติเพื่อสุขภาพร่วมกับแขกรับเชิญ
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 06.00 น. ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3270 9999
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางทิพย์วรรณ จําปาทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

