รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 3/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒3 มีนาคม 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.เวชยันต์
5 พ.ต.อ.ทีป
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทย์ประจักษ์
9 นายแพทย์สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นางลัดดาวรรณ
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นางสาววนิดา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสุมาลี
นางสาวปถาดา
นางมธุรส
นางน้อยทิพย์
นางสาวบุษกร
นางศรีสมร
นายณัฐ
นายศิริศักดิ์
นางผกาวรรณ
นางสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นางจิดาภา
นายมานะ
นายอุทิศ

ขาวสอาด
รักขนาม
ประวิตร
แว่นไธสงค์
ราญสระน้อย
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
สุขเจริญ
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
แย้มสรวล
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
บุณยงามปรีดี
เปรมฤทธิ์
เอี่ยมหลี
วงศ์สุวรรณ
เทพสุวรรณ์
อารีกุล
ตาลบํารุง
บุญเกิด
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
ชยธรกุลศิริ
วัฒนากร
บุญช่วย

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายยุทธนา
นายโสภณ
นายสุรเวช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นายเรวัต
จ.ส.อ.ธนเดช
นางสาววัชรี

สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ
ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
หวังสุวรรณ
จิตต์วรจินดา

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายกฤษฎา
41 นายชวลิต
42 นายอนุชา
43 นายขจรศักดิ์
44 นายจําลอง
45 นายรัฐพล
46 นายวันชัย
47 นายทรงรัฐ

แก้วสองเมือง
ปราบพาล
เรืองอมรวิวัฒน์
สมบูรณ์
แก้วแดง
นิโครธานนท์
กองทรัพย์
รัฐปัตย์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.อ.อชิรวิชญ์

ศรีไพบูลย์

49 ร.อ.มาโนช
50 ร.ท.สุชาติ

โรจนบุรานนท์
สุขสวัสดิ์

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

52 พ.ต.ท.ประไพ

ทองนุช

53 พ.ต.ท.รณรงค์

เชื้อนาค

54
55
56
57
58
59
60
61

ชิงชัย
กองผุย
ศตุตานันทะ
พันธ์จินดา
ระหว่างบ้าน
คงเนียม
เนียลเซ็น
จิตรบรรจง

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

แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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

๓
62
63
64
65
66
67
68

พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.ศักดา
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.ท.สมนึก
พ.ต.อ.ขวัญทูล

ชันแสง
เลิศพลรัตน์
ระเวง
จําปาทอง
มีช่วย
พันธ์แจ่ม
ปัญญาปิยวิทย์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นางสาวสิริรัฐ
70 นางสาววิไลพร
71 นางสุกัญญา
72 นางปานทิพย์
73 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
มั่งบางยาง
แก้วขาว

74 นายไพรัตน์
75 นางทัดทรวง

เทียนทอง
อักษรมัต

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
76 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ
77 นายอาคม
ชานาง

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
78 นายสนิท
สกุทา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
79 นางสินารินทร์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
80 นายเกรียงศิริ
วิเจริญ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
81 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
82 นางวราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
83 นายศักดา
ปิ่นอยู่
84 นายณฤทธิ์
85
86
87
88
89

นายณัฐวัตร
นางสาวสุธาทิพย์
นายสมเกียรติ
นายศักดา
นายกิตติศักดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
หวานแก้ว
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แย้มยิ้ม
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
สัจจมาศ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เจริญทรัพย์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี

๔
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

นางสาวมนทกานติ
นางสาวสุภาพร
นายสันต์
นางเจษฎา
นายอนุชิต
นายวิโรจน์
นายอิสระ
นางบุญศรี
นายนพรัตน์
นายพันธ์ศักดิ์

ท้วมติ้น
มหันต์กิจ
จรเจริญ
อังศุพาณิชย์
พรแดง
แสงเพชร
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
จันทร์คง
อินทร์แก้ว

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
100 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
101 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
102 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
103 นายสว่าง
รัตนนรา
104 นายปณัย
หนูแท้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
105 นายเชตุ
จันทร์ดี
106 นายสุจินต์
ทองนางแย้ม
107 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
108 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
109 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์
110 นายวรเทพ
บุญยืน

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
111 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
112 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
113 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์
114 นายสุพจน์
จุลธุระ

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

กระทรวงพลังงาน
115 นายทรรศชล

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

พุทธรัตนา

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
116 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
117 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล
118 นายนาวิน
บุศย์ประยูร

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

๕

สํานักนายกรัฐมนตรี
119 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
120 นายสุรพงษ์
121 นายวีรชัย
122 นายศักดิ์ดา

ฉิมมณี
เพชรรัตน์
สีคํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
123 นายอิทธิพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
124 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
125 นายกฤติกร
126 นางสมพร
127 นายทศพล
128 นางวิภาณี
129 นายสมพงศ์
130 นายอัฐวิจักรณ์
131 นางสาวลักษณา
132 นายสรรเสริญ
133 นายอรุณ
134 นายสรายุทธ
135 นางสมศรี
136 นายประสิทธิ์
137 นายชุมพล
138 นายพล
139 นายสมหมาย
140 นายวีระ
141 นายวีระ

สําราญถิ่น
พิริยะสุขถาวร
ราชเดิม
เรืองศิลป์
กาศเกษม
เดชบํารุง
บุตรแก้ว
ไหมทอง
หวังอารี
อุ่นใจ
กําไลแก้ว
ใจช่วง
วีระไพศาล
อินทร์จันทร์
ลิ้มเจริญ
แก้วกัลยา
กิ่งแก้ว

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

กระทรวงสาธารณสุข
142 นางประภาพร
143 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
144 นายณรงค์ชัย
145 นายคงศักดิ์
146 นายคงศักดิ์

นิรัญรัตน์
มาตังครัตน์
มาตังครัตน์

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

๖
ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
147 นายพุทธา
148 นายชวลิต
149 นายอนันต์
150 นายสมชัย
151 นายวิเชียร
152 นางสาวไพลิน
153 นายศักดิ์ศรี

ศรีคําภา
ยาคล้าย
วรรณพรรณ
สินธัญญาธรรม
เรียบร้อย
สังข์สงเคราะห์
ลาภประสิทธิ์

ผู้อํานวยการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
154 นายจรุงศักดิ์
155 นางสลักจิต
156 นายชาคริต
157 นางสาวโกลัญญา
158 นายวัน
159 นายอนุชา
160 นายภราดร
161 นายบุญยอด
162 นางสาวณัฏฐินี
163 นางสาวรมิดา
164 นายประวิทย์
165 นายเพทาย
166 นายมานะ

เรืองแก้ว
เจริญสุข
ผลศรัทธา
กีรติธนกรกุล
เมฆอัคคี
สุภาษิต
เวทยนุกูล
มาคล้าย
วันแก้ว
กลิ่นเมือง
งามสิริศักดิ์
จินดาไทย
ภุมรา

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
167 นายอารุช
168 นายอานนท์
169 นางสาวธราภรณ์
170 นางวรรณวิมล
171 นายวิชัย
172 นายพิสิษฐ์
173 นายเชิดพงษ์
174 นายมงคล
175 นางทิพย์วรรณ
176 นางสาวสุวรัตน์
177 นางสาววริศรา

เอมโอษฐ์
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จันจะนะ
บุญสร้าง
จําปาทอง
มุขรัตน์
เชิดชู

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

๗

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
2 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
3 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
6 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
7 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
8 ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
9 นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
10 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
11 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
12 ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
13 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
14 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบประกาศเกียรติคุณสําหรับนักเรียนพิการและผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ประจําปี ๒๕๕๙
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี นําข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พร้ อ มด้ ว ยนั ก เรี ย นในสั ง กั ด เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๗
“นครศรีธรรมราชเกมส์” ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น
นักเรียนพิการและผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลศจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ซึ่งเป็นกีฬาสําหรับ
นั ก เรี ย นพิ ก ารทางร่ า งกาย จํ า นวน ๕ ราย ดั ง นี้ ๑) นางสาวอนุ ศ รา แบนอภั ย ผู้ ฝึ ก สอนนั ก กี ฬ าบอคเซี ย
๒) นางสาวเกศิ ณี เกียรติพัฒนกุ ล นั กกีฬาบอคเซีย ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ BC๓ ได้ รับรางวัลชนะเลิศ
๓) เด็กหญิงรัชนีกร พรมแก้ว นักกีฬาบอคเซีย ประเภทเดี่ยว BC๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔) นางพงศ์ศธร พูลเกตุ
นักกีฬาบอคเซีย ประเภทคู่ BC๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว BC๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และประเภท
ผสม BC๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๕) นายอําพล มีอยู่ นักกีฬาบอคเซีย ประเภทเดี่ยว BC๓ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซีย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
ประธาน
เพชรบุรี ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการแข่งขันในทุก ๆ ครั้งต่อไป
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางสาววนิดา แย้มสรวล
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑

๘
๒) นายธรรนูญ ไขว้พันธุ์
ผู้ อํานวยการศู นย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ มชนเพชรบุ รี
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
๑.๒ หน่วยงานเข้าร่วมประชุมใหม่
๑) นายสุพจน์ จุลธุระ

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี

๑.๓ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม – ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การดําเนินการ
ตรวจสอบกรณีที่มีบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติ (Nominee) เข้ามาลงทุนทําธุรกิจท้องถิ่น การนําร่องการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในหน่วยงาน การจัดเตรียมโครงการลงทุนที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ
๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี การดําเนินโครงการที่จะต้องจัดจ้างให้เอกชนผู้จัดรับงาน (Organizer) งานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์ และการจัดทําข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แจกที่ประชุม
๑.๔ นโยบายผู้บริหาร
เรื่องรถตู้ ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องการจัดระเบียบ มอบมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และตํารวจภูธร
ประธาน
จังหวัดเพชรบุรี ประสานสํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
เรื่องไข้เลือดออก มอบสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นําข้อมูล สถิติเรื่องไข้เลือดออก
เข้าเป็นวาระสืบเนื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจําทุกเดือน
เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฝากทุกท่านช่วยกันณรงค์เรื่องการขับขี่
ปลอดภัย ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา ครอบครัว ตลอดจนตัวเราเอง หน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นหน่วย
ตรวจสอบ การตั้งด่านระดับพื้นที่ ระดับท้องถิ่น สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แขวงทางหลวงเพชรบุรี ช่วยกันดูแลและให้ความสําคัญเรื่องนี้ และเนื่องจากขณะนี้เกิดภัยแล้ง มอบนายอําเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโซนให้พี่น้องประชาชนเล่นน้ํา เพื่อช่วยกันประหยัดน้ํา
เรื่องภัยแล้ง หลักการ คือ น้ําดื่ม น้ําใช้ จํานวน ๒๐ อําเภอ ๑๐๐ ตําบล ประสบปัญหาภัยแล้ง
ทุกท่านต้องช่วยกันดูแล การเก็บกักน้ํา การปลูกพืชใช้น้ําน้อย ขอให้นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พระราชดําริ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ มอบสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ดูแลน้ําเพื่อการเกษตร
อาชีพที่พี่น้องประชาชนทําอยู่แล้วตาย ต้องลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือ มอบสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน สําหรับการใช้เงินที่มีผลกระทบจากภัยแล้ง พืชผลเสียหายว่าไปตามกฎหมาย กรณีการเกิดไฟป่าเขต
อําเภอแก่งกระจาน จนถึงอําเภอหนองหญ้าปล้อง ตั้งกองอํานวยการ ณ แม่คะเมย หลักการคือ สาเหตุเกิดจาก
มนุษย์หรือไม่ มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ดําเนินการตามกฎหมาย หากเกิดจากความ
รู้เ ท่ า ไม่ถึ งการณ์ เกิ ด จากการทํ า เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตั วแล้ วส่ งผลเสี ย แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม มอบนายอํ า เภอ
ทําประชาคม ทําความเข้าใจ เฝ้าระวัง ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดับไฟ จํานวนกว่า ๕๐๐ คน คาดว่า
จะใช้ เ วลากว่ า ๕ วั น ขณะนี้ ไ ฟลดลงมากกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐ มอบ ธกส. ช่ ว ยสนั บ สนุ น น้ํ า ดื่ ม วิ ธี ก ารดั บ ไฟ
ประกอบด้วย การใช้คนที่มีความรู้ การกันแนว การสร้างแนว และการใช้เฮอลิคอปเตอร์ มอบสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี ทําความเข้าใจกับคนชาติพันธ์ มอบสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เปลี่ยนแนวคิด ร่วมกับอําเภอ ทําความเข้าใจ มอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
องค์กรปกครองท้องถิ่น นายอําเภอ ร่วมกันเรื่องหลักการและวิถีชีวิต

๙
๑.๕ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ“เผยแพร่ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ” และบรรยายพิเศษ “นโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี” ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
องค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการ จํานวน 100 คน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง
หรือผู้ใกล้ชิดรวมถึงหน่วยงานมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิ ติบดี ประวิตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม จั งหวัดแบบบรูณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2559 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัด
เพื่อเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 พิจารณาการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามข้อมูลแรงงานนอกระบบในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า แรงงานนอกระบบต้องการให้รัฐ
ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ อันดับแรก คือ ค่าตอบแทน รองลงมา คือ การทํางานที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีสวัสดิการ ชั่วโมง
การทํางานมากเกินไป ลาพักผ่อนไม่ได้ งานหนักเกินไป และไม่มีวันหยุด ตามลําดับ วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวทีสัมมาสร้างความเข้าใจร่าง
รัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
รัฐธรรมนูญเบื้องต้น ครั้งที่ 9 โดยคณะอนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล
7 จังหวัด
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ
ภาคบ่ า ยลงพื้ นที่ รั บฟังปั ญ หาของประชาชน ณ หอประชุม ที่ว่าการอําเภอบ้ านลาด วันที่ 8 มีน าคม ๒๕๕๙
ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานมอบ
รางวัลรถยนต์ จํานวน 1 คัน ให้แก่ นายลือชา ม่วงพันธ์ ชาวอําเภอหนองหญ้าปล้อง และรถจักรยานยนต์ จํานวน
5 คัน สําหรับผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2559 จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
จังหวัดเพชรบุรี ทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท จํานวน ๕๓ คน วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานงาน “พลังสตรี พลังเครือข่าย พลังพัฒนา” เนื่องในวัน
สตรีสากล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําสตรีที่มีผลงานดีเด่น และร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จของสตรีอําเภอ
เมืองเพชรบุรี ที่มีผู้นําสตรีได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด และผู้นําองค์กรได้รับโล่พระราชทาน
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้ทุกจังหวัดดําเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ขจัดปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร และแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล จุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีผู้ประกอบการ จํานวน 5 วิน รวมรถที่ใช้บริการ 141 คัน วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๙
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 5 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 ภาคบ่ายลงพื้นที่ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม และตรวจ
ติดตามโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย ณ ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา วันที่
11 มีนาคม 2559 ณ กม.41 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด

๑๐
งานถนนเกลือ Art of Salt ครั้งที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้แก่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล บางตะบูน – บ้านแหลม – หาดเจ้าสําราญ – ชะอํา สร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เดินทาง พร้อมทั้งสร้างความผูกพันให้ครอบครัวจากการเดินทางท่องเที่ยว
และให้นักท่องเที่ยวเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้น
วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จุดชมวิว
ชายหาดชะอํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอํา ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน เทศกาลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอําเภอชะอํา
และจังหวัดเพชรบุรีจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 นําสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทน
จากคณะกรรมมาธิการสามัญคณะต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทั้งจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอํานาจ
หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี บรรยายสรุปนําเสนอปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การทําประมง ขยะมูลฝอย ภัยแล้ง การท่องเที่ยว การแถลงปัญหาของจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับส่วนราชการ ภาคบ่าย
คณะแยกกลุ่มย่อยลงพื้นที่ ตําบลบางแก้ว ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม เพื่อสํารวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
และรับฟังปัญหาจากประชาชน อีกกลุ่ม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชน กลุ่ม
ธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นําชุมชน วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อําเภอ
เมืองเพชรบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดงานของภาคกลาง 26 จังหวัด ระหว่างวันที่ 25 - 29
มีนาคม 2559 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจําปีงบประประมาณ 2559 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษของจังหวัดเพชรบุรีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานของบุคลากรไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภายใต้มาตรการที่ 4
จํานวน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเขาย้อย อําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง และอําเภอบ้านลาด รวม 17 ศบกต. จํานวน
22 โครงการ เป็นเงิน 15,621,378 บาท วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์
บํารุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ภาคเช้า นําหัวหน้าส่วนราชการเข้าวัดเนื่องในวันธรรมะสวนะ ณ วัดห้วยรางโพธิ์
ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง กล่าวให้ข้อคิดเรื่องการทําบุญกับส่วนราชการและประชาชน ปลูกต้นไม้
และลงพื้นที่ดูการขุดลอกคลองบริเวณสะพานปูนในพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ การนําบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ มาให้บริการแก่ประชาชน เยี่ยม
ครัวเรือนยากจน และครัวเรือนประสบความสําเร็จ วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559 การจัดตั้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น จัดตั้งกองอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น
วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กองอํานวยการร่วมเฉพาะกิจ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่อําเภอ
แก่งกระจาน และอําเภอหนองหญ้าปล้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมรับฟังคําชี้แจง
เกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และมอบถุงยังชีพสําหรับเจ้าหน้าที่ สําหรับการ
แก้ไขปัญหานี้ในระยะต่อไป ต้องทําความเข้าใจกับประชาชน ให้เกิดความยั่งยืน วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ 25 ณ สนามฟุตบอลอําเภอท่ายาง เพื่อส่งเสริม

๑๑
ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวในพื้นที่ และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ให้เป็นที่แ พร่หลายยิ่งขึ้น
วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอํา นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน (สปจ.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Asean - US Cooperation Project on ICS เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน พัฒนาร่างแผน
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 18 ด้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ รู้รับ ปรับตัว
ฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํ า คณะทํ างานการฝึ ก การป้องกั น และบรรเทาสาธารณภัยจากอุ บัติเหตุทางถนน จังหวั ดเพชรบุ รี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฝึกรูปแบบเฉพาะหน้าที่ สถานการณ์อุบัติเหตุรถบัสพร้อมผู้โดยสารถูกรถตู้ใช้
ก๊าซที่พุ่งชน มีผู้บาดเจ็บ และเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อน ทําให้เกิดเพลิงไหม้ เต็มรูปแบบ ในวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๕๙
ณ แยกช้างแทงกระจาด อําเภอชะอํา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๖,๗๘๙.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๓๒๗.๓๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๓ อยู่ลําดับที่ ๑๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒ งบประจําได้รับจัดสรร
๓,๖๗๕.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๐๕๑.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๓ อยู่ลําดับที่ ๕๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๓,๑๑๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๗๖.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๙๗อยู่ลําดับที่ ๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๘.๒๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๖ อยู่ลําดับที่ ๔๑ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒
งบประจําได้รับจัดสรร ๓๗.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๘ อยู่ลําดับที่ ๒๘
เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๖๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๑.๒๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๙ อยู่ลําดับที่ ๓๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔๗.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๔ อยู่ลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๒
งบประจําได้รับจัดสรร ๑๓๒.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๕ อยู่ลําดับที่ ๑๑
เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๖๒.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘.๖๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๘ อยู่ลําดับที่ ๖ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๑,๔๐๕.๕๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๗๘๐.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๘๔.๕๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๖๙๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐.๙๗
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๒.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๒
ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ตามมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล ได้ แ ก่
๑) โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท งบประมาณ ๔๖๖.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๕.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๘๓ ๒) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ ๓) งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณ ๑๘๘.๗๑
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๓.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ถึงร้อยละ ๔๐ จากระบบ GFMIS มีจํานวน ๒๗
หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ๑) ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติฯ และขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ออกไป ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๒) กรมบัญชีกลาง ขยายวงเงินทดรอง
ราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มเติมจังหวัดละ ๓๐ ล้านบาท รวมเป็นจังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ๓) การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online สําหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบงานพัสดุ
(๒๐ และ Po) ระบบงานการเงิน (๓๐) และระบบงบประมาณ (๕๐) และให้ส่วนราชการไปใช้รหัสผู้ใช้งาน
(UserName) รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก + ๑๐ เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สาเหตุที่ต้องยกเลิก
เนื่องจากจําเป็นต้องจัดการบริหารลิขสิทธิ์ (SAP (SAPLicense) ไม่ให้เกินที่กระทรวงการคลังมีอยู่ เป็นสิทธิที่
กําหนดให้เป็นการชั่วคราวซึ่งสามารถใช้สิทธิปกติได้ และหากหน่วยงานใดมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิต่อไปให้แจ้ง
กรมต้นสังกัด ขอใช้สิทธิกับกรมบัญชีกลางเฉพาะกรณีไป ๔) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันฯ จนถึงวันทําการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์ คือ กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๕๘
ที่ได้รับอนุมัติให้กันฯ หรือขยายเวลาเบิกจ่ายจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ทุกรายการ กรณีไม่มี
หนี้ผูกพัน เฉพาะเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันฯ หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ งบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ งบกลาง รายการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ รายการ
เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ และเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับทุนต่าง ๆ ที่มีสัญญาในการรับทุนแล้ว เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เงินงบประมาณ
รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จาก
ต่างประเทศ และเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ ให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูล
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบแจ้งรายะเอียด จํานวน ๓ ชุด ให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
เพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมกราคม 2559บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากการขยายตัวของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทานตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ผลผลิ ต จากภาคการเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมด้า นอุปสงค์ข ยายตั วตามการขยายตัวของดัชนี ก ารบริโ ภค
ภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากและสินเชื่อในจังหวัดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดเก็บรายได้หดตัว”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว

๑๓
ร้อยละ 9.2 ในเดือนก่อนพิจารณาจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 29.1 ปรับตัวดี ขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 14.4 ในเดือนก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิตข้าวและ
สับปะรดโรงงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประกอบกับปริมาณผลผลิตมีจํานวนมากกว่าปีก่อน
ส่วนดัชนีผลผลิตภาคอุ ตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.9 ขยายตัวต่อเนื่องจาก
ที่ขยายตัวร้อยละ 17.3 ในเดือนก่อนสะท้อนจากทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 โดยเฉพาะการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของโรงผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่จังหวัด สําหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการซึ่งเป็นโครงสร้างหลักหดตัวลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -6.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในเดือนก่อนสะท้อนจากการลดลงของรายได้
จากการขายส่งขายปลีก จากภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม และการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวเนื่องจากเดือน
ก่อนประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้
ออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในช่วงสิ้นปี 2558
ส่งผลให้ภาพรวมของด้านอุปทานในเดือนนี้ชะลอตัวลง เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 15.8 ในเดือนก่อนพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.0 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัว
ร้อยละ 17.7 ในเดือนก่อน สะท้อนจากจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสําหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1
ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในเดือนก่อนสะท้อนจากทุนจดทะเบียนนิติบุคคลและจํานวนนิติ
บุคคลตั้งใหม่ที่ชะลอลงประกอบกับสินเชื่อสําหรับการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงเช่นกันแต่อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มด้านอุปสงค์ยังขยายตัวได้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่นการส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเวลาเร่งด่วนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน (กยจ.) และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
(ตําบลละ 5 ล้านบาท) ในส่วนของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -3.2 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 35.2 ในเดือนก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําหดตัวร้อยละ -12.4 หดตัวลงจากที่
หดตัวร้อยละ -0.9 ในเดือนก่อนสําหรับการเบิกจ่ ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยละ 19.9 ชะลอตัวลงจากที่
ขยายตัวร้อยละ 177.5 ในเดือนก่อน เนื่องจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.4
ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 14.1 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและ
ปริม าณผลิ ตสับปะรดโรงงานเนื่ องจากเป็ นช่วงเก็บเกี่ย วผลผลิตประกอบกับ ผลผลิตมีจํานวนมากกว่าปีก่อน
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว
ร้อยละ 4.8 ในเดือนก่อนเป็นผลจากธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากลดลงสําหรับ
ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 ชะลอตัวลงที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในเดือนก่อน
เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยสนับสนุนการให้สินเชื่อกองทุน
หมู่ บ้ า นและกระตุ้ น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณเงิ น ฝากและปริ ม าณสิ น เชื่ อ ภาพรวมยั ง คงขยายตั ว
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -1.0 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ
-1.5 ในเดือนก่อนพิจารณาจากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มตามการลดลงของหมวด
เคหสถาน หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร ในขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าหมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล หมวดการบันเทิง และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ปรับตัวดีขึ้นและดัชนีหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวดีขึ้นจากหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้ําเครื่องประกอบอาหารและ

๑๔
เครื่องดื่มไม่ไม่แอลกอฮอล์สําหรับด้านการจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 จากที่หดตัว
ร้อยละ -0.9 ในเดือนก่อน พิจารณาจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรวมมีจํานวน 695.5 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ - 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
หดตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 47.7 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําลดลง โดยเบิกจ่ายได้
จํานวน 475.6 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ -12.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัว
ร้อยละ -0.9 ในเดือนก่อน พิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมมีการปรับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจําเข้าระบบจ่ายตรง สําหรับ
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 219.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 177.7 ในเดือนก่อน สะท้อนจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐ บาลให้ทันภายในเดือนธันวาคมสําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน
240.8 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ -2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 0.7
ในเดื อ นก่ อ น เป็ น ผลจากการจั ด เก็ บ ภาษี น้ํ า มั น ของสํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ เ พชรบุ รี และการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมของสํานักงาน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีจัดเก็บได้ลดลง ประกอบกับส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะ
สํานักงานที่ดินจังหวัดจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้ลดลงเช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณ ขาดดุลจํานวน
456.8 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวการณ์คลัง
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ทางออกการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย” ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จัดโดย
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เข้าร่วมประชุม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ บรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาขยะชุมชนกับ
แนวทางการจัดการขยะของประเทศตามแนวทาง Roadmap (การจัดการขยะตกค้างสะสม การสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยใหม่ การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและการสร้างวินัยของคนในชาติ) การจัดการขยะ
มูลฝอยโดยใช้แนวทางหลักการ ๓R การบริหารจัดการขยะที่มีเอกภาพ ไม่ควรดําเนินการผ่านหลายกระทรวง และ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะจากวิธีการจัดเก็บจากรายครัวเรือนเป็นการจัดเก็บจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี เขต ๕ (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เทศบาล
เมืองชะอํา รายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย ผู้ตรวจฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ควรบูรณาการ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๒) ขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกฎ ระเบียบ ข้อกําหนด และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ
มูลฝอย ๓) การณรงค์สร้างจิตสํานึก จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะลดการใช้โฟม
ให้กับชุมชน โรงเรียน และ อปท. ๔) การณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ความรู้เรื่องการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ
ปลัดจังหวัด
บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คําปรึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน
๑,๙๔๕ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๔๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๓ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๕๓๑ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗
ประธาน
มอบทุกส่วนราชการปรับโครงสร้าง ปรับวิธีการทํางาน โดยต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งต้องเป็น
ระดับปลัดอําเภอ หรือเจ้าหน้าที่ ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่องใดที่สามารถแก้ไขได้ให้ยุติเรื่อง ทั้งนี้ ภายในสิ้นเดือน
เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องร้องเรียนต้องลดลง และไม่เกินร้อยละ ๑๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็๗พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัด
จึงกําหนดจัดงานพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า เวลา ๑๐.๐๐ น. งานวันข้าราชการพลเรือน (ภายหลังเสร็จพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า) พิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘
จํานวน ๕ ราย พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมโล่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ตามโครงการเพชรเม็ดงาม จํานวน ๗ ราย การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว/เครื่องราชสักการะ ใช้พานพุ่ม
ดอกไม้สดหรือแห้ง จํานวน ๑ พาน วางถวายสักการะ ๑ คืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการ

เพชรเม็ดงาม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2558 เมื่ออังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพชรเม็ดงามขึ้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้พิจารณาอนุมัติ
โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ 30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นผู้ดํารงตนที่ถูกที่ควร ด้วยการมีคุณธรรม
จริยธรรม 2) เพื่อคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตัวอย่างในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อน รณรงค์ กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3) เพื่อ
สร้างขวัญ และกําลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่อง เป็นตัวอย่างในการประพฤติตนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

๑๖
คณะกรรมการจริ ยธรรมประจํ าจั งหวั ดเพชรบุ รี ได้ จั ดประชุ มเพื่ อดํ าเนิ นการคั ดเลื อกและนั ด
สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครฯ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผลการคัดเลือก ดังนี้ 1) นายนุกูล แสงสินธุ์ ตําแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชะอํา
2) นายวิวัฒน์ เลิศอาวาส ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทาน 3) นางวันทนา เปรี้ยวน้อย ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชะอํา ๔) นายพัสกร ผ่องใส ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านคีรีวงศ์ 5) นางสาวเนาวรัตน์ ชั่งสุวรรณ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านแหลม 6) นางปภาวันท์ เอี่ยมสะอาด ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 7) นางพรวิมล พุทธบูชา ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเขาย้อย
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพชรเม็ดงาม จะได้รับ
เข็มเชิดชูเกียรติพร้อมโล่เกียรติคุณ ซึ่งจะมอบให้ในวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม
พริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณ
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณ
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (สุขศาลาพระราชทานของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บ้านโป่งลึก
หมู่ ที่ 2 ตํ า บลห้ ว ยแม่ เ พรี ย ง อํ า เภอแก่ ง กระจาน) เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 1 มี น าคม 2559 ณ ศาลาว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ ดังนี้ 1) ให้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค ที่ได้ทําการ
สํารวจแล้วและเป็นปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบว่าประชาชนในพื้นที่ฯ ตกเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องใด
มีระดับปัญหาความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยให้จัดลําดับความสําคัญของปัญหาดังกล่าวด้วย 2) ให้ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดย
ใช้ข้อมูลตามข้อ 2.1 และใช้กลไกในระดับจังหวัด (คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด) เป็นหลักในการขับเคลื่อน กํากับ สนับสนุน ติดตามการดําเนินงาน
โดยในเบื้องต้นจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่อย่างจริงจังและสม่ําเสมอ
เพื่ อ ร่ ว มกั น หาแนวทางที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ นที่ ดั ง กล่ าว ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น ตามลํ า ดั บ
จนกระทั่งไม่มีการตกเกณฑ์มาตรฐานอีกต่อไป โดยมีเป้าหมาย 4 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี) โดยให้
รายงานผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วให้ ก องประสานงานโครงการพื้ น ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สนง.กปร.) รับทราบด้วย เพื่อเป็นการประสานงานในโอกาสต่อไป
3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดภารกิจและหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ชัดเจน โดย
จั ด ทํ า เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารของจั ง หวั ด ที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงการที่ ทุ ก หน่ ว ยงานในจั ง หวั ด มี แ ผนที่ จ ะ
ดําเนินการในพื้นที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดทิศทางและหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม
4) ให้ใช้งบประมาณจังหวัด (ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดและนโยบายรัฐบาล ดําเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น หากเกินกําลัง
ความสามารถหรือศักยภาพของจังหวัด ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนที่มีงบประมาณดําเนินการด้าน CSR หรือแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางสนับสนุนต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นปัญหาความต้องการด้านน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือน้ํา
เพื่อการเกษตรที่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพัฒนาแหล่งน้ําสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับการบริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนงานฎีกา โดยต้องผ่านขั้นตอน

๑๗
การตรวจสอบฎีกาและพื้นที่ดําเนินการจากสํานักราชเลขาธิการ และสนง.กปร. 5) ให้อําเภอซึ่งเป็นที่ตั้งสุขศาลา
พระราชทาน ใช้กลไกระดับอําเภอเป็นเครื่องมือดําเนินการเช่นเดียวกับระดับจังหวัด และให้อําเภอประสานงานให้
มีการใช้กลไกของคณะกรรมการในระดับตําบล และหมู่บ้านเช่นเดียวกันด้วย โดยให้นายอําเภอเป็นเจ้าภาพหลักใน
ระดับท้องที่และท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกัน 6) ให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยใช้
ยุทธศาสตร์ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และใช้หลักประชารัฐโดยน้อมนําหลักการ
ทรงงาน “การระเบิดจากข้างใน” เป็นแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่ 7) ให้กําชับอําเภอดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง
สัญชาติของชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง/คนไทยบนพื้นที่สูง ในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติเพื่อจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนอย่างรอบคอบตามอํานาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัดกุม โดยไม่ให้มีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการดําเนินงานดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับปีภาษี ๒๕๕๙
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ขอเชิญผู้มีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๑) – (๘)
ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และ
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ ที่มีเงินได้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ พร้อมชําระภาษี (ถ้ามี) ได้ตามช่องทาง ดังนี้ ๑) ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา
(ในวันและเวลาราชการ) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒) ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี (ในวันและ
เวลาราชการ) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๓) ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th (ให้บริการตลอด
๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐, ภ.ง.ด.๙๑ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะได้รับสิทธิขยาย
เวลาการยื่นแบบฯ ออกไปอีก ๘ วัน ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ทั้งนี้ ถ้าผู้เสียภาษียื่นแบบฯ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกําหนด จะต้องชําระค่าปรับแห่งการล่าช้า
และต้องชําระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕/เดือน ของภาษี กรณีที่มีภาษีต้องชําระอีกด้วย หากมีข้อสงสารสามารถ
สอบถามรายละเอียด ได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๔๒๓๖ – ๗ หรือ
๐ ๓๒๔๒ ๕๒๓๗ หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center
โทร ๑๑๖๑
มติที่ประชุม
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๔.๕ สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒ นาชุ ม ชน ได้ รั บ มอบหมายจากคณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาการจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่เป้าหมาย โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา คือ คณะทํางานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ให้มีความพร้อมในการดําเนินงาน สามารถใช้คู่มือ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชน
จัง หวั ด เพชรบุ รี ได้ ดํ า เนิ น การ ดั ง นี้ ๑) จั ด ประชุ ม ชี้แ จงคณะทํ า งานระดั บ พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าค เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด พร้อมรับฟังการชี้แจงผ่านการถ่ายทอดสด
ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก

๑๘
นายการั ณ ย์ ศุ ภ กิ จ วิ เ วชการ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระสื บ สาน
แนวพระราชดําริ นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน
๓๓ ราย จากการประชุม นายการัณย์ ศุภกิจวิเวชการ ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ ได้เสนอให้สํานักงานจังหวัด ฝ่ ายเลขานุ การในการจั ดทําคําสั่ง เพิ่มคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒ หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ครอบคลุมการดําเนินงานที่ต้องบูรณาการ
ร่วมกันตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง ๗ ด้าน ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะทํางานระดับอําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน จํานวน
๒๐๕ หมู่บ้าน ดําเนินการจัดเวทีที่ ๑ เป็นการชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลในการจัดเก็บจะมี
๔ รายการ ได้แก่ ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูลแหล่งน้ํา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (รายได้/หนี้สิน) และข้อมูลด้านสังคม
ทุกอํ า เภอได้ ดํา เนิน การเสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ว ทั้ ง ๒๐๕ หมู่บ้ าน และจะต้อ งใช้ ร ะยะเวลาในการจั ด เก็ บข้ อมู ล
โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลบัญชีครัวเรือน อย่างน้อย ๑ เดือน จึงจะดําเนินการจัดเวทีที่ ๒ เป็นเวทีประชาคม
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดเก็บ และปรับแผนชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยเน้น
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จากนั้นจะเป็นการนําโครงการเสนอของบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ ผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “มหกรรมสุดยอด OTOP ของดีเพชรสมุทรคีรีขันธ์”

จังหวัดเชียงราย
พัฒนาการจังหวัด
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้อนุมัติโครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้า จําหน่ายและ
เชื่อมโยงการกระจายสินค้าภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ หน่วยงาน
ดํ า เนิ น การ ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐,๑๖๔,๐๐๐ บาท โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับผิดชอบดําเนินการในกิจกรรมที่ ๕ จัดงานมหกรรมสุดยอด OTOP “ของดีเพชรสมุทรคีรีขันธ์” งบประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดดําเนินการ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง
๔ จังหวัด เป็นเงิน ๓,๖๓๕,๙๘๕ บาท ผลิตภัณฑ์ยอดจําหน่ายสูง คือ อาหารทะเลแปรรูป ขนมหวานเพชรบุรี
เครื่ อ งประดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรประเภทเครื่ อ งสํ า อาง ครั้ ง ที่ ๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๐ – ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ จังหวัด เป็นเงิน
๔,๘๑๕,๔๐๔ บาท ผลิตภัณฑ์ยอดจําหน่ายสูง คือ เครื่องประดับมุก อาหารทะเลแปรรูป ขนมหวานเพชรบุรี และ
ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๕๙
พัฒนาการจังหวัด
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยความรับผิดชอบของกรมพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ และในปี พ.ศ.๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระมหากรุ ณ ารั บ กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท ไว้ ใ นพระราชู ป ถั ม ภ์
พระราชทานชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๔๓ รองรับ ซึ่งการดําเนินงาน

๑๙
ดังกล่าวจําเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กระทรวงมหาดไทย จึงได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน
ดําเนินการทอดผ้าป่าสมทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี
เพื่อนําเงินบริจาคดังกล่าวสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท สําหรับนําไปใช้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ต่อไป ทั้งนี้ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯ ในวัน
อังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบันไดทอง ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ งานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง
พัฒนาการจังหวัด
ด้ว ยจังหวั ด เพชรบุ รี ได้รั บ มอบหมายจากกรมส่ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม เป็ น
เจ้าภาพการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย ภาคกลาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยการจัดงานประกอบไปด้วยจังหวัด รวม ๒๖ จังหวัด กําหนด
จัดระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครคีรี จึงขอเชิญท่านร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ อุทยานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนผู้มาเที่ยวงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร”
ครั้งที่ ๓๐ ประจําปี ๒๕๕๙
สรุ ป ผลความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ ม าเที่ ย วงาน “พระนครคี รี – เมื อ งเพชร” ครั้ ง ที่ ๓๐
สถิติจังหวัด
ประจําปี ๒๕๕๙ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๔๒ เพศหญิง ร้อยละ ๕๘ จําแนกตามอายุ ๓ อันดับแรก คือ อายุระหว่าง
๓๐ – ๓๙ ปี ร้อยละ ๒๕.๘ อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๙ ปี ร้อยละ ๒๑.๖ และอายุระหว่าง ๔๐ – ๔๙ ปี ร้อยละ ๑๙
จําแนกตามระดับการศึกษา ๓ อันดับแรก คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๓๐.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ ๑๘.๕ และระดับประถม ร้ อยละ ๑๗.๙ จําแนกตามอาชีพ ๓ อันดับแรก คือ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๒๑.๔ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ ๑๙.๘ และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ ๑๘.๓ กิจกรรม
๕ อันดับแรกที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การจุดพลุไฟ ร้อยละ ๘๕.๓ การประดับไฟแสงสีบนเขาวัง
ร้อยละ ๘๓.๘ ขบวนแห่งเทิดพระเกียรติ ร้อยละ ๗๗.๘ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ
๗๐.๔ การแสดงงานสกุลช่างเมืองเพชร ร้อยละ ๖๙.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด
๕ อันดับแรก ได้แก่ ความสะดวกในการเดินชมงาน ร้อยละ ๔๐ การรักษาความสงบ/ความปลอดภัย ร้อยละ ๓๓.๓
ราคาและคุณภาพของสินค้า ร้อยละ ๓๑.๒ ความสะอาดในบริเวณงาน ร้อยละ ๓๑.๒ และราคา/ความสะอาดของ
อาหาร ร้อยละ ๓๑.๒ ร้อยละของผู้มาเที่ยวงานพึงพอใจโดยร่วมต่อการจัดงาน มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๔
พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๒๘.๖ และพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๔.๑ จุดเด่นของการจัดงาน ๕ อันดับแรก
ได้แ ก่ การจุดพลุไฟ การประดับไฟแสงสีบนเขาวัง ขบวนแห่เทิดพระเกี ยรติฯ การแต่งกายย้อนยุค และการ
ประกวดหนูน้อยพระนครคีรี กิจกรรมที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การจุดพลุไฟ ขบวนแห่
เทิดพระเกียรติฯ การประดับแสงสีบนเขาวัง การแสดงมหรสพหนังตะลุง และการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL กิจกรรมที่อยากให้มีในปีหน้า ๕ อันดับแรก ได้แก่ ตักไข่งานกาชาด สอยดาว
สินค้ าธงฟ้ าราคาประหยัด การจําหน่ายสินค้า OTOP แต่ละอํ าเภอ และการแข่ งขั นการทําอาหาร สิ่งที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ๕ อันดับแรก ได้แก่ ควรปิดถนนในช่วงเวลาเย็นและมีควรนํารถเข้ามาในสถานที่จัดงาน

๒๐
ควรเพิ่ ม สถานที่ จ อดรถยนต์ แ ละราคาค่ า จอดรถต้ อ งมี ม าตรฐาน สถานที่ จั ด งานคั บ แคบ ไม่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น
ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเวทีกลาง ห้องสุดและถังขยะไม่เพียง และราคาอาหารและสินค้าแพง ขาดคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

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

