รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน 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.สุรินทร์
5 พล.ต.ต.สุรพงษ์
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทย์ประจักษ์
9 นายแพทย์สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นางลัดดาวรรณ
12 นายธวัชชัย
13 นายสุวัฒน์
14 นางสาววนิดา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสุมาลี
นายสิทธิอุดม
นางมธุรส
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวบุษกร
นางศรีสมร
นายณัฐ
นายบุญเชิด
นายไพบูลย์
นางสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายเกรียงศักดิ์
นายบุญเลิศ
นายอุทิศ

ขาวสอาด
รักขนาม
ประวิตร
นิลเหลือง
ชัยจันทร์
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
สุขเจริญ
จูทอง
ขันเชื้อ
แย้มสรวล
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
หนูฤทธิ์
เปรมฤทธิ์
กล่อมจิตต์
วงศ์สุวรรณ
เทพสุวรรณ์
อารีกุล
กิตติธรางกูร
เมฆมานะ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
กิ่งสังวาล
จันทพงษ์
บุญช่วย

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางสาวสุกัญญา
นายไพบูลย์
นายสุรเวช
นายศุพิชชา
นายธนรัตน์
นางศรีจันทร์
นายเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นางสาววัชรี

จัตตุพรพงษ์
บัวราษฎร์
ดีมาก
หอมคง
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูพงศ์
จิตต์วรจินดา

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

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

แก้วสองเมือง
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
ราชแก้ว
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
รัฐปัตย์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.อ.ชิตพล

แก้วพรหม

49 ร.อ.มาโนช
50 ร.ท.สุชาติ

โรจนบุรานนท์
สุขสวัสดิ์

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51 พ.ต.ท.ประไพ

ทองนุช

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชิงชัย
ศตุตานันทะ
ภูชนะศรี
ระหว่างบ้าน
คงเนียม
นพภักดี
ชันแสง
เลิศพลรัตน์
ระเวง
พันธ์แจ่ม
ใช่กอง

ร.ต.อ.สมเด็จ
พ.ต.ท.ภีมพล
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพงศ์
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.ท.อรรถชัย
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.สมนึก
ร.ท.ท.ณรงค์ชัย

แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นางสาวสิริรัฐ
64 นางสาววิไลพร
65 นางสาวราตรี
66 นางปานทิพย์
67 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
สุริยบาล
มั่งบางยาง
แก้วขาว

68
69
70
71

อินทรสาลี
สันติกุล
ร่างน้อย
อักษรมัต

นายนักรบ
นายปิยพงษ์
นายวุฒิชัย
นางทัดทรวง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
72 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ
73 นายพรเลิศ
อุ่นเจริญ

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
74 นายสนิท
สกุทา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
75 นางสินารินทร์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
76 นางวิภารัตน์
เกตุสิงห์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
77 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
78 นายเกษม
ชาติทอง
แทน ผู้อาํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
79 นางสาวกมลวรรณ
80 นางสาวจันทิมา
81 นางสาวนวพร
82 นายสมเกียรติ
83 นายชัยวัธน์
84 นายศักดา
85 นายกฤษณุพันธ์
86 นางจิตอําไพ
87 นายสุริยัญ
88 นายวุฒินัยน์
89 นางสาวรัชนี
90 นายวีระชัย

นุชัย
เกศเมตตา
อยู่สบาย
นวลละออง
สมุทรเก่า
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
เราประเสริฐ
แสงหงษ์
ปรีดากิตติพัฒน
จิวะสุรัตน์
ฤทธิศรี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

๔
91
92
93
94
95

นายวิโรจน์
นายอิสระ
นางบุญศรี
นางสาวธนพร
นางนารีรัตน์

แสงเพชร
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
กระดังงา
รุ่งสมัย

แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

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

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
101 นางกรวิภา
จุลเจริญ
102 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
103 นายสุดใจ
บุตรแตง
104 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
105 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์
106 นายบรรณรักษ์
เสริมทอง

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
107 นายศุภชัย
วงศ์กฤช
108 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
109 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

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

กระทรวงพลังงาน
110 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
111 นายปรวีร์

ปรีชารักษ์

แทน หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
112 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
113 นายสมเกียรติ
ลีละสุทธานันท์
114 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
115 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
116 นายโยธิน
117 นายวีรชัย
118 นายสุชาย

บัวแก้ว
เพชรรัตน์
จาตุรพิทักษ์กุล

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

๕
กระทรวงแรงงาน
119 นางสาวฉันทนา

คํามี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
120 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
121 นายประพันธ์พร
122 ผศ.ดร.นิวัติ
123 นางทองสุข
124 นางวิภาณี
125 นายสมพงศ์
126 นายประมุข
127 นางเพ็ญศรี
128 นายสรรเสริญ
129 นายอรุณ
130 นายสรยุทธ
131 นางสมศรี
132 นายประสิทธิ์
133 นายประชุม
134 นางกมลวรรณ
135 นายประสิทธิ์
136 นายวีระ
137 นางอังคณา

น่วมประวัติ
กลิ่นงาม
รัตนประดิษฐ์
เรืองศิลป์
กาศเกษม
ติฐิโต
ติฐิโต
ไหมทอง
หวังอารี
อุ่นใจ
กําไลแก้ว
ใจช่วง
แสงกสิกรณ์
เกียรัช
เรืองแสงอร่าม
แก้วกัลยา
พลังกูร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
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
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
138 นางประภาพร
139 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายนิเวศน์
141 นายบุญโชค
142 นายคงศักดิ์

รุ่งสาคร
คงสถาพรชัย
มาตังครัตน์

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
143 นางสาวศุภรัตน์
144 นายชวลิต
145 นายวิเชียร
146 นางสาวพรพรรณ
147 นายศักดิ์ศรี
148 นายอนันต์

บุญบางเก็ง
ยาคล้าย
เรียบร้อย
ธนูทอง
ลาภประสิทธิ์
วรรณพรรณ

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

๖
149 นายธานินทร์
150 นางบุญสม
151 นายอิทธิกร

กิตตยานุรักษ์
นุชนิยม
ชํานาญอักษร

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
152 นายจรุงศักดิ์
153 นายนิวัช
154 นางสาวจันทรา
155 นางสะกุณา
156 นายภราดร
157 นางสาวสิริกร
158 จ.ส.อ.ประชา
159 นางสาวรมิดา
160 นายมานะ

เรืองแก้ว
ปรีชา
มหาเบญจวงศ์
พหุพันธ์
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
นามทิพย์
กลิ่นเมือง
ภุมรา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้เข้าร่วมประชุม
161 นายอารุช
162 นายอานนท์
163 นางสาวธราภรณ์
164 นางวรรณวิมล
165 นายวิชัย
166 นายพิสิษฐ์
167 นายเชิดพงษ์
168 นายมงคล
169 นางทิพย์วรรณ
170 นางสาวสุวรัตน์
171 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

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
2 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
3 หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
6 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
7 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
8 ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
9 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
10 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
11 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
12 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

๗
13
14
15
16
17
18
19
20

นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนให้แก่สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เพชรบุรี จํานวน ๑ แสนบาท
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่ สํ า นั ก งานการกี ฬ าแห่ งประเทศไทย จั ง หวัด เพชรบุ รี ร่ ว มกั บ สมาคมกี ฬ าแห่ งจั ง หวั ด
เพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ “นครสวรรค์เกมส์” ได้เหรียญเงิน ๒ เหรียญ
เหรียญทองแดง ๓ เหรียญ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “ปากน้ําโพธิ์เกมส์” ได้เหรียญทอง ๓
เหรีย ญ เหรีย ญเงิ น ๑ เหรียญ เหรี ยญทองแดง ๔ เหรียญ และการแข่ งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง ที่ ๓๒
“สุพรรณบุรีเกมส์” ได้เหรียญทอง ๔ เหรียญ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ และเหรียญทอง ๓ เหรียญ ดังนั้น เพื่อสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบ
เงินสนับสนุน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อนําไปมอบให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนต่อไป
๒. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๙
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
พัฒนาการจังหวัด
(จปฐ.) ซึ่งในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานโดยเฉพาะการคัดเลือกอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บันทึกข้อมูลที่มี
ความรู้ ความสามารถเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งนําข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างจริงจัง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานแก่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดเพชรบุรีได้คัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึก
ข้อมูลดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น
ได้แก่ นายวน ยอดใส อําเภอเขาย้อย นางสาวรุ่งอรุณา จารีย์ อําเภอบ้านแหลม นางกนกวรรณ ป้องสิงห์ อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง และนายวิทยา รื่นจินดา อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น ได้แก่ นางสาวนภาลัย ชุ่ม
แช่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี นายวิชาญปลิดดอก อําเภอหนองหญ้าปล้อง นางศกรณ์กาญจน์ สุรีย์แสง อําภอบ้าน
แหลม นางสาวสุนิสา คุ้มสะอาด อําเภอชะอํา และนางสาวกัลยา สระทองเทียน อําเภอเขาย้อย ๓) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี เทศบาลตําบลนายาง
อําเภอชะอํา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย องค์การบริหารส่วนตําบลบางตะบูน
อําเภอบ้านแหลม และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง

๘
๓. มอบเกียรติบัตรรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” โครงการประกวด
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้ ว ยสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม จั ด สรรงบประมาณภารกิ จ งานสํ า นั ก เฝ้ า ระวั ง ทาง
วัฒนธรรม ให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของ
จังหวัด ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด จึงจัดโครงการประกวดสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๙ ประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” มี
นักเรียนสมัครเข้าร่วมประกวด จํานวน ๑๘ คลิป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้นักเรียน นักศึกษา ใน
สังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และ
กําหนดตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบุรี ผลดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องเด็กดีพิจารณาสื่อดี โรงเรียนบางจานวิทยา ๒) รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ได้แก่ เรื่องนักเลงคีย์บอร์ด โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เรื่อง
รู้ทัน Social ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ๔) รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่องหลอกลวง, เรื่อง
มนุษย์แชร์, เรื่องวีน, เรื่องคิดก่อนเชื่อ, เรื่องเป็นข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง Online ๒๔ hr, เรื่องโลก
กว้าง, เรื่อง Social Media แชร์ผิด ชีวิตเปลี่ยน, เรื่องรู้จักคิด รู้จักใช้สื่อออนไลน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุรี เรื่องสื่อไม่ดี ไม่ดู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่องเลือกสื่อ เลือกชีวิต โรงเรียนอรุณประดิษฐ เรื่อง
ศิลปะปูนปั้นเมือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี เรื่องคุณเลือกได้ กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี เรื่องเตือน
กัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องโซเซียลรู้หน้าไม่รู้ใคร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายนิเวศน์ รุ่งสาคร
ตํ า แหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๒) นายบุญโชค คงสถาพรชัย ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
๓) นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย
ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการ
เกษตรเพชรบุรี ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
๔) นายเกรียงศักดิ์ กิ่งสังวาล
ตําแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเร่งรัดพิจารณา
จัดทํามาตรการ โครงการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับท้องที่ตามแผนของจังหวัดและอําเภอ การ
พิจารณากําหนดแนวทางในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนรับซื้อยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การกําหนด
แนวทางขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และแนวทางการผลิตสินค้า
ร่วมกันภายในอาเซียน ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ การเร่งรัดการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก การดําเนินการจัดให้มีมาตรการคัดแยกขยะ การจัดทําแผนปฏิรูปภารกิจที่สําคัญในความรับผิดชอบที่จะ
ดําเนินการในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยเฉพาะคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการกําหนด
นโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามงานที่สําคัญในเรื่องต่าง ๆ การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยการจัดทํากฎหมายตาม
นโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ๓ ระยะ การกําหนดประเด็นการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี การป้องกันไม่ให้มีการแสดงที่เข้าข่าย

๙
ลามกอนาจารในที่สาธารณะ การจัดทําแผนการปฏิรูปภารกิจที่สําคัญในความรับผิดชอบที่จะดําเนินการในช่วงปี
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การดําเนินการเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย การตรวจ
สอบายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์หรือระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การติดตามและแก้ ไขปัญ หากรณีเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรื่องการร่าง
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ เรื่อง
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ เรื่องการประเมินส่วน
ราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
๑.๓ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
เรื่องรถตู้ ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องการจัดระเบียบ มอบมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และตํารวจภูธร
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
๑.๕ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงร่วม
การแข่งขันวิ่ง สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า ครั้งที่ 6 ณ ไทย ไดมอนด์ แลนด์ รีสอร์ท อําเภอแก่งกระจาน เป็นการส่วนพระองค์
จังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้บริหารระดับสูงได้เฝ้ารับเสด็จในวันที่ 22 เมษายน 2559
และวันที่ 24 เมษายน 2559 วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ วัดสุวรรณมาศมงคล อําเภอชะอํา ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อํานวยการสํานัก
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นโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลท์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธาน
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม
พริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานนําส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ภาคประชาชน
เอกชน วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องใน
วันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 3/2559 และตรวจ
เยี่ยมการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชน นมัสการ
พระปรางค์ 5 ยอด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ
ณ ตําบลบางแก้ว โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ณ ตําบลแหลมผักเบี้ย ตรวจเยี่ยมชุมชน
บ้านถ้ํารงค์เพื่อการท่องเที่ยววิถีไทยโดยชุมชน วันที่ 10 เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเก่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นําโดย
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน
คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐโดย Social Enterprise ภาคบ่ายเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บ้านถ้ํารงค์ และบ้านแหลม วันที่
1 เมษายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 61 พรรษา มีผู้บริจาคโลหิต 99 ราย ปริมาณโลหิต
34,650 ซีซี วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานเนื่องในวันสายใจไทย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 มีสมาชิกชมรมสายใจไทย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีจํานวนมาก วันที่ 4 เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 พร้อมคณะฯ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท)
ในพื้นที่อําเภอชะอําโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ วันที่
5 เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดบันไดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลน
ในชนบท ยอดเงินทอดผ้าป่า รวมทั้งสิ้นประมาณ 153,099 บาท วันที่ 7 เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านสารเห็ด หมู่ที่ 3
ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1
ดําเนินการเจาะบ่อน้ําบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา จํานวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า และเดินท่อ
ระบบจ่ายน้ําให้แก่กลุ่มเกษตรกร
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส
(ศุขประสารราษฎร์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ในช่วงสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีการ
ใช้รถใช้ถนนจํานวนมากและเกิดอุบัติเหตุสุงกว่าช่วงปกติ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายงดเหล้า
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพริบพรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พิธีมอบเงินอุดหนุน
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ว ปี 2558/2559 ระยะที่ 2
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ครั้งที่ 2 ภายใต้มาตรการที่ 4 รวม 7 อําเภอ 30 ศบกต. จํานวน 45 โครงการ เป็นเงิน 26,930,758 บาท
วันที่ 8 เมษายน ณ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศฯ (ค่ายนเรศวร)
อําเภอชะอํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
และเปิดอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนเรศวร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทดสอบขีดความสามารถ และสมรรถภาพความพร้อมของตน รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงาน วันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๙ ณ จุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ
จังหวัดเพชรบุรี บริเวณเขาวังเมืองใหม่ อําเภอเมืองเพชรบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานและรับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย วันที่ 12 เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าเรือนกฤษณา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน สมาคม สโมสร และภาคประชาชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้งสองท่าน
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง วันที่ 13 เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีทําบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกราน กิจกรรมประกอบด้วย พิธี
ทําบุญตักบาตร ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตเป็นทาน ณ บริเวณท่าน้ําโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทย สมดังคํากล่าวที่ว่า “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ” วันที่ 18 เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน
แถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่11 – 17 เมษายน ๒๕๕๙ ประชุมประเมินสถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ๒๕๕๙ และวันที่ 16 เมษายน ๒๕๕๙ ภาพรวม
7 วัน เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 56 ครั้ง บาดเจ็บ จํานวน 59 ราย เสียชีวิต จํานวน 2 ราย วันที่ 20 เมษายน ๒๕๕๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2559 ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าคณะทํางานภาครัฐ มุ่งเน้นให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกประชารัฐ
ในพื้นที่ บูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นต้น วันที่ 21 เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร รับพร ร่วมปลูกต้นไม้ วันที่ 21 เมษายน ๒๕๕๙
ณ บ้านเขาลูกช้าง ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
นําส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พบปะรับฟังปัญหาความต้องการ และออกหน่วยให้บริการประชาชน โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน วันที่ 23 เมษายน ๒๕๕๙ ณ สนามกอล์ฟดิอิมพีเรียลเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
คลับ ชะอํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการแข่งขันกอล์ฟพระนครคีรี - เขาวัง ครั้งที่ 24 เพื่อนํา
รายได้สมทบกองทุนดูแลบํารุงรักษา รวมถึงค่าสาธารณูปโภคอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ร.๔) และสมทบกองทุน
เพื่อสาธารณประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 26 เมษายน ๒๕๕๙ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นผู้แทน
พระองค์ใ นการพระราชทานรางวัล และเป็ น ประธาน พิธี ปิด การแข่ งขัน เรื อ ใบรายการหั วหิ น รีกั ตต้า 2016
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอําบีช รีสอร์ท ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรําลึกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาเรือใบ กับที่ได้ทรงพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา
เพื่อเป็นรางวัลนิรันดร
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๑๔๙.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๓๑๓.๔๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๐ อยู่ลําดับที่ ๒๐ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๓ งบประจําได้รับจัดสรร
๔,๙๖๖.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๗๑๗.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๔ อยู่ลําดับที่ ๔๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๓,๑๘๒.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๕๙๖.๒๔ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐.๑๕ อยู่ลําดับที่๑๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๑
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๘.๒๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕๕.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๔ อยู่ลําดับที่ ๓๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๓
งบประจําได้รับจัดสรร ๓๗.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๖.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ อยู่ลําดับที่ ๓๒
เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๖๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๙.๑๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๙ อยู่ลําดับที่ ๓๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๑
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๙๐.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๗ อยู่ลําดับที่ ๕ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๓
งบประจําได้รับจัดสรร ๑๒๙.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๑.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๖ อยู่ลําดับที่ ๑๑
เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๖๖.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๙.๑๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒ อยู่ลําดับที่ ๔ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๑
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๑,๔๑๕.๘๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๙๖๐.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๙๔.๘๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๘๖๗.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐.๙๗
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๙๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๕
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จํานวน ๔๖๖.๕๑ ล้านบาท งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จํานวน ๔๓๓.๐๙ ล้านบาท เบิ กจ่ายได้
๒๓๕.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐ โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๔๖๔.๒๘
ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จํานวน ๔๔๐.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๓๓.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๐.๓๕ งบบริหารจัดการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๒.๒๓ ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จํานวน
๒.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒ เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ
งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ เป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล งบประมาณ ๑๘๘.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๕.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ถึงร้อยละ ๔๐ จากระบบ GFMIS มีจํานวน ๒๔
หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการขยายตัวของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ผลผลิตภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ด้านอุปสงค์ขยายตัว ตามการขยายตัวของ ดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากและสินเชื่อในจังหวัด เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังติดลบ แต่ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจาก ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหมวดอาหารและ

๑๓
เครื่องดื่มขยายตัว ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดเก็บรายได้ขยายตัว” เศรษฐกิจด้านอุปทาน
(การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.2 ขยายตัวต่อ เนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 0.9
ในเดือนก่อน พิจารณาจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 88.9
ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 26.4 ในเดือนก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิตข้าวผลผลิตสับปะรด
โรงงาน และผลผลิตกุ้งขาวที่เพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ
22.0 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 20.9 ในเดือนก่อน สะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในกิจการขนาดใหญ่
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตแผ่นใยไม้อัดในเขตพื้นที่จังหวัดที่ประกอบกิจการในเดือนก่อน
สาหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.6 จากที่หดตัว
ร้อยละ -5.6 ในเดือนก่อน พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม
ประมาณการใช้ไฟฟ้าจากโรงแรม อีกทั้งรายได้จากการขายส่งขายปลีกปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน เป็นผลจากการ
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน การจัดงานประเพณีประจาปีในจังหวัด และการจัดงาน นครคีรีเมืองเพชร
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.1 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่
ขยายตัวร้อยละ 8.5 ในเดือนก่อน พิจารณาจากการฟื้นตัวของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัว จากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.6 ขยายตัวในอัตราเร่งจากที่หดตัวร้อยละ -2.0 ในเดือนก่อน เป็นผล จากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ 65.1 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 26.9 ในเดือนก่อน
เนื่องจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
สําหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาหดตัวร้อยละ -8.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -10.0 ในเดือนก่อน
ประกอบกับดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.5 ตามการขยายตัวของ
รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ แต่อย่างไรก็ตามชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 19.2 ในเดือนก่อน
สะท้อน จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ในขณะที่
จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละ 29.6 สาหรับการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือน
เดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 3.2 สะท้อนจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ปรับฟื้นตัวเป็นบวก พิจารณาจาก
พื้นที่ก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์และอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลและจานวน
นิติบุคคลตั้งใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 ใน
เดือนก่อน พิจารณาจากสินเชื่อสาหรับการลงทุนชะลอตัวลง และจานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่
หดตัว ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 95.2 ขยายตัวต่อเนื่อง จากที่
ขยายตัวร้อยละ 24.7 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าวนาปี ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงาน
และปริมาณผลผลิตกุ้งขาว ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4
ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในเดือนก่อน เป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ และธนาคารออมสิน
มีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น สาหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.3 ชะลอตัวลง
จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 ในเดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล โดยสนับสนุนการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก จะส่งผลให้ปริมาณเงินฝากและ
ปริมาณสินเชื่อภาพรวมยังคงขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
-0.5 ปรับตัวดีขึ้น จากที่หดตัวร้อยละ -1.0 ในเดือนก่อน พิจารณาจากการลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม ตามการลดลงของหมวดเคหสถาน หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร ในขณะที่ดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับตัวดีขึ้นจากหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้า เครื่องประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับด้านการจ้างงานขยายตัว จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 ยังทรง
ตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านการคลัง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม มีจานวน

๑๔
1,044 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวในอัตราเร่งจากที่หดตัว
ร้อยละ -4.2 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จานวน 539.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.3 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 19.9 ในเดือนก่อน สะท้อนจากการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและ งบกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในมาตรการต่าง ๆ ให้ก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคมนี้ สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา จานวน 504.6 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ -10.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีก่อน พิจารณาจากการได้รับจัดสรรงบประมาณที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามปรับตัวดีขึ้น
จากที่หดตัวร้อยละ -12.4 ในเดือนก่อน สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จานวน 230.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ - 2.8 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ของสานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ภาษีสุรา ภาษีเครื่องดื่ม ของสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ขาดดุลจานวน 812.6 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นาส่งคลัง สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
สถานการณ์ขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๘ แยกดังนี้ ๑) มูลฝอยชุมชน จํานวน
ผอ.ทสจ.
๔๕๑.๒ ตัน/วัน จํานวน ๑๖๔,๖๙๘.๙ ตัน/ปี ๒) ขยะอันตราย จํานวน ๑๔.๖ ตัน/วัน จํานวน ๕,๓๓๑.๕ ตัน/ปี
๓) ขยะติดเชื้อ จํานวน ๐.๔๒ ตัน/วัน จํานวน ๑๕๒.๒ ตัน/ปี สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตามแนวทาง Road map แล้ว ประกอบด้วย ๑) เทศบาลตําบลบางเก่า ๒) เทศบาล
ตําบลหนองจอก ๓) เทศบาลตําบลท่ายาง ๔) เทศบาลตําบลท่าไม้รวก ๕) เทศบาลตําบลเขาย้อย ๖) เทศบาล
ตําบลบ้านลาด ๗) เทศบาลตําบลบ้านแหลม ๘) เทศบาลเมืองชะอํา ๙) องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย
๑๐) องค์การบริห ารส่วนตําบลท่าตะคร้ อ ๑๑) องค์ การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพล ๑๒) องค์ การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหญ้ าปล้อง ๑๓) องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน ๑๔) บริษัท WPGE เพชรบุรี จํากัด
ในส่วนของการจัดการขยะเก่าตกค้างสะสม ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๑๗๓,๔๑๖ ตัน ปี ๒๕๕๗ จํานวน ๖๕๒,๙๘๖ ตัน
ปี ๒๕๕๘ จํ า นวน ๔๖๔,๖๐๑ ตั น ปี ๒๕๕๙ (ข้ อ มู ล ณ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙) จํ า นวน ๒๓๐,๕๐๐ ตั น
ปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๒๐ ของประเทศ ในการจัดลําดับวิกฤตของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และในการจัดลําดับวิกฤตปริมาณขยะมูลฝอยสะสม
สําหรับโครงการ “Green Meetings” เป็นโครงการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยอาศัยหลัก
๓Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) และ
การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจําเป็น (Over Consumption) แนว
ทางการจัดประชุมสีเขียว เป็นรูปแบบของการจัดประชุม โดยคํานึกถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม คือ ๑) การเรียนเชิญและ
ประชาสัมพันธ์การประชุม ๒) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ๓) การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์
๔) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ๕) การจัดเตรียมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด เพชรบุ รี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ บริ ก าร
เบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คําปรึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๕
จํานวน ๑,๙๙๕ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔๓๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๐ ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๕๖๒
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๐ สําหรับผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จํานวน ๓๙๙ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๘๐ เรื่อง
ยุติเรื่อง จํานวน ๓๑๙ เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓ เรื่อง ๒๐ หน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ โครงการศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ ๔ เส้นทาง
ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ลักษณะโครงการ เป็นการศึกษาความเหมาะสมในการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าทดแทนการใช้
เครื่องยนต์ดีเซลในช่วงเส้นทางคู่ 4 เส้นทางระหว่าง • ชุมทางบางซื่อ - ชุมทางบ้านภาชี – ปากน้ําโพ • ชุมทาง
บ้านภาชี - ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางถนนจิระ • ชุมทางบางซื่อ - ชุมทางหนองปลาดุก – หัวหิน • ชุมทางบางซื่อ มักกะสัน - ฉะเชิงเทรา – พัทยา โครงข่ายเส้นทางรถไฟของประเทศไทยกระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม
4,035 กิโลเมตร แยกเป็นทางเดี่ยว 3,755 กิโลเมตร ทางคู่ 173 กิโลเมตร ทางสาม 107 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษา
ความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้า ๔ เส้นทาง ได้แก่ ๑) ชุมทางบางซื่อ – ชุมทางบ้านภาชี - ปากน้ําโพ
ระยะทาง 243 กิโลเมตร ๒) ชุมทางบ้านภาชี - ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 176 กิโลเมตร
๓) ชุมทางบางซื่อ - ชุมทางหนองปลาดุก - หัวหิน ระยะทาง 148 กิโลเมตร ๔) ชุมทางบางซื่อ - มักกะสัน ฉะเชิงเทรา – พัทยา ระยะทาง 159 กิโลเมตร ผลประโยชน์ของโครงการ เพื่อสนองนโยบายแห่งรัฐในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับ
ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาการเดินทาง และขนสินค้า ลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณอุบัติเหตุทางถนน และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความเหมาะสมโครงการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ 4 เส้นทาง ศึกษาการเดินรถไฟด้วยระบบ
รถไฟฟ้า ในเส้นทางปัจจุบัน และเส้นทางคู่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ศึกษาความเหมาะสมด้านกายภาพ รวมถึงสถาน
ที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ความสามารถในการให้บริการและความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม ศึกษาความเหมาะสมทางด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์ แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทําแบบเบื้องต้นงานวิศวกรรม และ
สถาปัตยกรรม พร้อมประมาณการราคา สําหรับแผนการเดินรถที่กําลังศึกษา เป็นแผนการเดินขบวนรถไฟฟ้า
เสนอให้จัดทําแผนเป็น ๓ ระยะ แผนระยะสั้น ช่วง ๑๐ ปีแรกที่เปิดดําเนินการ โดยการเพิ่มเติมขบวนรถเร็วไฟฟ้า
ที่มีจํานวนสถานีจอดรถเพิ่มขึ้นจากเดิม แผนระยะกลาง ช่วง ๑๐ ปีที่สองหลังเปิดดําเนินการ โดยการเพิ่มเติม
ขบวนรถเร็วไฟฟ้า แผนระยะยาว ช่วง ๑๐ ปีที่สามหลังเปิดดําเนินการ โดยการเพิ่มเติมขบวนรถไฟฟ้าประเภทอื่น
แนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการประเภทคมนาคม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่
เกี่ยวข้องกรณีตัดผ่านหรือเข้าใกล้พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ แนวทางการดําเนินงานด้านการประชุม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ.๒๕๔๘ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๔.๒ การจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕9 เป็น “วันฉัตรมงคล” เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัย จังหวัด
กําหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันพฤหัสบดที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ Roadmap การดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย ตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดเพชรบุรีให้ดําเนินการตาม Roadmap การดําเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงมหาดไทย ตามพันธกิจ “มหาดไทย
ใสสะอาด” ตามรายละเอียด ดังนี้ 1) ให้ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
โดยขอให้เร่งรัดการดําเนินการเรื่องร้องเรียนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดที่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้ถอดบทเรียนการ
ร้องเรียนที่น่าสนใจ เพื่อดําเนินการสรุปเป็นกรณีศึกษาของจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยต่อไป 2) การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด จัดทําข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ระดับจังหวัด แล้วดําเนินการต่อไปตามห้วงเวลาที่ Roadmap กําหนด คือ สําหรับการจัดทําข้อมูลเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตระดับจังหวัดให้ดําเนินการในการจัดทําเป็นข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครของหน่วยงานไว้แล้ว และต่อมาได้พัฒนาเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการสํารวจเครือข่าย พร้อมจัดทําข้อมูลตามแบบข้อมูลเครือข่ายต่อต้านทุจริต
ดังนี้ อสม. : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) อปพร. : อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี) ป.ป.ช. : อาสาสมัครป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช. (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี) อพช. : อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี) อรง. : อาสาสมัครแรงงาน (สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี) อปส.
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี) อวธ. : อาสาสมัครวัฒนธรรม (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี) อพม. : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี) อ.ส.ค. : อาสาสมัครคุมประพฤติ (สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี)
อทส. : อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี) ข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด ควรแยกเป็นรายอําเภอ ให้ชัดเจน (เพื่อง่ายและ
สะดวกกับ ศปท.จ. ในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อของแต่ละบุคคลจากข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ
แต่ละหน่วยงาน) เพื่อนําข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัดเสนอให้คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจารณาเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางระบบดูแล
และคุ้มครองความปลอดภัยเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และครอบครัว ๓) การสนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด
อําเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดให้จังหวัดกํากับดูแลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้กําหนดดําเนินการประกอบด้วย
3 หน่ ว ยงาน คื อ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ ITA 2559 เพื่อประสานการ
ดําเนินการกับที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิดด้วย และให้จังหวัดกํากับดูแลสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดในการเป็นเจ้าภาพหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

๑๗
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามปฏิทินการประเมิน ITA
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการวัดผลงานให้ครอบคลุมมิ ติงาน
มากขึ้น ทั้งในเชิงภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ (Function)
และการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area) ให้ค่าน้ําหนักร้อยละ 60 และผลงานตามนโยบายสําคัญ ภายใต้ 8 วาระ
มหาดไทย โดยให้จังหวัดรายงานกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 15 ของทุกไตรมาส นั้น จังหวัดจึงขอแจ้งกําชับ
ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อําเภอ ดําเนินการจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานตามแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอําเภอตรวจสอบข้อมูล ภาพถ่าย การรายงานผล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งในเชิงภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามอํานาจหน้าที่
(Function) การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area) และผลงานตามนโยบายสําคัญ ภายใต้ 8 วาระมหาดไทย และลงนาม
ในหนังสือส่งจังหวัด ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดเพชรบุรี www.phetchaburi.go.th หัวข้อ “แบบวัดผลงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด” ในหมวด “ข่าวประชาสัมพันธ์”
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทําโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยขอความร่วมมือทุกจังหวัดคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
จังหวัดละ ๙ ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ การจัดงานประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๙
หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี กําหนด
จั ด งานประที ป โคมไฟเนื่ อ งในเทศกาลวิ ส าขบู ช า ตลอดจนฟื้ น ฟู สื บ ทอดประเพณี การทํ า โคมตราตํ า แหน่ ง
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวัน
วิสาขบูชา โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนําประทีปโคมไฟมาประดับ
รอบพุทธสถานวัดพระแก้วน้อย หอจตุเวทปริจพัจน์และพระธาตุจอมเพชร พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงปฐมสมโพธิ
และการเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๗ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและ
พัฒนาการจังหวัด
เอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารและคณะทํ างาน ๑๒ ชุด โดยคณะทํ างานการพั ฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารั ฐ

๑๘
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกระดับบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ยึดความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ตามเป้ า หมายของรั ฐ บาล ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐใน ๓ ยุทะศาสตร์
ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน โดยมีกระบวนงานทํางาน ๕ กระบวนการ ประกอบด้วย ๑) การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต ๒) การบริหารจัดการ ๓) การเข้าถึงองค์ความรู้ ๔) การตลาด ๕) การประชาสัมพันธ์/สื่อสาร
ในระยะที่ ๑ กําหนดพื้นที่ในการดําเนินการ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเพชรบุรี ได้สนองนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ออกคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และประธาน
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน สําหรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือก จํานวน ๑๒ โครงการ และแบ่งระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้ ๑) ระยะที่ ๑
ประกอบด้วย ตาลโตนด ผลิตภัณฑ์จากตาล ผักปลอดภัย และท่องเที่ยวชุมชน ๒) ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย กล้วย
หอมทอง สับปะรด มะนาว และโคเนื้อ ๓) ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย ป่านศรนารายณ์ อาหารทะเล เกลือทะเล และ
ข้าว ในการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้กําหนดองค์กรการบริหารรูปแบบบริษัท (Social
Enterprise, SE) ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ใช้ชื่อบริษัท “ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด”
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๘ โครงการ ๘ อําเภอ ๘ หมู่บ้านพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) (เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
จังหวัดเพชรบุรี มีแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมทุก
พัฒนาการจังหวัด
หมู่บ้านในพื้นที่การพัฒนาของจังหวัด จํานวน ๕๘๖ หมู่บ้าน โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการ “เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
จึงได้อนุมัติโครงการ ๘ อําเภอ ๘ หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) (เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
โดใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อจ่ า ยประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํ า นวน ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง การ
ดําเนินงานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดแบบอย่างที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระดั บ หมู่ บ้ า นครอบคลุ ม ทั้ ง จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ก ารสร้ า งสุ ข
ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยดําเนินการ
แนวทางการดําเนินงานโครงการประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้ ๑) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ๒) Kick off ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ป ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ดีเด่น ๕) จัดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ๖) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี กําหนดดําเนินงานโครงการ ๘
อําเภอ ๘ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๙
๔.๙ รายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สถานการณ์การท่องเที่ยว ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่ช่วง
ฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่การปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในไทย จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ งาน Art of Salt ครั้งที่ ๔ ณ อําเภอบ้านแหลม ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๙ งานเทศกาลชิมปูชัก @ ชะอํา ครั้งที่ ๖ ณ จุดชมวิวชายหาดชะอํา และระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๙ งานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย ภาคกลาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่ อ งในโอกาสทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสทรงมี พ ระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ บริ เ วณอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี สําหรับประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
ประจํ า เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๙ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จํ า นวน ๕๐๕,๔๑๔ คน เป็ น ชาวไทย จํ า นวน ๔๖๙,๙๑๗ คน
ชาวต่างชาติ จํานวน ๓๕,๔๙๗ คน รายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน ๑,๔๔๑.๙๙ ล้านบาท จากชาวไทย จํานวน
๑,๑๙๑.๙๕ ล้านบาท ชาวต่างชาติ จํานวน ๒๕๐.๐๔ ล้านบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๔๕ น.

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

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

