รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 นายธวัชชัย
3 พ.อ.กรกานต์
4 พ.ต.อ.ปรมินทร์
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายณัฐวุฒิ
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นางลัดดาวรรณ
11 นางธารีรัตน์
12 นายสุวัฒน์
13 นางสาววนิดา
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสุมาลี
นายสิทธิอุดม
นางมธุรส
นางสาวจินตนา
นายอัครเวช
นางพิสมัย
นายพสุ
นายศิริศักดิ์
นายจรูญชัย
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายเกรียงศักดิ์
นายมานะ
นายอุทิศ
นางสาวสุกญ
ั ญา

ขาวสอาด
รักขนาม
นาเวชวนิชกุล
ชวดคํา
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
สุขเจริญ
พิมพ์เจริญ
ขันเชื้อ
แย้มสรวล
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
หนูฤทธิ์
เปรมฤทธิ์
ธนาวัชรโชค
ปิ่นน้อย
ทองสมนึก
สุครีวก
ตาลบํารุง
ฉิมไพบูลย์
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
กิ่งสังวาล
วัฒนากร
บุญช่วย
ตัตตุพรพงษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
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
แทน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายชาญณรงค์
นายสุรเวช
นายสุพิชชา
นายธนรัตน์
นางศรีจันทร์
นายถนอมพล
พ.อ.ประเวศ
นางสาววัชรี

พวงสั้น
ดีมาก
หอมคง
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ดอนไพรวัน
เชิดชูวงศ์
จิตต์วรจินดา

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

อําเภอ
39 นายกฤษฎา
40 นายชวลิต
41 นายศักรินทร์
42 นายขจรศักดิ์
43 นายจําลอง
44 นายรัฐพล
45 นายยุทธนา
46 นายประสูติ

แก้วสองเมือง
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
แก้วแดง
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
หอมบันเทิง

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 ร.อ.มาโนช
48 พ.อ.ชิตพล

โรจนบุรานนท์
แก้วพรหม

49 ร.ท.สุชาติ

สุขสวัสดิ์

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 พ.ต.ท.ประไพ

ทองนุช

51 พ.ต.ท.พนม

เพ็ชรมีค่า

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

เลิศพลรัตน์
ศิวเมธากุล
ระหว่างบ้าน
โฉมฉาย
เปี่ยมศักดิ์
แทนศิริ
ชันแสง
ขาวดารา
ระเวง
สมพันธุ์

พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.อ.ภศิน
พ.ต.อ.พีระพจน์
พ.ต.อ.สมเกียรติ
พ.ต.อ.อุดม
พ.ต.อ.ไพรัช
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ต.ธวัช
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.อิทธิพล

แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
62 นางสาวสิริรัฐ
63 นางสาววิไลพร
64 นางสุกัญญา
65 นางสาวบัณพร
66 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
ม่วงงาม
แก้วขาว

67 นายภักดี
68 นางอุไรวรรณ
69 นางทัดทรวง

เนียมแสง
สุภาพจน์
อักษรมัต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
70 นายปราโมทย์
สุขพลอย

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
71 นางสาวพิมปวีณ์
สงจุน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตย์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
72 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
73 นางสินารินทร์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
74 นายศักดา
ปิ่นอยู่
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นางสาวปาริชาต
นายพิสณฑ์
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายชัยวัธน์
นายศักดา
นางวรรณเพ็ญ
นางจิตอําไพ
นางมาลัย
นายสันต์
นายธนกาญจน์
นายวรรณชัย

87 นายอนุชิต
88 ส.อ.กําพล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
ฤทธิ์บัว
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ชลายนนาวิน
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
สนใจ
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
สมุทรเก่า
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เกตุกล่ํา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
เราประเสริฐ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
อิ่มศิลป์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
คะนึงคิด
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ชุมทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
พรแดง
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ใจจันทร์
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

๔
89
90
91
92

นายศุภชัย
นางบุญศรี
นางสาวธนพร
นายพิษณุ

เม่งพัด
บุญเส้ง
กระดังงา
แถลงกิจ

แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
93 นางปทุมรัตน์
ศรีคงแก้ว
94 นายสว่าง
รัตนนรา
95 นายปณัย
หนูแท้

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
96 นางกรวิภา
จุลเจริญ
97 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
98 นายสุดาใจ
บุตรแตง
99 นายนิธิ
อาจสมรรถ
100 นายมานะ
เพิ่มพูน
101 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
102 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
103 นายสุรินทร์
เกิดยินดี
104 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

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

กระทรวงพลังงาน
105 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
106 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
107 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
108 นายเทวิน
น้อยมหาไวย
109 นายชนสรณ์พงษ์
พรประสาท

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
110 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
111 นายโยธิน
112 นายวีรชัย
113 นายสุชาย

บัวแก้ว
เพชรรัตน์
จาตุรพิทักษ์กุล

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
114 นายอิทธิพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

๕

กระทรวงวัฒนธรรม
115 นางสาวดารณี

เพ่งผุดผ่อง

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
116 นายสะอาด
117 นายประพันธ์พร
118 นายสหรัฐ
119 นายคัมภีร์
120 นางจตุพร
121 นายประมุข
122 ว่าที่ ร.ต.นิคม
123 นายสรรเสริญ
124 นายชินวัฒน์
125 นางกนกพรรณ
126 นางสมศรี
127 นายพนัส
128 นายนิกูล
129 นางกมลวรรณ
130 นางขวัญรุ่ง
131 นายประสิทธิ์
132 นายวีระ
133 นางอังคณา

เข็มสีดา
น่วมประวัติ
พูลนาค
สายะสนธิ
ตันติรังสี
ติฐิโต
เหลี่ยมจุ้ย
ไหมทอง
อ่อนน้อม
โสมาศรีสวัสดิ์
กําไลแก้ว
ทองภูเบศร์
ประทีปพิชัย
เกียรัช
นุ่มเมือง
เรืองแสงอร่าม
แก้วกัลยา
พลังกูร

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

กระทรวงสาธารณสุข
134 นางประภาพร
135 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
136 นายนิเวศน์
137 นายบุญโชค
138 นายบุญโชค

รุ่งสาคร
คงสถาพรชัย
คงสถาพรชัย

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
139 นางสาวฉัตรทิพย์
140 นายชวลิต
141 นางจินดา
142 นายอภิชาต
143 นางจินดา
144 นายอนันต์
145 นายศักดิ์ศรี

วงคําสอน
ยาคล้าย
แจ่มจันทร์
พวงน้อย
แจ่มจันทร์
วรรณพรรณ
ลาภประสิทธิ์

ผู้อํานวยการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
แทน ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

๖
146 นางสาวอรญา

คํานิล

แทน หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
147 ว่าที่ ร.ต.ผดุง
148 นายจรุงศักดิ์
149 นายนิวัช
150 นางวิมลทิพย์
151 นายอนุชา
152 นายอนุชา
153 นางสาวปรนัย
154 นายภราดร
155 นายบุญยอด
156 นายจรัญ
157 นางสาวรมิดา
158 นายชาญชัย

อ่วมรอด
เรืองแก้ว
ปรีชา
เครื่องทิพย์
ลีอร่าม
สุภาษิต
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
มาคล้าย
ไม้จันทร์
กลิ่นเมือง
กรีธาธร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
159 นายมนัส
160 นางสาวธราภรณ์
161 นางสาวกรพินธุ์
162 นางวรรณวิมล
163 นายวิชัย
164 นายพิสิษฐ์
165 นางทิพย์วรรณ
166 นายมงคล
167 นางสาวสุวรัตน์
168 นางสาววริศรา

เนียมเงิน
กิจประเสริฐ
เอื้อศรีเจริญ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อาํ นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
2 ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
3 ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
5 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
6 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
7 หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
8 ศึกษาธิการภาค ๕
9 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
11 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
12 สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

๗
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่มีปัญหายากจน
ฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ
ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตามที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี แจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นพรหมานุ ส รณ์ จั ง หวั ด
เพชรบุรี สํารวจนักเรียนที่มีปัญหายากจน ฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท นั้น บัดนี้ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้ ๑) เด็กชายธีรพงศ์ พรหมาดอนกลอย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒) เด็กชายธัชกร ใส่แย้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓) เด็กหญิงนิภาวรรณ คงทีวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔) เด็กชายคุณานนท์ ธูสรานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕) เด็ ก หญิ ง ชุ ติ ก าญจน์ คํ า ภู มี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ๖) เด็ ก หญิ ง ณั ฐ วดี เดชเพชร ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
๗) นางสาวณิชาภัทร พลอยพลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๘) นางสาวปวีพร แย้มปราโมทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๙) นายนิธิป ศรีรานิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐) นายวศิน แดงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒. มอบงบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ เก้ า อี้ สุ ข าสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารให้ แ ก่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) นายชัยยุทธ ทองศรี หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๐ – ๖ เพชรบุรี ย้ายมา
จาก สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๔ – ๓ ปราจีนบุรี
๓) นายมานะ
เพิ่มพูน หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๔) นายนิธิ
อาจสมรรถ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

๘
๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ 3 - 24 พฤษภาคม 2559 ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ การกํากับดูแล
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมิให้เกิดการทุจริต การสํารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะ การ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมการทําสวนเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การดําเนินการขุดลอกคูคลอง
และแม่น้ํา การจัดทําเอกสารสรุปผลการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาล การกําหนดทิศทาง
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบูรณาการการทํางานของศูนย์บริการประชาชนในชุมชน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ค รบ ๗๐ ปี ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพริบพรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามฯ อําเภอเมืองเพชรบุรี
คณะสงฆ์อําเภอเมืองเพชรบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยมี พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอําเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่
สุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก
องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
องคมนตรี นํากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ
ประธานส่งมอบกิจกรรมลานโพธิ์ให้แก่ชุมชน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 โครงการ
ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะทาง 4.5 กม. ตั้งแต่คลองโตนดน้อย อําเภอเมือง
ถึงคลองตากบ อําเภอชะอํา วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมการ
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 “บัวบาทยาตรา” จังหวัดเพชรบุรี
นําเสนอนิทรรศการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฝังทําลายสินค้าปศุสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และชิ้นส่วนอื่น ๆ ซึ่งเป็นของกลาง
ที่กรมศุลกากรตรวจยึดได้และส่งมอบให้กรมปศุสัตว์ มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับ
อําเภอ (ครู ข) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการให้การสนับสนับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันข้าว และชาวนาแห่งชาติ
ประจําปี 2559 ครั้งที่ 3” ณ บริเวณลานข้างโรงสีข้าว สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด เพื่อเป็นการรําลึกถึง
ความสํ า คั ญ ของข้ า ว เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละสร้ า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให้ แ ก่ ช าวนา อี ก ทั้ ง เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ

๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี การลงหุ้นเพื่อระดมทุน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด
โครงการที่จะขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ การสร้างแบรนด์เพชรบุรี และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมคณะ โดย นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการระดับจังหวัด
ให้การต้อนรับนําชมผลงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มาร่วมนําเสนอกิจกรรม และประชุมเก็บคะแนน
รอบแรก วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังใหม่ การก่อสร้าง
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ จํานวน 5 ชั้น พร้อมห้องประชุมขนาดความจุ 500 คน วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนประจําปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน
แนวพระราชดําริให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และขยายผล
สู่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติ ประจําจังหวัดเพชรบุรี ปี 2559 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา นางฉันทนา เนาวอุไรรัตนา เป็นแม่ดีเด่น
แห่งชาติของจังหวัดเพชรบุรี นางมะลิ เวสสวัสดิ์ นางอําไพ เกตุทอง และนางเที้ยม สุ่มแก้ว เป็นแม่ดีเด่นระดับจังหวัด
วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีบําเพ็ญกุศล และเปิดโครงการวันทะเลโลก
ประจําปี 2559 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตในทะเลหาดเจ้าสําราญ ร่วมกันปลูก
ต้นจิกทะเล เพื่อให้ร่มเงากับชายหาด ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดํา และกุ้งแชบ๊วย จํานวน 1 ล้านตัว และเต่าตนุ อายุ 1 ปี
จํานวน 9 ตัว วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย
รักขนาม) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ภาค 7 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเสริมสร้าง
พื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ จํานวน 2 หลัง พร้อมถุงยังชีพ
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี และตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด ตามโครงการ
ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล ซึ่งสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณ มณฑล
ทหารบกที่ 15 จัดชุดช่างเข้าสร้างและซ่อมแซม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กําหนดเสด็จ
พระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ดังนี้
วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อําเภอชะอํา วันที่ 28
มิถุนายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน
วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ ณ โรงพยาบาลท่ายาง ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ประชุมและตรวจพื้นที่ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สมพระเกียรติ วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดช่อม่วง ตําบลหนองกระเจ็ด อําเภอบ้านลาด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่ายตะวันใหม่ ปี 59)
นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ บําบัด และในระบบต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลมาร่วมกิจกรรมเข้าค่าย

๑๐
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถเสริมสร้างความคิดให้ห่างไกลยาเสพติด อย่างยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่า
ของการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติ วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดเพชรบุรี ปี 2559
จังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ในการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป้าหมายในการมาออกเสียงประชามติ ร้อยละ 80
วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกําลังเข้าตรวจยึดทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน ครั้งที่ 4 พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านปากทะเล
อําเภอบ้านแหลม จํานวน 155 ไร่ ตามนโยบายของรัฐบาล และคําสั่ง คสช. ที่ 64 และ 66 เรื่อง “การทวงคืน
ผืนป่า” วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานเรื่องการร้องเรียนผ่านศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนและให้คําปรึกษาปัญหาแก่ผู้บริโภคประจําจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 36 โรงเรียน ๆ ละ 2 ทุน รวม 72 ทุน
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๘๑๗.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๗๗๐.๖๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๘ อยู่ลําดับที่ ๔๐ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๓ งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับ
จัดสรร ๑๙๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๗ อยู่ลําดับที่ ๓๖ เป้าหมายต้อง
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๓ งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๔.๔๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๔ อยู่ลําดับที่ ๖ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จังหวัดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๑,๔๑๐.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๑๑๗.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณ ๔๖๖.๕๑ ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ ๔๔๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๕๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๐
นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล งบช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐ งบลงทุนขนาดเล็ก งบประมาณ ๑๘๘.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๘๖.๘๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑.๘๖ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส ๓ ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ
๖๑ มีจํานวน ๖๕ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ ๑) การพิจารณากําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สํานักงานที่เสนอขอให้พิจารณาเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ส่งแบบคําขอฯ และ
เอกสารประกอบให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กรณีสํานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่ไม่ได้รับการประกาศกําหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการฯ
ส่วนกลางพิจารณาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเสนอรายชื่อสํานักงาน
ที่เห็นควรกําหนดเป็ นสํานักงานในพื้นที่พิเศษต่อกรมบัญ ชีกลาง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (หนังสื อ

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๑
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 63 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559) ๒) หลักเกณฑ์การใช้บัตร
เครดิตราชการ กําหนดให้มีบัตรวงเงินถาวร และบัตรวงเงินชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
และลดขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน กํ า หนดการมอบอํ า นาจให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานเป็ น ผู้ ถื อ บั ต รเครดิ ต โดยให้
ผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้รับมอบอํานาจ เพื่อให้การอนุมัติเปิด/เพิ่มวงเงินของบัตรชั่วคราวเป็นไปโดยเร็วและ
คล่องยิ่งขึ้น ปรับปรุงรูปแบบสัญญาการยืมเงินให้รองรับวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่าย
ที่กําหนดให้ต้องใช้บัตรเครดิตราชการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
จั ด ประชุ ม สั ม มนา การจั ด งาน ฯ ค่ า รั บ รองชาวต่ า งประเทศ ค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น สํ า หรั บ ข้ า ราชการและ
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาที่ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ. (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0407.2/ว 56 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559) ๓) อัตราการเบิกจ่ายค่าบริการทางทันตกรรมในสถานพยาบาล
ของทางราชการ เริ่มใช้สําหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เพิ่มรายการ
ค่าบริการ จํานวน 11 รายการ เช่น การปลูกฟันด้วยฟันซี่อื่นของตนเอง การใส่เพดานเทียมพร้อมฟันปลอมถอดได้
สํ า หรั บ ผู้ ใ หญ่ เพิ่ ม อั ต ราค่ า บริ ก าร จํ า นวน 46 รายการ และรายการฟั น เที ย มถอดได้ แ ละอุ ป กรณ์ จํ า นวน
6 รายการ เช่น ผ่าตัดปลายรากฟัน การอุดฟัน ครอบฟัน ยกเลิกรายการค่าบริการ จํานวน 10 รายการ เนื่องจาก
ปัจจุบันสถานพยาบาลไม่มีการให้บริการและเป็นรายการที่ซ้ําซ้อนกับค่าบริการทางการแพทย์พื้นฐานอยู่แล้ว
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งในระบบใบเสร็จรับเงิน (เบิกต้นสังกัด) และระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (โรงพยาบาล
เบิกเอง) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559)
ผลการดําเนินงาน กบข. ประจําปี 255๙ สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี จํานวน 976,486 คน
(สมาชิก Undo = 248,460 คน) สมาชิกเลือกแผนลงทุน 12,798 คน สินทรัพย์สุทธิ 13,692 ล้านบาท
ผลประโยชน์สุทธิ 23,180 ล้านบาท อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 0.22 ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสุทธิ ปี 2558 ร้อยละ 3.41 แผนการดําเนินงานในปี 2559 ดังนี้ 1) เน้นให้ความรู้กับสมาชิกให้เข้าใจ
แผนสมดุลตามอายุ แผนหลัก และแผนทางเลือกอื่น ๆ วางแผนศึกษาโอกาสและแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้เพิ่มอัตราการออม 2) สร้างพันธมิตรตัวแทนครบทุกหน่วยงาน และพันธมิตรวิทยากรครบทุกจังหวัด 3) ปรับ
โครงสร้างและการบริหารกองทุนให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกระบวนการทํางานและระบบงาน นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อนงานให้บริการสมาชิกมากขึ้น 4) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่อง “เก่ง ดี มีจิตบริการ”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของทั้งด้านอุปทาน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิต ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการ และด้านอุปสงค์ ตามการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ด้านการเงิน
ขยายตัวจากปริมาณเงินฝากและสินเชื่อในจังหวัด เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเป็นบวก
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวดีขึ้น
ขณะที่ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดเก็บ รายได้หดตัว”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 21.1 จาก
การเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและจานวนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะการจดทะเบียนโรงงานผลิต พลังไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อําเภอเขาย้อย และอําเภอท่ายาง สําหรับดัชนีผลผลิต ภาคบริการ
ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวเป็นบวกเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -7.1 จากการเพิ่มขึ้นของภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการ

๑๒
โรงแรม อีกทั้งการปรับตัวดีขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ส่วนดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร ขยายตัวร้อยละ
2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 24.6 ตามการชะลอตัวลง
ของปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานและกุ้งขาว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 สะท้อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 6.3
ตามการขยายตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 8.2 จากการหดตัวของจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ส่วน
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน
ที่ขยายตัว ร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุน ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ และพื้นที่
ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ สําหรับดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -6.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากที่ขยายตัวในเดือนก่อนร้อยละ 8.9 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการและท้องถิ่น
ที่เบิกจ่ายได้ลดลง ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ชะลอตัวลงจาก เดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 34.9 เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปีที่ลดลง
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 30.3 ตามการชะลอตัวลงของปริมาณผลผลิตภาค
การเกษตรโดยเฉพาะปริมาณสับปะรดโรงงานและกุ้งขาว ขณะที่ภาพรวมด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรขยายตัว
ต่อเนื่อง
ด้านการเงิน ขยายตัวทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ โดยปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 4.8
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 เป็นผลจากธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอาคารสงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น
สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อสะสมที่เพิ่มขึ้นของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และอาคารสงเคราะห์
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเป็นบวก โดยขยายตัวร้อยละ 0.6 จากที่หดตัว
ร้อยละ -0.5 ในเดือนก่อน เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 3.0 ตามการ
สูงขึ้นของหมวดผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้า เครื่องประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในขณะที่ดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -1.3 ตามการลดลงของกลุ่มพลังงานและ
หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สาหรับด้านการจ้างงานหดตัวลงอยู่ที่ - 2.3 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่หดตัว
ร้อยละ -1.1
ด้านการคลัง ในเดือนเมษายน 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม มีจํานวน 771.9
ล้านบาท หดตัวร้อยละ -5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน
521.4 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ -11.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ที่หดตัวร้อยละ -15.4 สําหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 250.5 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 8.6 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขายตัวร้อยละ 60.3 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน
365.9 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ -2.0 จากที่ขยายตัวร้อยละ 18.3 ในเดือนก่อน เป็นผลจากค่าธรรมเนียมการทํา
ธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินและรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บได้ลดลงเป็นสําคัญ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีน้ํามัน ภาษีสุรา ภาษีรถยนต์ ของ
สํานักงานสรรพสามิตจัดเก็บได้ลดลงเช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนเมษายน 2559 ขาดดุลจํานวน

๑๓
397.0 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวการณ์คลัง
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ บูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชนรวมทั้งจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและสามารถดํ า เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งรายละเอียดโดยสรุปให้สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยระบุว่า
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ และพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาชะลอการจัดทํา MOU หรือเอกสาร
ในลักษณะดังกล่าว ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนไว้ก่อน เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งขณะนี้ผ่านการตรวจของคณะกฤษฎีกาแล้ว
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕ช ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) มุ่งลด
ปริ ม าณขยะและเพิ่ม มู ล ค่ า ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยการคัด แยกขยะมู ล ฝอยจากต้น ทาง มีฐ านข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยที่ มี
ประสิทธิภาพ มีแผนจัดการขยะมูลฝอยตกค้างและของเสียอันตรายชุมชน และมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและกาก
อุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ
บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คําปรึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน
๒,๑๓๙ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒๒๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๙๑๘ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ สําหรับผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔๕๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔๗ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๔๐๔ เรื่อง
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ เรื่อง ๑๒ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๑ค มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของนายกรณ์ จาติกวนิช กรณีบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ได้รับผลกระทบ
จากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําของเทศบาลเมืองชะอํา ผลการประชุมได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและจะนํา
ข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุม คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาและ
แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
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๑๔
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีย
กิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๔๐ น. เสด็จฯ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๕ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตํารวจ
ตระเวนชายแดน อํ าเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และตามเสด็จฯ ไป ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิ รินธร
ค่ายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ฯ ชุดที่ ๑ ณ ห้องประชุมเล็ก และร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ห้องบรรยายสรุป
ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ถวายมาลัยพระกร ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายนเรศวร กองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ ตํารวจตระเวนชายแดน ภริยานายอําเภอชะอํา ถวายมาลัยพระกร ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) หัวหน้าส่วน
ราชการ (กลุ่ม ๒) ร่วมรับเสด็จฯ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) ร่วมส่งเสด็จฯ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สนาม
เฮลิคอปเตอร์ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว ๒) วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๒๐ น. เสด็จฯ
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าเกอะญอ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๕ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ (กลุ่ม ๑) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เวลา
๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าเกอะญอ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว ๓) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ณ โรงพยาบาลท่ายาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดเพชรบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ภริยารองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) และหัวหน้าส่วนราชการ (กลุ่ม ๓) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ โรงพยาบาลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ฯ ชุดที่ ๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ร่วมส่งเสด็จฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สนามเฮลิคอปเตอร์มณฑลทหารบกที่ ๑๕ การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

มติที่ประชุม
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๔.๒ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สํานักงาน ป.ป.ช.
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) เพื่อเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ และเป็ น การปลู ก -ปลุ ก จิ ต สํ านึ ก ถึ ง ความสํ าคั ญ ของการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ซึ่ งปั จจุ บั น
พิพิธภัณฑ์ฯ ได้เปิดทําการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ฯ ได้กําหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายไว้ ดังนี้ วิสัยทัศน์ : พิพิธภัณฑ์ชั้นนําของประเทศที่เป็นศูนย์กลาง และพื้นที่แห่งการเรียนรู้เรื่องการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมสังคมแห่งความสุจริตและโปร่งใส เป้าหมาย : พิพิธภัณฑ์ศูนย์กลาง
ที่สมบูรณ์แบบ ที่มีรูปแบบและพื้นที่ใช้งานที่ครบครัน ทันสมัยด้วย E-Museum ที่เข้าถึงง่าย และเป็นต้นแบบของ

๑๕
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและร่วมสร้างสังคมโปร่งใสแก่สังคมไทย หรือการเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางการศึกษาแนวใหม่
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย ๑) ส่วนจัดแสดงที่ 1
ลานสนุกคิด ๒) ส่วนจัดแสดงที่ 2 เลือกทางเดิน ๓) ส่วนจัดแสดงที่ 3 เมืองแห่งมนต์ดํา ๔) ส่วนจัดแสดงที่ 4 ตีแผ่
กลโกง ๕) ส่วนจัดแสดงที่ 5 กําจัดกลโกง ๖) ส่วนจัดแสดงที่ 6 วันชี้ชะตา ๗) ส่วนจัดแสดงที่ 7 พลังคุณธรรม
ขับเคลื่อนสังคม ๘) ส่วนจัดแสดงที่ 8 เมืองแห่งแสงสว่าง ๙) ส่วนจัดแสดงที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช. ๑๐) ส่วนจัด
แสดงที่ 10 รวมพลังสร้างสังคมสะอาด
ทั้ ง นี้ สามารถเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต้ า นโกงได้ ที่ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ถนนพิ ษ ณุ โ ลก เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร (ข้างทําเนียบรัฐบาล) เปิดให้เข้าเยี่ยมชมในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30 -16.30 น.
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nacc.go.th/acmmuseum หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3161
ต่อ 119, 138 ในวันและเวลาราชการ ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และ
บุคลากรของหน่วยงานได้ปลูกฝังความดีงามด้วยการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
มติที่ประชุม
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๔.๓ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพชรบุรี จํากัด)
พัฒนาการจังหวัด
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจําจังหวัด เพื่อบูรณาการการทํางานระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ รวมทั้งประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ด้วย องค์ประกอบของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เป็ น รองประธาน หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ นายอํ า เภอทุ ก อํ า เภอ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสั ง คม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ าคประชาชน โดยมี หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด และพั ฒ นาการจั ง หวั ด เป็ น
เลขานุการร่วม ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจําจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงมหาดไทย กําหนดให้มี
การติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัด จํานวน ๑๒ คณะ เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงาน กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบต่อไป ในส่วนของจังหวัด ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานให้จังหวัด ในทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คณะ E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยจัดตั้งเป็น บริษัท ประรัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด มีพลเอก
สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ให้คําแนะนําในการดําเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด แก่ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด ได้ร่วมกันรายงานความคืบหน้าและแนวทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

๑๖
นําคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย
เรื่อง “สานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การจัดงาน OTOP Midyear ๒๐๑๖
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP Midyear ๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตํ าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็ นการเพิ่ม ช่องทาง
การตลาดสิ น ค้ า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน รวมถึ ง เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนต่อไป ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรบูธจําหน่ายสินค้า
OTOP จํานวน ๒๓ ราย
จากการนําผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒๓ ราย เข้าร่วมจําหน่ายสินค้า
ในงาน OTOP Midyear ๒๐๑๖ มียอดจําหน่ายสินค้า ๔,๒๘๗,๒๖๐ บาท ได้แก่ ฮ่อยจ้อปู วิสาหกิจชุมชนอาหาร
ทะเลแปรรูปฮ่อยจ้อแม่จินดา อําเภอบ้านแหลม อาหารทะเลแปรรูป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตําบลบางแก้ว อําเภอ
บ้านแหลม สังข์มงคล กลุ่มเครื่องประดับไทยประยุกต์ อําเภอเมืองเพชรบุรี และข้าวแช่แม่เล็ก กลุ่มข้าวแช่แม่เล็ก
สะกิดใจ อําเภอท่ายาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ ตรา เอ ไรซ์ “จากยุ้งข้าวสู่ผู้บริโภค”
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัด สถานการณ์ดังกล่าวอาจทําให้เกษตรกรมีความเสี่ยงในด้านการจําหน่ายข้าวเปลือก ซึ่งราคารับซื้อ
ข้าวเปลือกตามท้องตลาดมีแนวโน้มต่ํากว่าวงเงินสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จึงได้จัดทําโครงการบริหารจัดการข้าวเปลือก เพื่อรองรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
2558/59 ขึ้น โดยให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ซื้อข้าวเปลือกมาสีแปรสภาพเป็น
ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม และจําหน่ายในราคายุติธรรมภายใต้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ "A-Rice"
จําหน่ายราคา ๑๗๐ บาท
ในส่วนของการทําเรื่องข้าว A-Rice เริ่มต้นจากการเข้าไปดูข้าวที่มีการจัดเก็บในยุ้งข้าวของ
เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีข้าวคุณภาพ เพื่อเน้นคัดเฉพาะข้าวคุณภาพดี จากนั้นจึงนํามาสู่โรงสีเพื่อสีแปรสภาพ
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดําเนินการไปแล้ว 5 แห่ง คือ สกต.ร้อยเอ็ด สกต.บุรีรัมย์ สกต.ศรีสะเกษ
สกต.สุรินทร์ และสกก.จุน จ.พะเยา ทั้ง 4 สกต. และ 1 สกก. ดังกล่าว จะรับซื้อข้าวเปลือกจากโครงการสินเชื่อ
ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 จํานวน 100,000 ตันข้าวเปลือก เพื่อสีแปรสภาพเป็น
ข้าวสารและบรรจุถุงจําหน่ายไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ขณะเดียวกันด้านการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
ธ.ก.ส. ก็ได้มีการจัดจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (surveyor) ให้เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
บรรจุถุงก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นระยะ โดยคุณภาพจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่
กระทรวงพาณิชย์กําหนด นอกจากนั้น ธ.ก.ส. ยังมีการติดตามความคืบหน้าในการทํางาน การเลือกตลาดของทั้ง
สกต. และ สกก. เพื่อดูแลการจําหน่ายข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมและมีความยุติธรรมต่อ
ผู้บริโภคที่ซื้อข้าวหอมมะลิที่มีการรับรองคุณภาพ A-Rice
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๔.๖ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัด
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ปฏิบัติในการออกเสียงประชามติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะ
เทียบเท่ากรม ตลอดจนรัฐวิสาหกิจในสังกัดต่าง ๆ และองค์การของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
ดังนี้ ๑) สั่งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนในการดําเนินการ
ออกเสียงประชามติ ๒) ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ วางตัวเป็นกลาง
ในการออกเสียงประชามติอย่างเคร่งครัด และให้คําแนะนํา ชักชวนบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัวไปใช้สิทธิออกเสียง
๓) จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทําความเกี่ยวใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติ
และสาระสํ า คั ญ ของร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ แ ก่ ป ระชาชนทราบ ๔) จั ด ฝึ ก อบรมวิ ท ยากรระดั บ อํ า เภอ (ครู ข)
ประกอบด้วย ครู ข อําเภอละ ๑๐ คน รวม ๘๐ คน ๕) จังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรรมการเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๙ ๖) จัดฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ทั้ง ๖๙๘ หมู่บ้าน ในจังกวัดเพชรบุรี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จํานวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน
ภายในวงเงินไม่เกินหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายในการดําเนินโครงการ คือ เป็นโครงการที่เสนอ
โดยประชาชน ทําโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
สําหรับผลการดําเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาอนุมัติโครงการของ กบอ. และได้จัดทํา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเพชรบุรี ใน ๘ อําเภอ ๙๐ ตําบล (๓ ตําบลอยู่ในเขต
เทศบาลเมือง ไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน) ๖๙๘ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๘๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑๓๙,๓๑๘,๑๐๐ บาท
ซึ่งได้ส่งแผนให้สํานักงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การดําเนินงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ One Map จังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
คณะรัฐมนตรี ได้ ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มีม ติเห็ นชอบให้ดําเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เพื่อให้ประชาชนมีแนวเขต
ที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันสมัย อยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ แนวเขตที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินของเอกชนต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง สามารถนําไปกําหนดเป็นแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
บูรณาการในอนาคต คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐
ระดับจังหวัดขึ้น โดยแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีระวางรวม จํานวน ๑,๘๕๗ ระวาง

๑๘
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา จํานวน ๑,๖๒๕ ระวาง ที่เหลือไม่มีหน่วยงานอยู่ในระวาง จึงไม่ต้อง
ดําเนินการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ การตรวจสอบและจัดทําค่าพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบกเพื่อการกําหนดเขต
ทะเลชายฝั่งและแบ่งเขตจังหวัดทางทะเล
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
ปลัดจังหวัด
กําหนดพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบกเพื่อการกําหนดเขตทะเลชายฝั่งและแบ่งเขตจังหวัดทางทะเล เพื่อให้
การพิจารณากําหนดเขตทะเลชายฝั่งตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕ และการแบ่งเขต
จังหวัดทางทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในที่ประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
มีมติให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดดําเนินการสํารวจและจัดทําค่าพิกัดแบ่งเขตชายทะเลทางบก
โดยให้จังหวัดลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกันและจัดทําเป็นบันทึกข้อตกลง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี พื้ น ที่ ตั้ ง อยู่ ติ ด ชายทะเลได้ สํ า รวจ จั ด ทํ า ค่ า พิ กั ด แบ่ ง เขตชายทะเลทางบกร่ ว มกั บ จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้จัดทําค่าพิกัดระหว่างจังหวัดเท่านั้น จังหวัดเพชรบุรี มีท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ใช้ค่าพิกัดบริเวณระหว่างจังหวัดชายทะเลทางบก ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
กําหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.๒๕๐๒ การกําหนดค่าพิกัดใช้มูลฐานทางราบ WGS ๘๔ เป็นฐานอ้างอิง
ได้ถ่ายภาพบริเวณกําหนดจุดค่าพิกัดฯ จํานวน ๓ ภาพ และได้จัดทําบันทึกข้อตกลงในพื้นที่ระหว่างสองจังหวัดที่มี
พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด โดยกําหนดให้มีการลงนามรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน นายก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้าน ในฐานเจ้าของท้องที่และท้องที่ข้างเคียงลงนามรับรอง โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลง และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ โครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลตําบล
บางตะบูน ดําเนินโครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๔๐๐ คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ต้นลําพูน ต้นลําแพน ประมาณ ๕๐๐ ต้น
ณ บริเวณป่าชายเลนหลังโรงเรียนบางตะบูนวิทยา เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ การจัดระเบียบการติดตั้งป้ายบริเวณถนนเพชรเกษมที่อยู่ในพื้นที่ และความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด คณะทํางานจัดระเบียบการติดตั้งป้ายบริเวณแนวถนนเพชรเกษม ได้ออกตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานจัดระเบียบและการติดตั้งป้ายบริเวณถนนเพชรเกษม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๗ –
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่อําเภอเขาย้อย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านลาด อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา

๑๙
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินการเก็บป้ายโฆษณาที่ชํารุดในเขตพื้นที่แล้ว ยังพลป้ายที่ชํารุดอยู่ข้าง
ทางบริเวณแนวถนนเพชรเกษมอยู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี และแขวงทางหลวงเพชรบุรี
จะได้ดําเนินการจัดเก็บต่อไป ส่วนป้ายใหญ่พบว่ามีการมีการขออนุญาตติดตั้งและเสียภาษีกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถูกต้อง โครงสร้างป้ายมีความแข็งแรง มี จํานวน ๑ ป้าย พบว่าโครงสร้างของป้ายเกิดสนิมซึ่งอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ คณะทํางานฯ จึงได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองชุมพลเหนือ ติดต่อเจ้าของป้ายเพื่อดําเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย ทั้งนี้ คณะทํางานฯ
กําหนดแผนออกตรวจร่วมกับท้องถิ่นอําเภอเป็นประจําทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
รับทราบ
๔.๑๒ แนวทางบูรณาการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ได้ตรวจการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในระยะทางก่อนเข้าถึงจุดตัดรถไฟ เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จํานวน ๑๖ สถานที่
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งป้ายหยุด ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์
รูปรถไฟ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ระมัดระวังการขับขี่ยิ่งขึ้น และสามารถมองเห็นรถไฟได้จากระยะไกล ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.
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