รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 พ.อ.กรกานต์
3 พ.ต.อ.อรัญ
4 พ.ท.หญิง สุชาดา
5 นายณัฐวุฒิ
6 นายแพทย์ประจักษ์
7 นายสนอง
8 นายชวพันธุ์
9 นายประพันธ์
10 นางสาวอรสา
11 นายประมาณ
12 นางสาวฉันทนา
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอรอนงค์
นายธีรวุฒิ
นางสาวปภาดา
นายวรรณะ
นางน้อยทิพย์
นางยุพิน
นางศรีสมร
นายประดิษฐ์
นายบุญเชิด
นายพลวัฒน์
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายศุภกิจ
นายบุญเลิศ
นายอุทิศ
นายยุทธนา
นายโสภณ

ขาวสอาด
นาเวชวนิชกุล
โตยิ่ง
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
เพชรคง
อันตรเสน
ลีปายะคุณ
เพ็งพริ้ง
พึ่งอวยพร
บัวล้อม
พัฒนสุชัย
คล้ายเคลื่อน
บุณยงามปรีดี
สามัคคี
เอี่ยมหลี
วงศ์ศรีสง่า
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
กิตติธรางกูร
หะไว
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
แก้วทรงเกษ
จันทพงษ์
บุญช่วย
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37

นายสุรเวช
นายศานติ
นายธนรัตน์
นางยุพา
นายถนอมพล
พ.อ.ประเวศ
นางวันเพ็ญ

ดีมาก
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
นุ่มเออ
ดอนไพรวัน
เชิดชูวงศ์
มังศรี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
38 นายกฤษฎา
39 นายชวลิต
40 นายศักรินทร์
41 นายขจรศักดิ์
42 นายสุรวุฒิ
43 นายรัฐพล
44 นายยุทธนา
45 นายทรงรัฐ

แก้วสองเมือง
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
สุขการี
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
รัฐปัตย์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
46 ร.อ.เรืองชัย
47 พ.อ.ชิตพร

นิ่มวาศ
แก้วพรหม

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

49 พ.ต.ท.หญิง ประไพ

ทองนุช

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

วิลาศ
สีนวล
มีช่วย
ศิวเมธากุล
จันทร์วรศิริ
ตรีประสิทธิ์ชัย
ชันแสง
แต้มวงศ์
ระเวง
พูลวิเชียร
เหมือนแท้

แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก

ร.ต.อ.ธนกฤษณ์
ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.อ.ภศิน
พ.ต.ท.วรวิทย์
พ.ต.ท.สมยศ
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.วรวัชร
พ.ต.ท.ชลิต
ร.ต.อ.ชัยศิลป์
พ.ต.อ.วิโรจน์

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
61 นางสาวสิริรัฐ
62 นางสาววิไลพร
63 นางสุกัญญา
64 นายพรรณสฤษฎ์
65 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
เพ็งอุบล
แก้วขาว

66 นายนักรบ
67 นางสารินี
68 นางทัดทรวง

อินทรสาลี
เอี่ยมอาษา
อักษรมัต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
69 นายศักดิ์ณรงค์
นาทวัฒน์หัตถพล
70 นายพรเลิศ
อุ่นเจริญ

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
71 นางวารุณี
ลิ้มสกุล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตย์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
72 นายสนิท
สกุนา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
73 นางสินทรัพย์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
74 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
75 นางสาวภัทรพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
76 นายศักดา
ปิ่นอยู่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

นางสาวจันทิมา
นางสาวปาริชาติ
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายชัยวัธน์
นายศักดา
นายกฤษณุพันธ์
นายโยธิน
นางจิตอําไพ
นายสันต์
นายธนกาญจน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
เกศเมตตา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ฤทธิ์บัว
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
สนใจ
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
สมุทรเก่า
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
โกเมนไปรรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
เทอดวงศ์วรกุล
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
เราประเสริฐ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
คะนึงคิด
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

๔
88
89
90
91
92
93

นางสาวนิลาวัณย์
นางสาวศิริ
นายอิสระ
นางบุญศรี
นางสาวธนพร
นายพิษณุ

ทวีศรี
วัดสว่าง
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
กระดังงา
แถลงกิจ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
94 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
95 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
96 นายสว่าง
รัตนนรา
97 นายพอพล
อุทัยศรี
98 นางสาวญาณิชากานต์ ครุฑทอง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
99 นางกรวิภา
จุลเจริญ
100 นายสุจินต์
ดอกนางแย้ม
101 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
102 นายชรินทร์
อินทรไพโรจน์
103 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์
104 นายศิริพงษ์
เดชโพธิ์พระ

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
105 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
106 นายสุรินทร์
เกิดยินดี
107 นายสุพจน์
จุลธุระ
108 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

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

กระทรวงพลังงาน
109 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
110 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
111 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
112 นายเทวิน
น้อยมหาไวย
113 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาลย์

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
114 นางธนัชพร

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

คําสอน

๕

กระทรวงยุติธรรม
115 นายโยธิน
116 นายนัสที
117 นายศักดิ์ดา

บัวแก้ว
ทองปลาด
สีค้ํามื้อ

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
118 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
119 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
120 นายกฤติกร
121 ผศ.ดร.นิวัติ
122 นายศุภัชณัฏฐ์
123 นายสานันท์
124 นายสมพงศ์
125 นางกรรณิการ์
126 นายจํานง
127 นายสรรเสริญ
128 นายอรุณ
129 นายสรยุทธ
130 นางสมศรี
131 นายประสิทธิ์
132 นายนิกูล
133 นางกมลวรรณ
134 นางขวัญรุ่ง
135 นายประสิทธิ์
136 นางสาวธัญลักษณ์
137 นางสาวพาฝัน

สําราญถิ่น
กลิ่นงาม
หลักเมือง
ศักดิ์จิรพรพงษ์
กาศเกษม
ลิมปะนะวงศานนท์
สุขชู
ไหมทอง
หวังอารี
อุ่นใจ
กําไลแก้ว
ใจช่วง
ประทีปพิชัย
เกียรัช
นุ่มเมือง
เรืองแสงอร่าม
ปาระท่า
นาคขุนทด

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญ
ั ญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
138 นางประภาพร
139 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายนิเวศน์
141 นายบุญโชค
142 นายทนง

รุ่งสาคร
คงสถาพรชัย
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

๖

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
143 นายชวลิต
144 นางจินดา
145 นายอิทธิกร
146 นางสาวธนพร
147 นายธานินทร์
148 นายศักดิ์ศรี
149 นายวิเชียร
150 นายอนันต์
151 นางสาวธนพร

ยาคล้าย
แจ่มจันทร์
ชํานาญอักษร
โภคสวัสดิ์
ถิตตยานุรักษ์
ลาภประสิทธิ์
เรียบร้อย
วรรณพรรณ
โภคสวัสดิ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
152 ว่าที่ ร.ต.ผดุง
153 นายจรุงศักดิ์
154 นางกนกวรรณ
155 นางวิมลทิพย์
156 นายอุดม
157 นายอนุชา
158 นางสาวปรนัย
159 นางสาวอัญชิสา
160 นายบุญรอด
161 นางสาวณัฏฐินี
162 นางสาวรมิดา

อ่วมรอด
เรืองแก้ว
ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
วงวาทิน
สุภาษิต
เลียนวราสัย
วาดประเวช
มาคล้าย
วันแก้ว
กลิ่นเมือง

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

ผู้เข้าร่วมประชุม
163 นายอานนท์
164 นายอารุช
165 นางสาวธราภรณ์
166 นางวรรณวิมล
167 นายวิชัย
168 นายพิสิษฐ์
169 นางทิพย์วรรณ
170 นายมงคล
171 นางสาวสุวรัตน์
172 นางสาววริศรา

พร้อมเพรียง
เอมโอฐ
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๗

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
3 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
4 ศึกษาธิการภาค ๕
5 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
7 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
8 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
9 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
10 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
11 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
12 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
13 ผู้อํานวยการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
14 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
15 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
16 นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
17 ผู้อํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
18 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
19 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับอําเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจํานวนมาก
จํานวน ๘ ราย
ผอ.กกต.ประจําจังหวัด ด้ ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการประชารั ฐ ร่ ว มใจ เพื่ อ พั ฒ นา
ประชาธิ ปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติเป็นจํานวนมาก และได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง ประจําจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานธรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณามอบโล่เกียรติคุณให้กับอําเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติมาก
เป็นลําดับที่ ๑ ร้อยละ ๗๒.๙๓ ได้แก่ อําเภอบ้านลาด ลําดับที่ ๒ ร้อยละ ๖๘.๑๘ ได้แก่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
และลําดั บที่ ๓ ร้อยละ ๖๖.๖๐ ได้ แ ก่ อําเภอเขาย้ อย สําหรับอําเภอที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใ ห้ ผู้มีสิ ท ธิ
ออกเสียงมาออกเสียงประชามติเป็นจํานวนมาก ได้แก่ อําเภอแก่งกระจาน อําเภอท่ายาง อําเภอเมืองเพชรบุรี
อําเภอชะอํา และอําเภอบ้านแหลม
๒. มอบโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙
ระดับจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดําเนินการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทาง
วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจําปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่

๘
สถานศึกษาที่ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน โดยแบ่งการคัดเลือกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทประถมศึกษาและประเภทมัธยมศึกษา โดย
แบ่งเป็นระดับจังหวัด และระดับภาค สําหรับการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัด มีสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกระดับประถมศึกษา จํานวน ๓ แห่ง และ
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒ แห่ง สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ดังนี้ ๑) ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลอง ๒) ระดับ
มัธยมศึก ษา ได้แ ก่ โรงเรี ยนพรหมานุ ส รณ์จั งหวัดเพชรบุ รี ซึ่งได้รั บการคัดเลือกระดับภาค จากกรมส่งเสริม
วั ฒ นธรรม เข้ า รับ ถ้ว ยรางวั ล พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เมื่ อ วัน ที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว
๓. มอบประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี ๒๕๕๙
ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทําโครงการคัดเลือกสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารและการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้ได้มาตรฐานตามระบบสากลและสอดคล้ องกับข้อกําหนดของกฎหมาย
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น ๒ ระดับ
คือ ระดับประเทศ และระดับจังหวัด ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ บริษัท กังวาน
โพลีเอสเตอร์ จํากัด ได้รับรางวัลต่อเนื่อง ๙ ปี ได้เข้ารับถ้วยรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ส่วนระดับจังหวัด ๒ ประเภทรางวัล คือ
ประเภทประกาศนี ย บั ต รดี เ ด่ น และประเภทประกาศนี ย บั ต รชมเชย สํ า หรั บ สถานประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ประจําปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด ดังนี้ ๑) ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท พัฒน์กลแมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท สยามแม็คโค จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี และบริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จํากัด ๒) ประเภทชมเชย
ได้แก่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท จีมินิ เท็กซ์ไทล์ จํากัด บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จํากัด
และสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
๔. มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้นําเครือข่ายชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิด ชูเกียรติผู้นํา
เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙
พัฒนาการจังหวัด
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานโครงการ
เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายชุมชนที่มี
ผลงานดีเด่นและกิ จกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจั งหวัด ให้เป็ นที่ประจักษ์แ ก่สาธารณชน โดยกําหนดให้มี
กิจกรรมที่จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่งรางวัลสิงห์
ทอง ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ผลดังนี้ ๑) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดาตากิต หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านนาน้ําพุ หมู่ที่ ๓ ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘ ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านมณีเลื่อน หมู่ที่ ๓ ตําบล
หนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย บ้านวังไคร้ หมู่ที่ ๓ ตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง บ้านบางขุนไทร หมู่ที่ ๒ ตําบล
บางขุนไทร บ้านหนองน้ําดํา หมู่ที่ ๔ ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๔ ตําบล

๙
ไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา ๒) ประเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ชายและหญิง) ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ
ชาย ได้แก่ นายสวัย ปิ่นทอง ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง รางวัลชนะเลิศหญิง ได้แก่ นาง
วิไลพร เพชรมณี ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด ๓) ประเภทกลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลัก
สําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการจัดการเงินทุกชุมชนบ้านนาน้ําพุ
หมู่ที่ ๓ ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอ่างหิน
หมู่ที่ ๖ ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเมือง
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง ๔) ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)
ดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์ประสานองค์การชุมชนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา และศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย
สถิ ติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งานสถิ ติ

จังหวัดชุมพร
๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๒ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) การจัดทําแผนงานและงบประมาณด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานและงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ และในกรณีที่มีโครงการวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ให้รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการของหน่วยงานั้น ๆ กํากับดูแลการดําเนินโครงการตามแผนงานให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ๒) การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ กําหนดให้กระทรวงการคลัง
เร่งดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
โดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการเสนอ
โครงการปรับเปลี่ ยนการผลิตในพื้นที่ทํานาไม่ เหมาะสม โดยการสนับสนุนความช่วยเหลือให้ดําเนินการผ่าน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และให้คณะกรรมการบริหารระดับพื้นที่ชี้แจงทําความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและพิจารณากลั่นกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งโครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรของกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรจะต้องเลือกใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ ๑) การสํารวจความเหมาะสมในการจัดให้มี
พื้นที่ในการรองรับการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยสํารวจความเหมาะสมในการ
จัดให้มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น ตลาดชุมชนในระดับตําบลและอําเภอ ตลาดกลาง
ระดับจังหวัด ทั้งนี้ ให้นําเสนอข้อมูลและแผนการดําเนินงานดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ๒) การจัดหา
และพัฒนารุกขกร ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดให้มีรุกขกร เพื่อทําหน้าที่ดูและและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
ทั่วประเทศ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการจัดหาและพัฒนารุกขกร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป ทั้งนี้
ให้สร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน เพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันการ
ลักลอบตัดต้นไม้ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้มีค่าและไม้หวงห้าม เช่น ไม้พะยูง ด้วย
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๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการ
พระราชทานเพลิงศพ นางเนื่อง แฝงสีคํา ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) ช่างทองโบราณ
ณ เมรุชั่วคราววัดป้อม อําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๙ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน
85 รูป ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัย (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 22 แห่ง จัดโครงการกิจกรรมดูแลรักษาและพัฒนาแม่น้ําเพชรบุรี ประจําปี 2559 ภาคเช้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานปล่อยชุดทําความสะอาดแม่น้ําเพชรบุรี ภาคบ่าย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก
และร่วมกันพัฒนาและรักษาแม่น้ําเพชร วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12
สิงหาคม 2559 โดยสํานักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม 3 วัน วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่บริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟห้วยทรายเหนือ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา เพื่อสํารวจ
และรับฟังแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยม วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไมตรี อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบโอวาท โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็ก :
แผ่นดินเดียวกัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรม
ณ ไทยไดมอนด์แลนด์ แก่งกระจาน วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕๙ พลโท นายแพทย์อํานาจ บาลี ผู้อํานวยการ
สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม “ปันน้ําใจในสายฝน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
และทรงดํารงตําแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” มอบเครื่องทําน้ําเย็น/เสื้อกันฝนและอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกและและโรงเรียนบ้านด่านโง วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๙ พลเอกปัฐมพงศ์
ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานวันเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี
2559/60 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพสําหรับเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนตําบลหนองขนาน ตําบลหนองขนาน อําเภอ
เมืองเพชรบุรี วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 3 ราย และมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559 แก่หมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพริบพรี
วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๙ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

๑๑
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร โดยนายณัฐวุฒิ
เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้บริการแก่เกษตรกรแบบ
ครบวงจร ณ เทศบาลตําบลบ้านแหลม วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๙ วันลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและคําถามเพิ่มเติม
จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนออกมาใช้สิทธิ ในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๙ วันลงประชามติ ที่ว่าการ
อําเภอทุกอําเภอเปิดให้บริการทําบัตรประชาชนเพื่อสามารถไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จังหวัดเพชรบุรีมีผู้มีสิทธิ
ออกเสี ย ง ประชามติ จํ า นวน 374,002 มี ผู้ ม ามาใช้ สิ ท ธิ จํ า นวน 240,785 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.81
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับโล่จังหวัดที่มีจํานวนผู้มา
ลงประชามติมากนับเป็นอันดับ 1 ของภาคกลาง ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ให้แก่หน่วยงานที่มีผู้ออกมา
ใช้สิทธิออกเสียงประชามติสูงสุด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อิมแพคฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 สู่ระบบมาตรฐาน วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
เป็นประธานงานวันสตรีไทย ประจําปี 2559 กิจกรรมการทําบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างร้านค้าและ
ซื้อขายสินค้าในเขตทางหลวง ครั้งที่ 2/2559 ร้านค้าในเขตทางหลวงทุกร้านที่ล้ําเขตทางหลวงต้องย้ายและรื้อถอน
ภายในวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๙
รอบเดือนสิงหาคม 2559 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หั ว และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีน าถ ดั งนี้ วั นที่ 1 สิ งหาคม ๒๕๕๙
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ประธานเปิ ด โครงการปล่ อ ยพ่ อ พั น ธุ์ แ ม่ พั น ธุ์ ป ลาสู่ แ ม่ น้ํ า เพชรบุ รี ครั้ ง ที่ 3
ภาคเย็น เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการทัศนศิลป์ท้องถิ่นเมืองเพชร ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนครคีรี จัดกิจกรรม “กล้าของพ่อ ปลูกเพื่อแม่” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้งสองท่าน
ร่วมกิจกรรม สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี บริษัท พรนุภาพ
มอเตอร์ไบค์ บริษัทอึ้งง่วนไต๋ อีซูซุเซลล์ เพชรบุรี รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ําหนองเสือ ภายในโครงการช่างหัวมัน
ตามพระราชดําริ วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ปล่อยพันธุ์กุ้ง และปูม้า จํานวน 2 ล้านตัว วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕๙ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการน้ําพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
ประจําปี 2559 เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม ๒๕๕๙
สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการแข่งขันเจ็ตสกี Pro Tour 2016 ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 4 ณ หาดเจ้าสําราญ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี มอบรางวัลและปิดการแข่งขัน วันที่ 15
สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 7
ประจําปีงบประมาณ 2559 ณ วัดถ้ําแก้ว วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.

๑๒
กิตติบดี ประวิตร) และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลไม้ ณ บริเวณตลาดสด 18 เมตร อําเภอ
เมืองเพชรบุรี เนื่องในวันสารทจีน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.
กิติบดี ประวิตร) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดอุทัยโพธาราม ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสาน สร้าง เสริม
สุขแรงงานไทย จังหวัดเพชรบุรี และเปิดโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจําปี 2559
วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดการประชุม
ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง East-West Ferry ณ โรงแรมลองบีชชะอํา วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๙
นายพงศ์ศักดิ์ สิทธิพงศ์ รองผู้ว่าการไฟฟ้า ภาค 4 เป็นประธานส่งมอบโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมไทย” ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
ร่วมต้อนรับ วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน
จัดการประชุมการทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเก่า) วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
แถลงข่ า วการจั ด งานเทศกาลอาหารพื้ น บ้ า นเมื อ งเพชร ระหว่ า งวั น ที่ 2 - 4 กั น ยายน 2559 ณ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดและมอบ
เกียรติบัตรงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 8 อําเภอ 8 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 88 พรรษา (5 ธันวาคม 2558) เพชรบุรีสร้างสุข
ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๙,๓๑๔.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๖๙๖.๖๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๓ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ลําดับที่ ๓๕ ของประเทศ งบรายจ่ายประจํา
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๙.๒๑ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๕๒ งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๐.๓๑ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๓๐
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๑.๔๐ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ลําดับที่ ๔๒ ของประเทศ งบรายจ่ายประจํา เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๐.๙๒ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๒๓ งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๕๙.๑๒ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๔๒
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๘.๕๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๔ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ลําดับที่ ๗ ของกลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจํา
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๙.๕๒ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๘ งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๔๑.๘๙ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๘
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๑๓
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๑,๔๒๐.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๐๒.๑๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๑ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๙๙.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑,๐๘๒.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๑๙.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๑
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน
๔๖๖.๕๑ ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จํานวน ๔๔๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๖๓.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๙๘ นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล งบช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐ งบลงทุนขนาดเล็ก งบประมาณ ๑๘๘.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๖.๘๕
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๐๑ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส ๓ ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๗
จํานวน ๒๒ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้ สรก. ที่มี
คะแนนประเมินมากกว่า ๓.๗๕ คะแนนขึ้นไป กันเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘ เหลือจ่ายและขยายเวลาเบิกจ่ายได้
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยต้องให้ สรก. รับรองว่าเป็นเงินเหลือจ่ายตามหลักเกณฑ์ เป็นค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการเป็นเงินเท่าใด พร้อมแนบหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจว่าไม่มีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ส่งให้กรมบัญชีกลาง
โดยไม่ต้องมีหนังสือข้อตกลงกับสํานักงบประมาณ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๕/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ การซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป จากบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สามารถซื้อได้
โดยตรงโดยวิธีกรณีพิเศษ หรือจะเลือกใช้วิธีตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) ก็ได้
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติยกเว้น
ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ และการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และวิธี e-Bidding ออกไปจนถึงวันที่
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างบังคับใช้ วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีสอบราคา วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐
ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีพิเศษ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ วิธี e-Market
วงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สินค้ามีใน e-Catalog วิธี e-Bidding วงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สินค้าไม่มีใน
e-Catalog
หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๖ ลงวั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ กํ า หนด
แนวทางปฏิบัติการจัดกาพัสดุก่อน พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าทราบ
ยอดเงินเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติพิจารณาวาระที่ ๒
(วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) ให้ สรก. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนลงนามในสัญญา
ให้ สรก. กําหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างจะลงนามต่อเมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณหากไม่ได้รับงบประมาณสามารถยกเลิกได้ และการบันทึกข้อมูลจัดซ้อจัดจ้าง
ระบบ e-GP สรก. ไม่ต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน แต่ต้องบันทึกให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญา
หรือข้อตกลง
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สกร. ต้องบันทึก
ข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP ใบ PO ขอเบิกเงิน ปรับหมวดรายจ่าย เบิกหักผลักส่ง ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. การกันเงินฯ ปี ๒๕๕๙ และการขยายกันเงินฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดย PO มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป หากต่ํากว่า
ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยให้ ห มด ภายในวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๙ ถ้ า เบิ ก จ่ า ยไม่ ทั น งบประมาณจะพั บ ไป การกั น เงิ น
งบอุดหนุนทั่วไป จะอนุมัติให้กันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ การขอตกลงเพื่อขอกันเงิน/ขยาย

๑๔
กันเงินฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องดําเนินการ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และกรณีเงินเบิกเกินส่งคืนและประสงค์จะใช้งบประมาณอีกต้องดําเนินการ
ให้เสร็จภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภาพรวม งบประมาณ ๒,๗๓๓,๐๐๐ บาท เป้าหมาย
การเบิกจ่าย ๒,๖๒๓,๖๘๐ บาท ร้อยละ ๙๖ ไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ ไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๒๒ ไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๑ และไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๓ งบรายจ่ายประจํา
๒,๑๘๔,๑๒๘ บาท ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ งบรายจ่ายลงทุน ๕๔๘,๘๗๒ บาท ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๗
แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) ให้จัดทําแผนฯ ส่งให้สํานักงบประมาณภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้
งบรายจ่ายประจํา ต้องดําเนินการและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ (งบฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้มากที่สุด
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในไตรมาสที่ ๑) งบรายจ่ายลงทุน ต้องมีความพร้อมด้าน TOR คุณลักษณ์ (Spec)
แบบรูปรายการ ราคากลาง ประมาณราคา และสถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง สําหรับงบรายจ่ายลงทุนปีเดียว ก่อหนี้
ภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้น รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อ
รายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และงบรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ ให้ก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ ๒ ๒) เร่งโอน
จัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาคภายใน ๓ วันทําการ (อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๓) ส่วนราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส และบันทึกในระบบ
BB EvMis ๔) ให้หัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ๕) เร่งรัดก่อหนี้
และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖) ให้พิจารณาปรับแผนฯ กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล การแก้ปัญหา และการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบหมาย
หน่วยงานพิจารณาปรับแผนฯ แล้วเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
คลังจังหวัด
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของด้านอุปทานตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคบริการ
และอุตสาหกรรม สําหรับด้านอุปสงค์หดตัวตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน ด้านการเงินขยายตัว จากทั้ง
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อสําหรับการลงทุนที่เพิ่มขี้น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ส่วน
ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลง ขณะที่การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 25.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 21.5 เนื่องจากเดือนนี้
มีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ และโรงงานผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา และอําเภอเขาย้อย และดัชนี
ผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ 27.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีกและภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม แต่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 44.4 จากการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยว และปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรม สําหรับ
ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวตัวร้อยละ -16.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากที่ขยายตัวร้อยละ
20.3 ในเดือนก่อน ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรัง โคเนื้อ สุกร หอยแครงและหอยแมลงภู่
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนี การบริโภค
ภาคเอกชนที่หดตัวร้อยละ - 4.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 15.4 ในเดือนก่อน ตามการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มที่

๑๕
จัดเก็บได้ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -3.7 เป็นผลจากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายได้ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หด
ตัวร้อยละ -3.9 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาที่เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อสาหรับการลงทุน ที่ขยายตัว
ร้อยละ 3.2 แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 สะท้อนจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่
ที่ลดลง ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน
เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 16.4 ตามการลดลงของของปริมาณข้าวนาปรัง โคเนื้อ สุกร
หอยแครงและหอยแมลงภู่ แต่อย่างไรก็ตามด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการเงิน
ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 เป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
ออมสิน มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อสะสมของธนาคารออมสิน
ที่ลดลง เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ร้อยละ
1.2 เป็นผลจากดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลง จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 5.0 ในเดือนก่อน ตามการลดลงของหมวดผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ไข่และสัตว์น้า ขณะที่หมวดอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มดัชนีราคาสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สําหรับ
ด้านการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น ซึ่งหดตัวอยู่ที่ –1.1จากที่หดตัวร้อยละ -3.2 ในเดือนก่อน ด้านการคลัง ในเดือน
มิถุนายน 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 962.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายที่ลดลงของรายจ่ายลงทุน โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวม
รายจ่ายปีก่อน จํานวน 286.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -23.7 แต่อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา
จํานวน 675.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 343.329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
อําเภอชะอํา อําเภอเมือง และอําเภอท่ายาง เป็นสําคัญ สําหรับดุลเงินงบประมาณ ในเดือนมิถุนายน 2559 ขาดดุล
จํานวน 626.0 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวการณ์คลัง
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ลดและขจั ด มลพิ ษ ในเขตควบคุ ม มลพิ ษ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ครั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่ออนุรักษ์แม่น้ํา
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อําเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา อําเภอท่ายาง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จัดประชุมการบูรณาการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟม เมื่อวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในการร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและโฟมในการ
บรรจุอาหาร จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟม จัดโครงการฝึกอบรมการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

๑๖
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนสะพานหิน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนห้วยทรายใต้
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนตลาดเทศบาลเมืองชะอํา และจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําเพชรบุรี ภายในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่ออนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อําเภอแก่งกระจาน
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา อําเภอท่ายาง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
ณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อําเภอเมืองเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคา ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๒,๒๗๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๖๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓ ยุติเรื่อง
จํานวน ๒,๒๑๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ในส่วนของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๕๕๒ เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ๒๙ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๒๙ เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ นโยบายการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital

Thailand
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand” ตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาล
ได้เลือกดําเนินการในสิ่งที่จําเป็นก่อน เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากต้องแข่งกับระยะเวลาที่มีอยู่
อย่างจํากัด และทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีหลายสิ่งอาจจะทําให้เกิดความสะดวกสบายขึ้น และ
ในหลายสิ่งอาจจะเป็นปัญหา จึงจําเป็นต้องใช้ดิจิทัลมาช่วยทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะ
ดําเนินงานดิจิทัลอย่างจิงจัง แม้จะมีอุปสรรคในการทํางานบ้าง แต่เพื่อเป้าหมายของประเทศและประชาชนเป็นหลัก
ทั้งนี้ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ซึ่งที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ทําให้เกิดความสะดวกสบาย จนทําให้เกิดความละเลยถึงการอยู่ในสังคม จึงจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีเหล่านี้
มาประยุกต์ให้เข้ากับประชาชนทุกคน เพื่อทําให้เป็นThailand 4.0 โดยเร็ว
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สิ่งแรกที่ควรดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล
ดิจิทัล คือ การพัฒนาบุคลากรของรัฐ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงบุคลากรเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องไปด้วย เพื่อให้
คนเหล่านี้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด ขณะเดียวกันทุกวันนี้มีการใช้กําลังคนในการ
ทํางานมากมาย จึงจําเป็นต้องคิดหาวิธีการสร้างระบบเพื่อให้ดําเนินการ นําสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาช่วย สิ่งที่สําคัญ
คือ สติปัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลจะต้องทําให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อความเป็นประชาธิปไตย และ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ อุปสรรคในการดําเนินการ คือ การไม่อยู่ในเป้าหมายเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ
ที่ประชาชนจะต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกัน ปรับตัวเข้าหากัน โดยที่ประชาชนจะต้องเข้าใจและเรียนรู้
เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เข้าใจเพื่อประโยชน์ของทุกคน ในส่วนของรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมโดยการ
แก้กฎหมายให้สอดคล้อง และสามารถทําให้เกิดขึ้นจริงอีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการคงไว้ซึ่งสังคมไทย
เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ อาจจะทําให้ลดความสัมพันธ์ ทําให้เกิดการอยู่ในโลกส่วนตัว ประชาชนจะต้องปรับตัว
และรักษาความสัมพันธ์ในสังคมไว้

๑๗
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนร่วมกันทําระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล กระจายการดําเนินงานไปแต่ละภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิตอล ทําให้เกิด
กระบวนการการขับเคลื่อนการบริหาร ที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด โดยมีดิจิตอลเซ็นเตอร์เป็นหน่วยงานหลัก
และทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ซึ่งประชาชนต้องทําความเข้าใจกับระบบดิจิตอลไปด้วย เพื่อนําประเทศไทย
ขับเคลื่อนไปสู่ดิจิตอล 4.0 นําเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาประเทศ ทําให้คนรุ่นหลังสามารถดําเนินการสานต่อไป
ได้อย่างมั่นคง เพื่อประเทศไทย เดินหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทําโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต
ตลอดจนการส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จึงให้ดําเนินการตามพันธกิจ “มหาดไทย
ใสสะอาด” ภารกิจหลัก : สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดให้มีการลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอ
ใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด ร่วมกับการจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559”
ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 11 กั น ยายน 2559 ตั้ ง แต่ เ วลา 17.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม พริ บ พรี ชั้ น 2
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด นายอําเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประธานเครือข่ายต่อต้าน
การทุ จ ริ ต ระดั บ จั ง หวั ด ประธานคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า จั ง หวั ด ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด และประธานชมรมผู้รับเหมาก่อสร้างจังหวัด
เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบันฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้สําหรับอําเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การรับรองความรู้ ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้แทน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกําหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดําเนินการ
โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว กําหนดให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกําหนด 365 วัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทํางานต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถติดต่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้ ๑) แบบ คร.๑๐ พร้อมเอกสารหลักฐาน รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ใบรับรองประสบการณ์การทํางาน ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ สําเนา

๑๘
วุฒิการศึกษา ค่าธรรมเนียมการประเมิน ๑,๐๐๐ บาท และเข้ารับการประเมินตามกําหนดนัด หลักเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความสามารถ คือ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๕๐ คะแนน มีประสบการณ์
การทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การอบรม สัมมนา ๒๕ คะแนน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ๒๕ คะแนน
มติที่ประชุม
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๔.๔ โครงการ ๘ อําเภอ ๘ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) “โครงการเพชรบุรีสร้างสุข ด้วย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
พัฒนาการจังหวัด
โครงการเพชรบุรีสร้างสุข ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการ ๘ อําเภอ
๘ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๘๘ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
ให้ดําเนินการต่อเนื่อง ภายใน “โครงการเพชรบุรีสร้างสุข ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
“โครงการเพชรบุรีสร้างสุข ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นการดําเนินการตามแนวพระยุคลบาท โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
มี จํ านวน ๒๕ โครงการ โดยหวั งให้ หมู่บ้ านของจั งหวัดเพชรบุ รี ได้ นําหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ในวิ ถีชี วิ ต
ประจําวันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ
พัฒนาชุมชน จํานวน ๕๘๖ หมู่บ้าน
แนวทาง “โครงการเพชรบุรีสร้างสุข ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม
ได้แก่ ๑) กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แจงแนวทางในการดําเนิน
โครงการหมู่ บ้า นเป้ า หมายของโครงการ แผนปฏิ บัติ ก ารโลดแมป และตั ว ชี้วั ด แบบประเมิ น โครงการ ให้ แ ก่
คณะกรรมการทราบ ร่วมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ภายใต้กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ๒) กิจกรรมที่ ๒ Kick off
กิจกรรมสร้างความเข้าใจแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจของรัฐบาล
มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๓๙๑ หมู่บ้าน ๆ ละ ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๗๓ คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน ๖๐ คน
กรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๓๐๐ คน
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๓) กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และประเมินการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนากรของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ โดยดําเนินการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ๔) กิจกรรมที่ ๔ จัดประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเพชรบุรี ดีเด่น ให้ดําเนินการพิจารณาผลการดําเนินการงานการพั ฒนาหมู่ บ้านตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละอําเภอคัดเลือกเข้าประกวด จํานวน ๘ หมู่บ้าน ๕) กิจกรรมที่ ๕ จัดมหกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ประกาศผลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๖) กิจกรรมที่ ๖ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้รับรู้และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้ ซึ่งในการดําเนินการ
โครงการได้นําแนวทางในการดําเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของโครงการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของ
“โครงการเพชรบุรีสร้างสุข ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี้ ๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ๖ x ๒ ๒) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับพัฒนา ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด

๑๙
๔ ด้ า น ๒๓ ตั ว ชี้ วั ด ประชาชนในหมู่ บ้ า นเป้ า หมายทุ ก หมู่ บ้ า นมี ก ารน้ อมนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําให้เกิดการพัฒนา มีความสุข จํานวน ๘ หมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๘ อําเภอ
ประกอบด้วย ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี หมู่ที่ ๔ บ้านเหนือ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) อําเภอท่ายาง หมู่ที่ ๑๑
บ้านวังพลับ ตําบลท่าคอย ๓) อําเภอบ้านลาด หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ประแหน ตําบลไร่มะขาม ๔) อําเภอบ้านแหลม
หมู่ที่ ๑ บ้านพะเนิน ตําบลแหลมผักเบี้ย ๕) อําเภอเขาย้อย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปลาไหล ตําบลหนองปลาไหล
๖) อําเภอแก่งกระจาน หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตําบลสองพี่น้อง ๗) อําเภอชะอํา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระโก ตําบล
หนองศาลา ๘) อําเภอหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง
มติที่ประชุม
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๔.๕ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
อุตสาหกรรมจังหวัด ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ โดย
ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME RESCUE CENTER) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และในส่วนภูมิภาคให้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ทั้ง ๗๖ จุด และ
มีหน่วยงานเครือข่ายร่วมดําเนินการ ๑๓ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินกว่า ๓,๔๐๐ แห่ง เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการต่าง ๆ สําหรับหน่วยงานดําเนินการ
๑๓ หน่วยงาน ที่ได้ร่วม MOU ได้แก่ ๑) กระทรวงพาณิชย์ ๒) กระทรวงมหาดไทย ๓) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ๔) กรมบังคับคดี ๕) สมาคมธนาคารไทย ๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ๗) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ๘) ธนาคารออมสิน ๙) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
๑๐) บริ ษัท ประกั น สิน เชื่อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม ๑๑) บริษั ท ข้ อ มู ล เครดิ ต แห่ง ชาติ จํ ากั ด ๑๒) กระทรวง
อุตสาหกรรม ๑๓) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คุณสมบัติผู้รับบริการ ประกอบด้วย ๑) เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในด้านการเงินและด้านต่าง ๆ ๒) เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม ๓) เป็นกิจการ
ที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนกับส่วนราชการใด ส่วนราชการหนึ่ง ๔) เป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ยังประกอบกิจการอยู่
แนวทางการดําเนินการของคณะทํางานช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี
มีการพิจารณา SME RESCUE CENTER เป็น ๒ นัยยะ คือ ๑) กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานร่วมดําเนินการ ถ้าเป็นภารกิจของหน่วยงานของท่านอยู่แล้ว จะไม่เข้าค่าย SME RESCUE CENTER
(ไม่ ต้อ งส่ งเข้ าศูนย์ช่ วยเหลื อ SMEs) ๒) กรณี ที่ผู้ ป ระกอบการ SMEs ขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานร่ว ม
ดําเนินการ แล้วต้องการความช่วยเหลือที่นอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงาน ให้หน่วยงานร่วมดําเนินการส่งเข้า
ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs สําหรับการพิจารณากลั่นกรองให้ความช่วยเหลือ แบ่งเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑) ประเด็นที่ ๑
ถ้าเป็นเรื่องตามภารกิจของหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายนั้น และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถกลั่นกรอง
ได้โดยทันทีว่าเป็นภารกิจของหน่วยงานใดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถส่งต่อให้
หน่วยงานในพื้นที่ได้เลย โดยคลิ๊กบันทึกในระบบตามฟังก์ชั่นนั้น ๒) ประเด็นที่ ๒ แบ่งเป็นด้านการผลิต กรณีเป็น
เรื่องของหน่วยงานอื่น เช่ น เรื่องภาคการผลิตทั้งหมด การลดต้นทุนการผลิต การอบรมให้ความรู้ ต่าง ๆ ให้
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส่งต่อ BSC ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ในพื้นที่ ๆ รับผิดชอบ และด้านการเงิน
กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส่งเรื่องเข้า SME BANK ส่วนกลางเท่านั้น ส่วนเรื่อง
การเงินที่เกี่ยวกับ NPL ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส่งเข้า สสว.
ความคืบหน้าในการดําเนินการศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี
คือ ๑) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหา
ทางธุร กิ จจังหวั ดเพชรบุรี ตามคํ าสั่งจั งหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๗๗/๒๕๕๙ ลงวั นที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี

๒๐
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะทํางาน ๒) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัด
ประชุมคณะทํางานช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๓) แผนงานประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
และสถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษาและบริ ก ารชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ๒) การจั ด ทํ า ป้ า ยไวนิ ล เพื่ อ
ประชาสั ม พั นธ์ ที่สํานั กงานอุ ต สาหกรรมจัง หวัดเพชรบุ รี และอําเภอทุก อําเภอในจังหวัดเพชรบุ รี ๓) จัดทํ า
โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) จัดทําแผ่นพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ ๖ กระทรวง MOU เดินหน้า Safety Thailand
ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี ได้ทรงมี
พระราชปรารภเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน มีใจความว่า “การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ
เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุกพลภาพ” จากพระราชปรารภดังกล่าว ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจึง
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการ
ประกาศนโยบายประชารัฐ เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทันต่อบริบทของประเทศในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ประกอบกับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดําเนินงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2549 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานจึงริเริ่มโครงการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้บรรลุ
ข้อ ตกลงร่ ว มกั น ในการขั บ เคลื่ อ นดํ า เนิ น งานเพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ยและสุข ภาพอนามั ยที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น
กับคนทํางานและประชาชนในทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระการขับเคลื่อนประเทศไทย (Startup
Thailand) อีกด้วย โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6
กระทรวงได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดการประสบอันตรายของคนทํางาน
และเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกันอันจะสร้างเสริมความ
ปลอดภั ยและคุณภาพชีวิตของคนทํางานให้เกิดขึ้ น อย่างยั่งยืน ทั้ งนี้ มีแนวทางการดําเนิ นงานแบ่งออกเป็ น
2 ระยะ คือ การดําเนินการระยะสั้น กําหนดให้จัดทําแผนบูรณาการความร่วมมือภายใต้กรอบการดําเนินงาน
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ด้านความปลอกภัยในการทํางานเกี่ยวกับอัคคีภัย และ
ด้านความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี แต่ละด้านจะดําเนินการใน 3 มิติ คือ มิติการส่งเสริมสนับสนุนในการ
ดําเนินการ (การสร้างการรับรู้และการสร้างจิตสํานึก) มิติการกํากับดูแล และมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ประชารัฐ) โดยมีช่วงระยะเวลาการดําเนินการ 6 เดือน การดําเนินการระยะยาว เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทํางาน อันจะ
สร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ของคนทํางานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
มติที่ประชุม
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๒๑
ประธาน
ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ได้ร่วมทํางาน การทํางานต้องทํางานเป็นทีม มีการบูรณาการให้
เป็นไปตามแผนจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ อาจมีปัญหามากมาย เราต้องปรับเปลี่ยน
การทํางาน แผนงาน/โครงการ และวิสัยทัศน์ ต้องมองไปข้างหน้า ซึ่งการทํางานร่วมกันเป็นทีมต้องสร้างความ
เข้ า ใจ ทั้ ง ส่ ว นราชการ ภาครั ฐ ภาคเอกชน สื่ อ มวลชน ในการสื่ อ สารจะสื่ อ สารระบบทางเดี ย ว (One-way
Communication) ไม่ ไ ด้ ขอให้ ทุ ก ส่ ว นราชการร่ ว มกั น ทํ า งานแบบสื่ อ สารระบบสองทาง (Two-way
Communication) เพื่อสร้างความใจมากกว่า โดยคํานึงถึงประโยชน์บ้านเมือง ประโยชน์ของส่วนร่วมเสมอ ทั้งนี้
ไม่ว่าทุกท่านจะทํางานกระทรวงใด ขอให้ยึดถือว่าเราต้องทํางานให้กับจังหวัดเพชรบุรี และประเทศชาติร่วมกัน
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางทิพย์วรรณ จําปาทอง)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

