รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นางฉัตรพร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 นายณัฐวุฒิ
4 พ.อ.พงษ์สวัสดิ์
5 พ.ต.อ.กิตติ
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายกฤษฎา
8 นายแพทย์ ประจักษ์
9 นายแพทย์ สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นายประพันธ์
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นางสาววนิดา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอรอนงค์
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นางสาวนวลศรี
นายพิเชษฐ์
นางสาวบุษกร
นางพิสมัย
นายประดิษฐ์
นายสาธิต
นายจรูญชัย
นายโรม
นายกิตติพงศ์
นางแก้วกาญจน์
นายเกรียงศักดิ์
นายมานะ
นายธนชาด

ราษฎร์ดุษดี
ประวิตร
เพ็ชรพรหมศร
ภาชนะทิพย์
สะเภาทอง
แก่นแก้ว
แก้วสองเมือง
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ลีปายะคุณ
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
แย้มสรวล
พัฒนสุชัย
คล้ายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
อ่ําพันธุ์
ทองพันธ์
วงศ์สุวรรณ
ทองสมนึก
แจ่มจันทรา
เกียรติ์สุพิมล
ฉิมไพบูลย์
โสนาค
ผลประยูร
วสุพรพงศ์
กิ่งสังวาล
วัฒนากร
ยอดสุวรรณ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางจิตรา
นายไพบูลย์
นางสาวกนกวรรณ
นายศานติ
นายบรเมศร์
นายดําริ
นายธีระชาติ
พ.อ.เจนวิทย์
นางวันเพ็ญ

พันธ์สุทธิ
บัวราษฎร์
ผดุงขันธ์
อรรถวรรธน
ธีระคําศรี
ทองยม
ไทรทอง
เลิศอารยกุล
มังศรี

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

อําเภอ
40 นายรัฐพล
41 นายชวลิต
42 นายทรงรัฐ
43 นายขจรศักดิ์
44 นายศรีธรรม
45 นายธนภัทร
46 นายอานนท์
47 นายสุธี

นิโครธานนท์
ปราบพาล
รัฐปัตย์
สมบูรณ์
ราชแก้ว
ณ ระนอง
พร้อมเพรียง
เล้าสุบินประเสริฐ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.อ.วราวุธ

สีดาพาลี

49 พ.ต.แก้วเพชร

ตั้งพัฒนพันธุ์

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

51 พ.ต.ต.สุทิน

ขาวเรือง

52
53
54
55
56
57
58
59
60

วิลาศ
สีนอก
เลิศพลรัตน์
ภูชนะศรี
ระหว่างบ้าน
เนียลเซ็น
โฉมฉาย
ชันแสง
น้อยบาท

ร.ต.อ.ธนกฤษณ์
ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ต.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพจน์
พ.ต.ท.โชคชัย
พ.ต.อ.สมเกียรติ
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.บุญมา

แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

๓
61 พ.ต.ท.สุนทร
62 พ.ต.ต.ชาญยุทธ
63 พ.ต.อ.วิโรจน์

งามเหลือ
พวงสั้น
เหมือนแท้

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
64 นางสาวสิริรัฐ
65 นายนิรัตน์
66 นางสาววิไลพร
67 นางสาวราตรี
68 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
วงศ์อนันต์
เอื้ออวยพร
สุริยบาล
แก้วขาว

69 นายอนันต์
70 นายไพรัตน์
71 นางทัดทรวง

อักษรแก้ว
เทียนทอง
อักษรมัต

72 นายยุทธนา
73 นายไพโรจน์

ผิวม่วง
เสื้อวิจิตร

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผู้จัดการศูนย์สํานักงานให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
74 นางสรียา
บุญมาก
75 นายปราโมทย์

สุขพลอย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
76 นางวารุณี
ลิ้มสกุล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตย์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
77 นางสาวสุภาภรณ์
นันท์สังข์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
78 นางสาวกฤติมา
โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
79 นางนันทวัน
ใจมา
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
80 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
81 นายพิสณฑ์
82 นางสาวอัจฉราพร
83 นายสายันต์
84 นายสมเกียรติ
85 นายชัยวัธน์
86 นายศักดา
87 นายกฤษณุพันธ์

ชลายนนาวิน
ตอนสุข
สนใจ
นวลละออง
สมุทรเก่า

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
โกเมนไปรรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี

๔
88
89
90
91
92
93

นางมาลัย
นางจิตอําไพ
นายสันต์
นายธนกาญจน์
นายอนุชิต
นายวรรณชัย

อิ่มศิลป์
เราประเสริฐ
จรเจริญ
คนึงคิด
พรแดง
ชุมทอง

94 นางสาวศิริ

วัดสว่าง

95
96
97
98
99

เจริญพรทิพย์
โพธิ์ถาวร
กระดังงา
แถลงกิจ
โภคสวัสดิ์

นายอิสระ
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวธนพร
นายพิษณุ
นางสาวธนพร

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
100 นางสินีนารถ
ตาละลักษมณ์
101 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
102 นายทินกร
คุณสมิตปัญญา
103 นายพอพล
อุทัยศรี
104 นายคํารณ
อินทร์จันทร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
105 นายมนตรี
โภโค
106 นายศิริพงษ์
เดชโพธิ์พระ
107
108
109
110

นายชัชนรินทร์
นางสาวสุชีพ
นายชนินทร์
นายนิจิตณาพงศ์

ชัชวงศุ์วาลย์
นกแก้ว
อินทรไพโรจน์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๓
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
111 นายสุพจน์
จุลธุระ
112 นายประเทือง
ปานนุ่ม
113 นางสาวอรนุช
เล็กน้อย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
114 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
115 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

๕

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

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
119 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
120 นางสาวจิราณี
121 นางสาวบุษบา
122 นายศักดิ์ดา

เทศมงคล
เกตุอุดม
สีค้ํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
123 นายอิทธิพล

อิสรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
124 นางดารณี

เพ่งผุดผ่อง

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
125 ผศ.ดร.นิวัติ
126 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
127 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์
128 นายกนก
129 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์
130 นายกนก
131 นายประชุม
132 นางกมลวรรณ
133 นางขวัญรุ่ง
134 นายสหรัฐ
135 นายเรืองแสง
136 นางกนกพรรณ
137 นายคัมภีร์
138 นายสรรเสริญ
139 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ค้นศร
140 นางกมลวรรณ
141 นายสมหมาย
142 นางสาวธัญลักษณ์
143 นางอังคณา

กลิ่นงาม
รุ่งธีระ
จันทรสุพิศ
ปิ่นตบแต่ง
จันทรสุพิศ
ปิ่นตบแต่ง
แสงกสิกรณ์
เกียรัช
นุ่มเมือง
พูลนาค
ห้าสกุล
โสมาศรีสวัสดิ์
สายะสนธิ
ไหมทอง
คงยืน
เชาว์ช่างเหล็ก
ลิ้มเจริญ
ปาระท่า
พลังกูร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ศึกษาธิการภาค ๕
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

๖

กระทรวงสาธารณสุข
144 นางสาวกนกภรณ์
145 นางปัญจพร

อ่วมพราหมณ์
อิมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
146 นายณรงค์ชัย
147 นายบุญโชค
148 นายทนง

หิรัญรัตน์
คงสถาพรชัย
ตะภา

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
149 นายชวลิต
150 นางสาวศุภรัตน์
151 นายธานินทร์
152 นายอนันต์
153 นายอิทธิกร
154 นายมนู
155 นางสาวธนพร
156 นายศักดิ์ศรี

ยาคล้าย
บุญบางเก็ง
ถิตติยานุรักษ์
วรรณพรรณ
ชํานาญอักษร
อาลี
โภคสวัสดิ์
ลาภประสิทธิ์

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
157 นายสุวชล
158 นายศรีเพชร
159 นายจรุงศักดิ์
160 นางนฤมล
161 นายอุดม
162 นายทัตณัชพงษ์
163 นางบรรทม
164 นายชัยวัฒน์
165 นายบุญยอด
166 นายจรัญ
167 นางสาวรมิดา
168 นายชาญชัย

ทิพย์เที่ยงแท้
อินพันทัง
เรืองแก้ว
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
เติมวรรธนภัทร์
เกตุมั่งมี
แสงมณี
มาคล้าย
ไม้จันทร์
กลิ่นเมือง
กรีธาธร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
169 นายรณกร
170 นายอนุชา
171 นางสาวธราภรณ์
172 นายเชิดพงษ์
173 นายปริทัศน์
174 นายวิชัย

เผ่าวิจารณ์
เรืองอมรวิวัฒน์
กิจประเสริฐ
จันจะนะ
วรรณสิทธิ์
ไพศาลพัฒนสุข

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๗
175
176
177
178
179

นายพิสิษฐ์
นางทิพย์วรรณ
นายมงคล
นางสาวสุวรัตน์
นางสาววริศรา

บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
180 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ (ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
181 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
182 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
183 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
184 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
185 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
186 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
187 สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
188 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
189 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
190 นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
191 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
192 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
193 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
194 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
195 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน”
พลังงานจังหวัด
ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ปี ๒๕๕๙ และโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน (มีพลังงาน มีความสุข) ประจําปี ๒๕๕๙ ให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการ
โดยที่ผ่านมา สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ปี ๒๕๕๙ โดยมีออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านพลังงาน
ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๓๗ ครั้ง ซึ่งโรงเรียนและ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีความสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
และสํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นว่านักเรียน นักศึกษา โรงเรียนมีความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านพลังงานให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการ สื่อสารความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (มีพลังงาน
มีความสุข” ประจําปี ๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับประถมศึกษา ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “การ

๘
ประหยัดพลังงานของบ้านเรา ๒) ระดั บมัธยมศึ กษาและระดับ ปวช. ประกวดเขียนบทความพร้อมภาพถ่าย
ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ๓) ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประกวดเขียนบทความ
พร้อมภาพถ่าย ในหัวข้อ “พลังงานทดแทนในฝันที่อยากเห็น” ผลการตัดสิน ดังนี้ ๑) ระดับประถมศึกษา รางวัล
ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ เด็ ก หญิ ง กรกนก เอี่ ย มสะอาด โรงเรี ย นวั ด ดอนไก่ เ ตี้ ย รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ ได้ แ ก่
เด็กหญิงชัญญานุช หมื่นไธสง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดไชยสุรินทร์ ๒) ระดับมัธยมศึกษา และระดับ ปวช. รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรชิตา มหาวงค์ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
เด็กหญิงนวินดา เผ่าพันธุ์ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงนิศาชล ทับแก้ว
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงชุติรัตน์ บุญแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
และ เด็กหญิงอดิศา ชูเนื่อง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ๓) ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นายภานุวัฒน์ บุญโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพจนา สายทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดเยาวชน
ตนแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๖๐
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างขวัญกําลังใจ
แก่สมาชิกชมรมฯ และพัฒนาศักยภาพของชมรมทุกประเภทให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการประกวด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จํานวน ๖ ราย ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายทยากร สุสุทธิ โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวธันยารัตน์ วัชราศรม โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นายภูริช สินเพราะ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี ๔) รางวัลชมเชย จํานวน ๓ รางวัล ได้แก่ นายปฏิภาณ คําสระ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา นายขจรพงศ์
เสน่ห์ตินัง โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ นางสาวธนภรณ์ แช่มทอง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
๓. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานในงาน The ๖th APEC Future Scientist Conference (AFCS๒๐๑๗)
ณ ประเทศเกาหลี
ผู้แทน ผอ.สพม.เขต ๑๐ ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นําตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมเวทีการประชุมนักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตของกลุ่มประเทศ
เอเปค ครั้งที่ 6 ประจําปี 2560 (6th APEC Future Scientist Conference 2017) เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 14
มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว
ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีจํานวน 10 ประเทศ
ที่ ร่ว มส่ งผลงานเข้ า ประกวด ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริก า เกาหลีใ ต้ ญี่ปุ่ น ไต้ หวั น อิ น โดนีเ ซีย ฟิ ลิป ปิ น ส์ มาเลเซี ย
เวียดนาม กัมพูชา และไทย ผลปรากฏว่า เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน “โปรแกรม
แปลภาษาและปริ้นเตอร์อักษรเบลล์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” ซึ่งเป็นผลงานของ นายณลงกรณ์ บุญเจริญ
นายคัคเนศ สุทธิรัตน์ และ นายณวรุตม์ ไพรรุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี โดยมี นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ เป็นผู้ควบคุมทีม ทั้งนี้ ถือเป็นการสร้างชื่อให้กับประเทศไทยและ
จังหวัดเพชรบุรีในเวทีนานาชาติอีกครั้ง ที่เยาวชนไทยสามารถนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสในสังคมให้กับผู้พิการทาง สายตา จนคว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีนี้

๙
มาได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มประเทศเอเปคให้ความสําคัญ เพื่อปั้นนักวิทยาศาสตร์
ในอนาคตให้กับภูมิภาค
ประธาน
สําหรับการประกวดเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน
อยู่กับความสามารถของเด็ก ที่มีแนวคิด มีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนถือเป็นความสามารถและเป็น
ทิศทางที่วัยรุ่นจะต้องช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานของบ้านเราต่อไป ในส่วนเรื่อง TO BE NUMBER
ONE IDOL เป็นความสามารถเฉพาะตัว แต่เป็นความสามารถของเด็กเก่ง เด็กดี ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องชื่นชม
ขณะเดี ย วกั น ในทางราชการต้ อ งการสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก เก่ ง เด็ ก ดี ได้ ช่ ว ยกั น ชั ก ชวนเพื่ อ นฝู ง ให้ มี คุ ณ สมบั ติ
แบบเดียวกัน โดยใช้ในเรื่อง TO BE NUMBER ONE ในเรื่องให้พ้นจากยาเสพติด ให้เด็กอยู่ในพื้นที่ดีจะได้ไม่หลง
ไปในพื้นที่ที่ไม่ดี สําหรับเรื่องเด็กเก่งในระดับประเทศ เด็กนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ถือว่า
โรงเรียนของเพชรบุรี ได้มีส่วนสนับสนุนให้เด็กของจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าไปชนะการประกวดโครงงานซึ่งเป็น
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เป็นกระแสที่ลบล้างที่มีผู้พูดว่าเด็กไทยไม่เก่งด้านวิทยาศาสตร์ อันนี้คงต้องแยกแยะว่า
เด็กเก่งก็มี เด็กดีก็มาก เราคงไม่ได้เหมารวมว่าเด็กไทยทุกคนจะไม่เก่ง ไม่ดี หรือจะเก่ง และดี ทั้งหมดก็ไม่ใช่ แต่ว่า
ความสําคัญคือหาเด็กดี และเด็กเก่งให้เจอ รวมทั้งเชิดชู และในส่วนของเรื่องของ อส. ในเรื่องการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยการร้องเพลงในงาน OTOP จํานวน ๕ – ๖ วันในแต่ละคืน ขอชื่นชมที่หาเงิน
ได้จํานวนมาก นี้คือน้ําใจของ อส. ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จะได้ส่งมอบเงินให้สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ส่งมอบให้ผู้ประสบภัยภาคใต้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายดําริ
ทองยม
ย้ายมาจาก สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๒) นายนิรัตน์ วงศ์อนันต์
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
(๓) ว่าที่ ร้อยตรี ดร.คันศร คงยืน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ เ พชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ย้ายมาจาก
พัฒ นาการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
สมุดโทรศัพท์ที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ เพิ่งจะดําเนินการแล้วเสร็จ ถือเป็นของขวัญจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ขอให้ทุกท่านตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ หากมีสิ่งใดต้องแก้ไขขอให้แจ้งข้อมูลไปยังสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป
เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายของจังหวัด โดยเฉพาะงบจังหวัด ยังไม่ดี
น้อ ยมากถึง ไม่ มี เลย ยั ง ไม่ ดํ า เนิน การก่อ หนี้ ผู กพั นเลย การเบิ กจ่ ายค่ อ นข้ า งน้อ ย ในส่ ว นของกลุ่ ม จั ง หวั ดยั ง
ไม่ดําเนินการเบิกจ่ายเลย ฝากหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ทุกท่านทราบแล้วว่าท่านได้รับงบประมาณโครงการ
อะไรไป งบฟังค์ชั่นของท่านเองดําเนินการหรือยัง เสร็จหรือไม่ ก่อหนี้ผูกพันหรือยัง งบจังหวัดท่านได้รับกี่โครงการ
ดําเนินการหรือยัง ก่อหนี้ผูกพันหรือยัง งบกลุ่มจังหวัด บางหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ

๑๐
ซึ่งได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อีก งบ ๕,๐๐๐ พันล้านบาท ซึ่งผ่านเรียบร้อยแล้ว ๓,๙๐๐ ล้านบาท
หน่ วยงานหลัก ๆ ได้แ ก่ โครงการชลประทานเพชรบุ รี สํานักงานทางหลวงชนบทเพชรบุรี สํานักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี เป็ นต้น ที่ ท่านได้ขอไปและได้รับเงินแล้ว ท่ านต้องรีบดําเนินการให้แ ล้วเสร็จ เนื่ องจากเป็น
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหา เช่น โครงการของชลประทานเพชรบุรี เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ท่านต้องเร่งดําเนินการ หากมีปัญหาใดติดขัดขอให้แจ้งให้ทราบ ว่าเกิดจากสาเหตุใด
เรื่องงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐ ได้มีโอกาสแถลงข่าวในหลาย ๆ
ครั้ง ซึ่งในการจัดงานจังหวัดใช้งบประมาณของทางราชการที่ได้ตั้งไว้แล้ว เพื่อเราสามารถดําเนินการได้เอง ปีนี้ถือ
เป็นปีแรกที่ไม่ใช้คาราวานสินค้า ใช้งบประมาณที่มีไม่มาก จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน ในส่วนของ
อําเภอ ดําเนินการเรื่องขบวนแห่ ส่วนราชการดําเนินการเรื่องนิทรรศการโครงการพระราชดําริ หรือในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในปีนี้จังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่การจัดงานชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าไปกล่าวอ้างของผู้แอบอ้าง
สําหรับพื้นที่และรูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบพระนครคีรี ดังนี้ ๑)
พื้นที่บนพระนครคีรี (เขาวัง) จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและงานสกุลช่างเมืองเพชร กิจกรรมเทศน์
มหาชาติ และการประดับไฟ แสง สี ๒) พื้นที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระนครคีรี และบริเวณโดยรอบ จัดกิจกรรมการแสดงเวทีกลาง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม
และนิทรรศการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/มหกรรมโครงการตามพระราชดําริ การจัดแสดงและจําหน่าย
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การจําหน่ายและประกวดขนมของดีเมืองเพชร กิจกรรมการสอน ๑๐๘ อาชีพ
และ ๓) พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอเตอร์โชว์ เป็นต้น โดยจังหวัด
กําหนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อให้มาเปิดร้านบริเวณงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น สําหรับผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนจะให้
เปิดร้าน ณ บริเวณที่จังหวัดกําหนดให้เท่านั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินได้สบาย สําหรับปีนี้จังหวัดจะรณรงค์ให้ร่วม
แต่งกายชุดไทย ผู้จําหน่ายแต่งชุดไทย ผู้มาเที่ยวแต่งชุดไทย ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดงาน โดยขอความ
ร่ ว มมื อ กั บ สมาคมธุ ร กิ จ โรงแรมนํ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ม าร่ ว มงานด้ ว ย พิ ธี ก รบรรยายไทย – อั ง กฤษ์ จ าก
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด วันเปิดงานในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
จึ ง มอบรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี (พ.ต.ท.ม.ล.กิ ติ บ ดี ประวิ ต ร) ดู แ ลเรื่ อ งขบวนแห่ แ ละพิ ธี เ ปิ ด โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติ บ ดี ประวิตร) จะเสด็จทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้ าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะเกาะกลางถนน
เส้นทางเสด็จฯ ผ่าน
งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐ ทุกท่านเป็นเจ้าภาพ ฉะนั้น ขอความ
ร่วมมือทุกท่าน เชิญชวนคนรู้จักเข้ามาเที่ยวชมงานเยอะ ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น
ความเป็ นเจ้ าบ้ านถื อเป็นสิ่งสําคัญ ขณะนี้ทางเทศบาลเมื องเพชรบุรี อยู่ ระหว่ างดํ าเนินการปรับปรุง
ประธาน
ศาลหลั ก เมื อ ง คาดว่ า จะเสร็ จ สิ้ น ทั น พิ ธี บ วงสรวง เรื่ อ งความสวยงามของบริ เ วณอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ร.๔) และบริเวณทางเข้าเมืองเพชรบุรี นั้น มอบแขวงทาง
หลวงเพชรบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดูแล เพราะถือเป็นหน้าตาของจังหวัด รวมทั้งเรื่องความ
สะอาด ขยะ ป้ายบอกทาง ป้ายที่หมดอายุ ธงชาติที่ชํารุด ให้ดําเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อย สวยงาม

๑๑
ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เรื่ อ งน้ํ า ท่ ว มในช่ ว งที่ ผ่ า นมามี ค วามกดอากาศต่ํ า กํ า ลั ง แรง ตั้ ง แต่
ประจวบคีรีขันธ์ ถึง ๑๖ จังหวัดภาคใต้ สําหรับในห้วงเวลาที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้สั่งการให้ส่งกําลัง
ไปช่วยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สําหรับสถานการณ์หย่อมความกดอากาศมีมา ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
และฝนเริ่ ม ตก ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๐ และตกหนักมากที่สุดในพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตกหนักแบบไม่หยุดเลย ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก น้ําได้รวมตัวจากพื้นที่เทือกเขาตะนาวศรี
และไหล่บ่าลงมาท่วมอําเภอบางสะพาน ผลความเสียหาย คือ บ้านเรือนราษฎร จํานวน ๓,๔๙๖ หลัง เสียหาย
และเสียหายแบบอยู่อาศัยไม่ได้ จํานวน ๕๗ หลัง ระบบสาธารณูปโภค ถนน/สะพานถูกตัดขา จํานวน ๒ พื้นที่
ได้แก่ ตําบลธงชัย สะพานหนองหญ้าปล้อง และสะพานวังยาว ขาดแบบเสียหาย ทําให้การคมนาคม ๑๖ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สัญจรไป - มาไม่ได้ ระบบไฟฟ้า ประปา ใช้การไม่ได้ ฉะนั้น ตรงนี้ ได้เข้าไปช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่
๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในเรื่องการแจ้งเตือนภัยทําได้ดีมาก มีการแจ้งเตือนตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยา
และเมื่อเกิดเหตุมีการแจ้งเตื อนภัยตั้งแต่พื้นที่ชายแดนเข้ามา ช่ วงน้ําไหล่บ่าเข้ามา รวมตัวทําให้สะพานขาด
เจ้าหน้าที่ได้รีบดําเนินการอย่างรวดเร็ว เข้าไปประจําแจ้งเตือน สําหรับเรื่องการควบคุมความเสียหาย ทําได้ดีมาก
เช่นกัน และเจ้าหน้าที่เข้าประจําการ มีการตั้งศูนย์ประจําอย่างรวดเร็ว และเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั้งที่
ไปขนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลบางสะพาน เครื่องมือทางการแพทย์ น้ําสูงมากถึงหนึ่ง ๑.๘ เมตร และไป
ช่ ว ยเหลื อ คนที่ อ ยู่ ห่ า งไกลและน้ํ า ท่ ว มหนั ก ในเรื่ อ งการฟื้ น ฟู เรื่ อ งการคมนาคม เริ่ ม ตั้ ง แต่ ส ะพานขาด
ทางเจ้าหน้าที่แขวงการทางที่รับผิดชอบ ได้เตรียมการทันที สามารถดําเนินการเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ฉะนั้น
จึ ง เป็ น อุ ท าหรณ์ หากเกิ ด เรื่ อ งเช่ น นี้ ฝากตํ า รวจ เรื่ อ งการจราจรในพื้ น ที่ การวางแผนด้ า นการจราจร
ต้องดําเนินการเป็นลําดับแรก
สําหรับนโยบายของนายก เรื่อง ขอให้ทุกพื้นที่เตรียมป้องกันอุทกภัยแบบยั่งยืน เพราะเหตุการณ์
เช่นนี้อาจเกิดขึ้นอีก ฉะนั้น แผนเฉพาะหน้าเวลาใกล้หน้าฝนเราต้องเตรียมการขุดลอกคูคลอง และซักซ้อมแผน
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ สําหรับแผนแบบยั่งยืนต้องวางแผนแบบบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด
ตั้งแต่เหตุการณ์ปีใหม่ ที่มีอุบัติเหตุรถตู้ประสบอุบัติเหตุ ณ จังหวัดชลบุรี และมีผู้เสียชีวิต จํานวน
๒๕ ศพ ได้มีการเน้นย้ําลงมา ผ่านเลขาธิการ คสช. ให้หน่วยรักษาความสงบในพื้นที่ได้เข้มงวดกวดขันเรื่องการ
เดินรถยานพาหนะโดยเฉพาะรถตู้ สําหรับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ขอชมเชยสํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เพราะ
ในห้วงที่ผ่านมามีมาตรการกําชับและดูแลมาโดยตลอด สําหรับในห้วงที่ผ่านมาได้มีการตรวจอย่างเข้มงวด มีรถตู้
บางครั้งถูกยกเลิกระงับการใช้รถเนื่องจากสภาพรถไม่พร้อม พลขับมีความไม่พร้อมบางส่วน อย่างไรก็ตาม ขอให้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เรื่องนโยบายของรองนายก และเลขาธิการ คสช. ได้สั่งการเน้นย้ําเรื่องการจัดระเบียบชายหาด
พื้นที่สําคัญด้านตะวันตก ได้แก่ ชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และชายหาดหัวหิน จังหวดประจวบคีรีขันธ์ เน้นย้ํา
เรื่ อ งความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พย์ สิ น ของนั กท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ าและอาหารต้ อ งมีค วามเป็ น ธรรม ภู มิ ทั ศ น์
เรียบร้อยสวยงาม การจราจรต้องสะดวก สําหรับชายหาดชะอํา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้ดําเนินการ
ตรวจเยี่ยมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏความคืบหน้า ดังนี้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา ดําเนินการได้ดีมาก ได้มีการจัดตํารวจประจําและเคลื่อนที่ ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพิ่ม จํานวน ๓๐๐ ตัว ส่วนในเรื่องการจัดระเบียบทางน้ํา ทางเจ้าท่าจังหวัดเพชรบุรี ได้เตรียมแผน
ไว้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ํา ได้จัดโซนว่าโซนใดเป็นโซนของว่ายน้ํานักท่องเที่ยว โซนใด
เป็นเรือสกูตเตอร์ โซนใดเป็นเรื่องประมง คงจะออกระเบียบและพระราชบัญญัติเร็ว ๆ นี้ สําหรับปัญหาที่มีอยู่ คือ
ไปตรวจแล้วมีแผงตลาดที่อยู่บนฟุตบาทเต็มจํานวนมาก ล้ําพื้นที่เดินของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ต้องหารือร่วมกันในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเตรียมการ
อย่างไรเกี่ยวกับการจัดระเบียบของตลาดที่อยู่บนฟุตบาท และการจราจรที่คับคั่ง

๑๒
ประธาน
เรื่องนี้เป็นปัญหาที่นักท่องเที่ยวเห็น โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสินค้าจํานวนมาก การมีร่ม เต้นท์
เต็มหาด คงต้องพูดคุยกับท้องถิ่น ช่วยดูแลเรื่องความสะอาด เรื่องขยะ เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย นี้ก็เป็นสิ่ง
ที่จังหวัดได้รับนโยบายมาเหมือนกัน ซึ่งจะต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ถือเป็นงานภาคบูรณาการ ทั้ง
เจ้าท่า ท้องถิ่น ตํารวจ ฝ่ายปกครอง นายอําเภอ ต้องมาพุดคุยกันว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ชายหาดชะอํา
ซึ่งตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมาก เราต้องปรับตัวทําเชิงรุกถ้าหากได้รายได้ต้องเตรียมรับความวุ่นวาย
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมากับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากด้วย
ผู้แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ปีใหม่ปีนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีของจังหวัดเพชรบุรี
ไม่มีเสียงปืนในวันเค้าท์ดาวน์ คนเพชรไม่ใช้ลูกปืนเลย เพราะการป้องปรามที่เริ่มดําเนินการร่วมกับอําเภอ วางแผน
นโยบายเคาะประตูดูปืน เราดําเนินการมากกว่า ๖ เดือน เห็นผลในวันปีใหม่ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในส่วนของ
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยของพี่น้อง
ประชาชน เราได้ดําเนินการมาตลอดสิ่งที่สําคัญ คือ เรื่องยาเสพติด วันนี้ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอําเภอ
เมืองเพชรบุรี และ ปปส. ภาค ๗ ได้ทําคดีขยายผลเป็นคดีมาตรการ ๓ คดีหลัก เราขยายผลจับผู้ต้องการสบคบ
รวม ๑๒ คน นโยบาย คือ จะไม่ลิดลอนใบไม้กิ่งก้านสาขา แต่เราจะโค่นต้นไม้ วันนี้เราประสบความสําเร็จและ
มีมาตรการยึดทรัพย์ ในส่วนของเรื่องการค้ามนุษย์ เรามั่นว่า ๑๐๐ % เรื่องการค้ามนุษย์ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จากการอํานวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเคารพพระบรมศพฯ ที่ผ่านมาในช่วงแรก
ปลัดจังหวัด
ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 23 – 30 มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรีได้อํานวยความสะดวกให้แก่พี่น้อง
ประชาชนไปแล้ว จํานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๗๕๐ คน เสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ศูนย์บัญชาการ
ติดตามสถานการณ์ หรือ สตส. มีมติให้ทุกจังหวัดได้ดําเนินการต่อเนื่องในเรื่องการอํานวยความสะดวกให้แก่พี่น้อง
ประชาชน แต่รอบนี้กําหนดจํานวนตามขนาดของแต่ละจังหวัด ในแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับการอํานวย
ความสะดวก จํานวน ๓ ขนาด จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จํานวน ๗๐๐ คน จังหวัดที่มีขนาดกลาง จํานวน ๕๐๐ คน
และจังหวัดที่มีขนาดเล็ก จํานวน ๓๐๐ คน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในขนาดเล็ก จํานวน ๓๐๐ คน ได้กําหนดให้
จังหวัดอํานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน จํานวน ๗ ครั้ง จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ช่วงต้นเร่งด่วน
ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งอําเภอเมืองเพชรบุรี รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เหลือ
อีกจํานวน ๖ ครั้ง ถือเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคน มีความรู้สึกร่วมกันที่จะนําพี่น้องประชาชนไปร่วมกราบพระบรมศพฯ
ฉะนั้น อีกจํานวน ๖ ครั้งที่เหลือ จะเป็นพื้นที่ ๗ อําเภอที่เหลือ โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ โครงการจัดทําแผนแม่บทอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานเมืองเก่าเพชรบุรี
ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร ตามที่สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความจําเป็นอย่างยิ่ง
ม.ศิลปากร ที่จะต้องจัดทําแผนอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์เมืองเก่าเพชรบุรี
ให้คงคุณค่าความเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแหล่งท่ องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชาติได้สืบไป
นอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชน
ในพื้นที่เมืองเก่าเพชรบุรี และบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสํารวจ ศึกษาข้อมูลต่างๆ
ในบริเวณเมืองเก่าเพชรบุรีและพื้นที่โดยรอบ เพื่อจัดทําแผนแม่บทในการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานเมืองเก่า
เพชรบุรี ประกอบด้วย การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณวรรณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน การใช้ที่ดินและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการพื้นที่ และเพื่อสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

๑๓
ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่โบราณสถานเมืองเก่าเพชรบุรี และที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณค่า
ความสําคัญของโบราณสถาน และวางแผนในการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แจกที่ประชุม
๔.๒ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 17 มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่ อนที่มูล นิ ธิแ พทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานสิ่งของแก่เด็กและคนชรา เยี่ยมราษฎร์
ที่เฝ้ารับเสด็จ วันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร
(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาคเช้า ณ วัดหนองจอก ภาคบ่าย ณ วัดพระรูป
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส จากนั้น จัดบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ณ วัดต่างๆ
เช่น วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดบันไดทอง และร่วมกับทุกอําเภอ เดือนมกราคม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 5
บ้านพุตูม ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด และ วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านปาเกอะญอ
ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งสนับสนุนด้านการดูแลรักษาต่อไป วันที่
31 ธันวาคม 2559 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมสวดมนต์เป็นจํานวนมาก
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว 1 มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ร่ ว มทํ าบุ ญ รั บ ปีใ หม่ พระเทพสุว รรณโมลี รองเจ้ า คณะภาค 15 เจ้ า อาวาส
วั ด มหาธาตุ ว รวิ ห าร กล่ า วสั ม โมทนี ย คาถา ให้ พ ร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี กล่ า วอวยพรปี ใ หม่ และนํ า
พุทธศาสนิกชนใส่บาตรเนื่องในวันปีใหม่ ปีระกา 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทหาร ตํารวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาประชาสมาคม วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถานีขนส่งรถตู้โดยสาร อําเภอเมืองเพชรบุรี นายพิชิต อัคราทิพย์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายตรวจรถตู้โดยสาร
และรถโดยสารสาธารณะ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2560 วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหาร
จัดการและบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ OTOP มีผู้ประกอบการ
OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ร่วมอบรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ โรงแรมลองบีชชะอํา วันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพริบพรี สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
จั ด โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การระบบแหล่ ง น้ํ า และทางน้ํ า ธรรมชาติ
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยลุ่มน้ําเพชรบุรีอยู่ลําดับที่ 19 ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงคราม มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน วันที่ 5
มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2560 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ภายใต้แนวทาง

๑๔
การรณรงค์ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 56 ครั้ง บาดเจ็บ จํานวน 60 คน อยู่ในลําดับที่ 26
ของประเทศ เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อยู่ในลําดับที่ 68 ของประเทศ รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์
วันที่ 6 มกราคม ๒๕๖๐ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทาง
มาเป็นประธานการจัดทําโครงการความร่วมมือ R3 Project เพื่อการบริหารจัดการน้ําและป่าต้นน้ําอย่างบูรณาการ
สืบสานพระราชปณิธาน และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครฝนหลวง และเกษตรกร
ร่วมกิจกรรม วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๐ ทีมบูรณาการ ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคม
ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ประมง เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ออกตรวจสภาพการจ้างสภาพการทํางานและการค้ามนุษย์
ในเรือประมงทะเล ป้องปราม สร้างการรับรู้ ความตระหนักแก่นายจ้างไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายทั้งด้านแรงงาน
และการทําประมงที่ถูกต้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)
ร่วมพูดคุยสอบถามกิจการประมง ณ ท่าเทียบเรือสหกรณ์ประมงบ้านแหลม วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจําจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาอนุมัติ
รวม 15 โครงการ เป็นเงิน 389,225 บาท วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพริบพรี ในการประชุม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการท้องถิ่น
เพชรบุ รี ส วยด้ ว ยมื อ เรา ปี 2559 ที่ ป ระชุ ม มี ก ารถอดบทเรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากการดํ า เนิ น งานและ
ประสบการณ์ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของตนเอง ตามที่ภาคใต้ประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนัก จังหวัดเพชรบุรี ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน
สถานศึกษา คณะสงฆ์ กู้ภัยทางหลวง มูลนิธิ ร่วมระดมรับบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ําดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จําเป็น บางส่วนได้เดินทางลงไปมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีออกหน่วย
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ นครศรีธรรมราช 12 องค์กรเอกชน ได้มอบสิ่งของผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ส่งมอบให้มณฑลทหารบกที่ 15 นําไปมอบให้ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน
อําเภอต่าง ๆ นําเงินและสิ่งของมาบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพริบพรี สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (MOU) ระหว่าง
จังหวัดเพชรบุรี กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวม 220
หน่วยงาน ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน วันที่ 11
มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพริบพรี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษา
โครงการสํารวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ตอน 3 (ส่วนที่ 2)
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน วันที่ 12 มกราคม ๒๕๖๐
ณ วัดหนองมะกอก หมู่ 3 ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
นําส่วนราชการ และประชาชน ร่วมทําบุญวันธรรมสวนะ จากนั้น เป็นประธานเปิดโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง
รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประชาชนในพื้นที่ตําบลวังจันทร์ ต้องการการปรับปรุงถนนพื้นที่ หมู่ 2 เนื่องจากมีการใช้งานมานาน
และปัญหาไฟฟ้าตก ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ทั้ง 2 เรื่อง ได้มีการบรรจุไว้ในแผนงานของจังหวัดแล้ว
วันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน กิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย และบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
ทําให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง เป็นอนาคตที่ดีของชาติ ดังคําขวัญวันเด็กปีนี้ ว่า

๑๕
“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม ๒๕๖๐ จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบรรพชา
อุปสมบทหมู่ 58 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบําเพ็ญ
พระราชกุ ศ ลสตมวาร (100 วั น ) ณ วั ด มหาธาตุ ว รวิ ห าร พระเทพสุ ว รรณโมลี ที่ ป รึ ก ษาเจ้ า คณะภาค 15
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วันที่
18 มกราคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ 15 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธาน
ประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจําปี 2560 วันกองทัพไทย
เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าธงชัยเฉลิมพล
เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจําหน่วยทหาร วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหลม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดโครงการ วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลบ้านลาด ร่วมกับ
มูลนิธิกาญจนาบารมีจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรี
กลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)
เป็นประธาน วันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
จัดโครงการรวมพลังศิลปินดนตรีไทยนาฏศิลป์ถิ่นพริบพรี แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี วันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๐ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
จัดโครงการปลูกฝังจิตสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจําปี 2560 เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง
แนวคิดของเด็กและเยาวชนตามแผนส่งเสริมการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน
ณ แก่งกระจานคันทรีคลับ วันที่ 23 มกราคม ๒๕๖๐ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ให้บริการรักษา พระภิกษุ นักเรียน
ประชาชน ใน 3 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอท่ายาง อําเภอแก่งกระจาน และอําเภอชะอํา รวม 1200 คน ผู้เข้า
รับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มอบผ้าห่ม ข้าวสาร อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน และผู้รับบริการ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน การจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจําปี 2560
จังหวัดเพชรบุรี จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานดําเนินการ และจัดประชุมเพื่อติดตาม
การเตรียมงานฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ๒๕๖๐ และจัดแถลงข่าวการจัดงานฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕๖๐
ณ บริเวณลานลั่นทม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําแถลงข่าว โดยการ
แต่ ง กายชุ ด ไทย เพื่ อ เน้ น แนวคิ ด แต่ ง ไทยเก๋ ไ ก๋ เที่ ย ววั ง โดยในปี นี้ แ บ่ ง พื้ น ที่ จั ด งานเป็ น 3 โซน โซนงาน
ศิลปวัฒนธรรมบนเขาวัง โซนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ร.๔) และโซนมอเตอร์โชว์
Street Food ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดงาน “ตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันนําเครื่องดนตรี ร่วมร้องเพลงเปิดหมวก
หารายได้ช่ว ยเหลื อประชาชนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “บก.อส.จ.เพชรบุรี เล่ นดนตรี เปิ ดหมวก ร่ว มใจช่ว ย
ผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้” วันที่ 24 มกราคม ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ The LINK
ณ สตูดิโอมูนสตาร์ กรุงเทพมหานคร นําเสนอจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย
โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นจุดขายหลักผนวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกับวิถีชีวิตท้องถิ่น
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าว วันที่ 24 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

๑๖
จัดอบรมศาสนพิธีกร ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี จัดแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ 31 ประจําปี 2560
และการจัดงาน Art of Salt ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอบ้านแหลม และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว ร่วมแถลงข่าว ณ หมู่บ้านไทย
ภาคกลาง ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สวนลุมพินี วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต
2559/2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๐
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ ณ สถานีตํารวจภูธร
เมืองเพชรบุรี และสถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ เพื่อดูความพร้อม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในแต่ละพื้นที่
วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๐ พลเอกนพดล วรรธโนทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํานักราชเลขาธิการ
เป็นผู้แทนพระองค์มอบเงินทุนการศึกษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ศึกษาอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 25 คน ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วันที่ 26 มกราคม ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) พร้อมด้วย นางสายสม วงศานุลักษณ์ ราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง
ประธานที่ปรึกษาชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ พร้อ มด้ วยหั วหน้ าส่ ว นราชการ ประชุม และสํารวจพื้ นที่เ ตรี ย มการรั บเสด็ จ พระเจ้ าวรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสจะเสด็จมาทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์
เทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 26 มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานรับมอบเงินและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการสมบททุนจัดสร้างรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 9 จากบริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จํากัด ร่วมกับชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖๐
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1/เขต 2 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจําปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 15 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน วันที่
28 มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
ณ ตลาดดงยาง โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ให้ ก ารต้ อ นรั บ วั น ที่ 29 มกราคม ๒๕๖๐ สํ า นั ก งาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลตําบลบางตะบูน จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางจักรยานปั่นได้
ปั่นดี เส้นทาง “ถนนสายการเรียนรู้ ดูโลกทะเลโคลน เยี่ยมชมโครงการพระราชดําริ” (บางตะบูน - แหลมผักเบี้ย)
ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการในพระราชดําริภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน และร่วมปั่นจักรยาน วันที่ 29มกราคม ๒๕๖๐
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนลูกชิ้นเมืองเพ็ชรที่ชาวโพพระร่วมหุ้นเพื่อเป็น
เจ้าของกิจการผลิตลูกชิ้นหมูไก่ โดยมีกําลังการผลิตครั้งละ 2 ตัน มีแรงงานการผลิตเป็นบุคคลในตําบลโพพระ
มีส่วนผสมของหมู 98 เปอร์เซ็นต์ และได้มาตรฐาน อย.
๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) งบส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๓๙๒.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒,๓๔๘.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๕ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๔๑

๑๗
งบรายจ่ายประจํา ๒,๒๖๑.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๖๐๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๔ เป้าหมาย
ไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕ อยู่ในลําดับที่ ๓๙ งบรายจ่ายลงทุน ๓,๑๓๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๗๔๑.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๙ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๒๘
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๒๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๐๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๒๒ เป้าหมายไตรามาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๗๑ งบรายจ่ายประจํา ๓๓.๕๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๒ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕ อยู่ในลําดับที่ ๕๑
งบรายจ่ายลงทุน ๑๙๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ เป้าหมายไตรมาส ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๖๘
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๔๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๑๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบรายจ่ายประจํา
๕๓.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕
อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบรายจ่ายลงทุน ๒๙๑.๐๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๘
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบกระตุ้นขนาดเล็ก ได้รับจัดสรร
๑๒๓.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๙ งบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรร ๑๗๔.๕๐ ล้านบาท ยังไม่มีผล
การเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๙๓๓.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๑๕.๔๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๒ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๘๔๐.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๘๔.๘๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๑ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๓.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๔
ผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐)
จํานวน ๗๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓,๑๒๙,๘๔๖,๑๗๔.๐๒ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑,๒๒๗,๔๒๒,๘๒๒.๕๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๑,๑๔๙,๗๓๓,๙๗๕.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๓ เบิกจ่ายแล้ว
จํานวน ๗๕๒,๖๘๙,๓๗๕.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๖
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรต่ํากว่า ๒ ล้านบาท จํานวน ๖๘ หน่วยงาน
เป็นเงิน ๓๑๗,๔๖๑,๙๗๕.๐๒ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๘๖,๐๓๐,๙๕๓.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๙
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๙๖,๘๐๑,๙๓๘.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๙ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๓๔,๖๒๙,๐๘๓.๗๗ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเกิน ๒ ล้านบาท จํานวน ๓๖ หน่วยงาน
เป็นเงิน ๒,๘๑๒,๓๐๙,๘๙๙ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑,๑๔๑,๓๑๙,๒๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๘
ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑,๐๕๑,๕๐๙,๕๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๙ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๖๑๙,๔๘๑,๐๙๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๓
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๕/ว ๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ
จัดส่งรายงานการเงิน ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐดําเนินการ ดังนี้ ๑) บันทึกรายงานการเงินปีงบประมาณ
๒๕๕๙, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗ ที่ปรับปรุงแล้วผ่านระบบ CFS ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ส่งรายงานการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ในรูปแบบ FDF ผ่านระบบ CFS โดยแนบหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี (กรณีผ่าน
การตรวจสอบ/รับรองแล้ว) แนบไฟล์ข้อมูล หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีปีล่าสุด (กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ/รับรอง)
ผ่านทางอีเมล์ : cfs@cgd.go.th ๓) กรณีมีการปรับปรุง/แก้ไขรายงานการเงินให้ปรับปรุงในระบบ CFS ทันที

๑๘
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามภารกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และสมพระ
เกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กรณีส่วนราชการหรือจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ดังนี้ 1) เปิดบัญชี
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ เพื่อใช้ในการรับ/เก็บรักษาเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินให้แก้ผู้บริจาค
เว้นแต่ผู้บริจาคไม่แจ้งชื่อ 2) ให้นําเงินบริจาคไปใช้เฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตามความจําเป็น
เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 3) วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม เท่าที่สามารถดําเนินการได้ภายใต้สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
4) วิธีปฏิบัติทางบัญชี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 5) เมื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้นําเงินบริจาคที่เหลือและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของด้านอุปทาน สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และด้านอุปสงค์ ขยายตัวจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวในอัตราที่ชะลอลง ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณ เงินฝาก
และประมาณสินเชื่อสะสม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณลดลงขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 32.1 ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 12.4 ในเดือนก่อน
ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม
ประกอบกับดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน
และขยายตัวในระดับเดียวกันกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 12.3 ตามการเพิ่มขึ้นของภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม
ประกอบกับรายได้จากการขายส่งปลีกหดตัวในอัตราที่ลดลง ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวร้อยละ
-๓๑.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของประมาณผลผลิตข้ าว สับปะรด สุกร โคเนื้อ
หอยแครงและหอยแมลงภู่ แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตภาคการเกษตรหดตัวในอัตราที่ลดลงจากที่หดตัวร้อยละ ๔๕.๘
ในเดือนก่อน
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.4 พลิกกลับมาเป็นบวกจากที่หดตัวร้อยละ -15.0 ในเดือนก่อน เป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ด้านการลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างใหม่เพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา ประกอบกับสินเชื่อสําหรับการลงทุน
ขยายตัว ร้อยละ 3.6 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ
-8.1 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง สําหรับการ

๑๙
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายหดตัวในอัตราที่ลดลง จากที่หดตัวร้อยละ
-18.4 ในเดือนก่อน
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -34.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรด สุกร โคเนื้อ หอยแครงและหอยแมลงภู่
แต่อย่างไรก็ตามหดตัวลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -45.8 สําหรับด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยเฉพาะราคาข้าว ราคาสับปะรด สุกร ขณะที่ราคาโคเนื้อสูงขึ้นเล็กน้อย
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจาก ธนาคารออมสิน มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปริมาณเงินฝากรวมมีแนวโน้มชะลอ
ตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.1 สาเหตุหนึ่งมาจากประชาชนเปลี่ยนการออมเงินจากการฝากเป็นการ
ซื้อพันธบัตรแทน สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 สอดคล้องกับด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเช่นกัน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 2.8 ตามการเพิ่มขึ้นของเครื่องประกอบ
อาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้ํา อาหารบริโภคนอกบ้าน ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ส่วนหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่ม
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล และหมวดพาหนะ การขนส่ง การสื่อสาร สาหรับด้านการจ้างงาน ลดลงร้อยละ
–1.4 หดตัวในอัตราที่ลดลง จากที่ลดลงร้อยละ -2.5 ในเดือนก่อน
ด้านการคลัง ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 760.6
ล้านบาท ลดลงร้อยละ -9.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน
508.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -22.1 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของหน่วยงานกองทัพบก และ
หน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเบิกจ่ายได้ลดลง เนื่องจากการจ่ายตรงเงินเดือน
ค่าจ้าง และส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประจําลดลง ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน
251.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นของหน่วยงานสังกัด
กรมชลประทาน สังกัดกรมทางหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 249.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี และภาษี
น้ํามันของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับการ
ทําธุรกรรม การโอน การซื้อ การขายอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสํานักงานที่ดินจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
สําหรับดุลเงินงบประมาณ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ขาดดุลจํานวน 509.9 ล้านบาท พิจารณาจากผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจั ดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี สํานัก งาน
ผอ.ทสจ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
เพชรบุรีสะอาด” ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
MOU เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน
ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เข้าร่วมพิธีลงนาม ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง

๒๐
ประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๙ แห่ง จาก ๑๔ แห่ง
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) สถานที่กําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง
๒) สถานที่กําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง ๓) สถานที่กําจัดมูลฝอย WPGE (ท่าแลง) อําเภอท่ายาง
๔) สถานที่กําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง ๕) สถานที่กําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม ๖) สถานที่ กําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย ๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย
เทศบาลตํ า บลแหลมผั ก เบี้ ย อํ า เภอบ้ า นแหลม ๘) สถานที่ กํ า จั ด มู ล ฝอย เทศบาลเมื อ งชะอํ า อํ า เภอชะอํ า
๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา
สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ จั ด ทํ า โครงการฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งธนาคารขยะ
ภายใต้ โ ครงการสร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
และแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ดังนี้ ๑) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ชุม ชนบ้านน้ํ าทรัพย์ หมู่ ๙ ตํ าบลแก่ งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน ๒) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้ านวั งวน หมู่ ๒ ตําบลแก่งกระจาน อํ าเภอแก่งกระจาน ๓) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสองพี่น้อง หมู่ ๑ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
มติที่ประชุม
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๔.๖ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน
๓,๒๙๙ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๓,๓๖๗ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๒,๖๐๓ เรื่อง
ดังนี้ ๑) เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน ๑,๗๖๔ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๗๒๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘
อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒ ๒) บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๕๙๕ เรื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง ๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๔๔ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง
สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๗๖๔ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๐ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๔ ยุติเรื่อง จํานวน ๗๓๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐) จํานวน ๓๘๕ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๒๔๔ เรื่อง
ดังนี้ ๑) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน ๑๔๘ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑๐๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๔ อยู่ระหว่าง
ดํ าเนิ นการ จํ านวน ๓๙ เรื่ อง คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๖ ๒) บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ คํ า ปรึ ก ษา จํ า นวน ๗๖ เรื่ อ ง
ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง ๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๐ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง
สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๑๔๑ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน ๑๑๘ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๘๔ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๒๑
๔.๗ การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดกําหนดจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕
และรัชกาลที่ ๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ พิธีเปิดงานฯ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ บริเวณหน้าเวทีกลาง ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ จังหวัดได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชุมติดตามผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๔.๘ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามประกอบธุรกิจโรงแรม
ปลัดจังหวัด
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งในการดําเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว จําเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
ดังนี้ ๑) ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ประชาสัมพันธ์ ขาย หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ๒) พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ และบุคลากรเดินทางไปราชการ หรือจัดอบรม/
สัมมนา ในสถานที่ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้องตามกฎหมาย ๓) ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ให้มีการดําเนินกิจกรรมในสถานที่พักที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มติที่ประชุม
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๔.๙ ขอความร่วมมือดําเนินการตามมติมหาเถรสมาคม กําหนดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐”
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบกําหนดวันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์
เจริญจิตตภาวนา หลังจากทําวัตรสวดมนต์เย็น และให้สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด จัดให้มีการปฏิบัติธรรม
ตามความเหมาะสม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานตามมติมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการบําเพ็ญพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความ
ร่วมมือทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานในสังกัดร่วมพิธีฯ ดังกล่าวตามความเหมาะสมในพื้นที่
หน่วยงานตั้งอยู่ หรือวัดใกล้บ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ กําหนดติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย โดยนายอภิ ช าติ โตดิ ล กเวชช์ อธิ บ ดี ก รมการพัฒ นาชุ ม ชน เลขานุ ก าร
ร่วมกับคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ (E3) และนายฐาปน สิ ริวัฒนภักดี กรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จํ า กั ด (มหาชน) หั ว หน้ า ที ม ภาคเอกชน กํ า หนดตรวจเยี่ ย ม/ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ
คณะตรวจเยี่ยมฯ และคณะกรรมการฯ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ กลุ่ม/ชุมชนเป้าหมายเดิม บรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน (กลุ่มวิสาหกิจ

๒๒
ชุมชนแพปลา ธนาคารปูม้า ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม, ชุมชนตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด และ
ชุมชนบ้านถ้ําเสือ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน กลุ่ม/ชุมชนเป้าหมายดําเนินการ ปี 2560 บรรยายสรุป
ข้อมูลของกลุ่ม/ชุมชน (ผลิตภัณฑ์ปลาสลิด หมู่ 2, หมู่ 5 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย และชุมชน
บ้านหนองประดู่ หมู่ 3 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนบ้านถ้ําเสือ หมู่ 3 ตําบล
แก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน และชุมชนตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (เอกสาร)
๕.๑ การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว
จึงกําหนดแนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้ ๑) บริหารงานและถือปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
2) ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ ให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 3) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริม
การดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4) ประชาสัม พันธ์ใ ห้ประชาชนแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุ กข์ ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 5) กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จั ง หวั ด ได้ รั บ แจ้ ง จากกระทรวงมหาดไทยว่ า สํ า นั ก งานงานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีได้ตรวจสอบสืบสวน
ในเรื่องจังหวัดจัดทําโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรจังหวัด ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับ
อนุ มัติ ใ ห้ กัน เงิ น ไว้ เบิ ก เหลื่ อมปีเ พื่อ นํ ามาจั ดสรรเป็ นสิ่ ง จูง ใจ โดยส่ง ข้า ราชการและบุ ค ลากรจั งหวัด เข้ าร่ ว ม
การอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0409.7/ว 45 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 แจ้ง
ตามนัยหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/3472 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวงเงินงบประมาณตามที่กระทรวงการคลัง เสนอข้อ 3 วงเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้นําไปใช้จ่าย
ในการพัฒนาบุคลากรโดยไม่ให้นําไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว รวมทั้งยังพบว่ามีข้าราชการและบุคลากรจังหวัดผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 13
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
ต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
จึงขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด

๒๓
ตามรายละเอี ย ด ดั ง นี้ ๑) ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.7/ว 45 ลงวั น ที่
15 มีนาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ 2) ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ คู่มือการนํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดได้รับแจ้งจากสํานักงาน ป.ป.ช. ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ในการนี้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คู่ มื อ การนํ า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางและวิธีการนํายุทธศาสตร์ชาติฯ แปลงสู่การปฏิบัติ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ตลอดจนให้ ห น่ ว ยงานสามารถเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ และนํ า ไปแปลงเป็ น แผนงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานได้ รวมถึงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทราบได้ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องและ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการนํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ ได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th ที่แบนเนอร์
“ยุทธศาสตร์ชาติฯ” เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานต้องให้การ
สนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการ
อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙ และให้มี
การลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งจะมีผล
ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการที่อยู่อาศัยให้จัดทําสัญญาเป็นไปตามประกาศ ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ การควบคุมมาตรฐานการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัด
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เหตุผลในประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้
เพื่อให้การควบคุม ตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน ครอบคลุมถึงการขนส่งเนื้อสัตว์และ
การชําแหละ ตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น โดยกรมปศุสัตว์ได้กําหนดนโยบาย
ให้โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตมีกระบวนการฆ่าสัตว์ยกระดับให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ เพื่อลดต้นทุนในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้เร่ง
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายและเข้มงวด บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

๒๔
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงกฎหมายฉบับใหม่ให้แก่โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่ง
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และดําเนินการตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์ รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติงานการฆ่าสัตว์ ถูกสุขลักษณะ ปัจจุบันได้ออกใบอนุญาตให้โรงฆ่าสัตว์
จํานวน ๕๔ แห่ง แยกเป็น โรงฆ่าสุกร – โค จํานวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสุกร จํานวน ๒๔ แห่ง โรงฆ่าโค จํานวน ๑๕ แห่ง
และโรงฆ่าไก่ จํานวน ๑๔ แห่ง นอกจากนี้ ได้ให้การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK
จํานวน ๑๖ แห่ง ซึ่งสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK สามารถตรวจสอบย้อนหลับไปถึง
แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ว่ามาจากโรงฆ่าสัตว์ใด และต้องรับสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐานเท่านั้น รวมทั้ง ผลการ
สุ่มตรวจเนื้อสัตว์ต้องไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนและยาตกค้าง อันจะสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รายงานสรุปโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี
ผอ.โครงการชลประทานเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขณะที่เขื่อนเพชรบุรี
ระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเพชรบุ รี ในอัตรา ๑๙๐.๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที คันกั้นน้ําริ มแม่น้ําเพชรบุรี บริเวณ
ค่ายทหารมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้ขาดลง ทําให้มีน้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเพชรบุรี เจ้าหน้าที่
ชลประทาน ทหารของมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สร้าง
ทํานบชั่วคราวปิดกั้นช่องขาด สามารถดําเนินการซ่อมคันกั้นน้ําแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ
สํานักงานชลประทานที่ ๑๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตั้งเครื่องจักเครื่องมือเพื่อเร่งระบายน้ําจากแม่น้ํา
เพชรบุรี ให้ออกสู่ทะเลเร็วที่สุด และสูบน้ําบริเวณที่ลุ่มต่ําลงสู่แม่น้ําเพชรบุรี ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี จึมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่าง ดังนี้ เพิ่มช่องทางระบายน้ํา
จากพื้นที่ราบลุ่มให้ไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ขุดลอก/ขุดขยายทางระบายน้ําที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
ดักน้ําโดยการผันน้ําไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ขุดตะกอนทรายบริเวณปากคลอง
ระบายน้ําไม่ให้ตื้นเขิน ก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ําเพิ่มเติมตามแนวคันกั้นน้ําเค็ม เพื่อเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเล
ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารควบคุมบังคับน้ําตามแนวคันกั้นน้ําที่ชํารุดเสีย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแจกที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางทิพย์วรรณ จําปาทอง)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

