รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 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.อรัญ
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายกฤษฎา
8 นายแพทย์ ประจักษ์
9 นายแพทย์ สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นายประพันธ์
12 นางสาวอรสา
12 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
นางศรีสมร
นายประดิษฐ์
นายสาธิต
นายพลวัฒน์
นางสาวฉัตรประอร
นายกิตติพงศ์
นางแก้วกาญจน์
นายเกรียงศักดิ์
นายมานะ
นางสาวณัฎฐ์ทิตา

ราษฎร์ดุษดี
ประวิตร
เพ็ชรพรหมศร
ภาชนะทิพย์
โตยิ่ง
แก่นแก้ว
แก้วสองเมือง
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ลีปายะคุณ
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
แย้มสรวล
พัฒนสุชัย
คล้ายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
อ่ําพันธุ์
ทองพันธ์
วงศ์สุวรรณ
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
เกียรติ์สุพิมล
หะไว
นิยม
ผลประยูร
วสุพรพงศ์
กิ่งสังวาล
วัฒนากร
พัชรกุลเขมศิริ

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
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายเสกสรร
นายวันชัย
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวพัชรศรี
นายธนรัตน์
นางสมจิต
นายธีระชาติ
พ.อ.เจนวิทย์
นางวันเพ็ญ

ประสิทธิกุลไพศาล
คนงาม
ผดุงขันธ์
สมบัติทวีพูน
เศวตสุวรรณ
ขําทวี
ไทรทอง
เลิศอารยกุล
มังศรี

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน 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 ร.ท.สุชาติ

สุขสวัสดิ์

แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
49 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

50 พ.ต.ต.สุทิน

ขาวเรือง

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชิงชัย
สีนอก
เลิศพลรัตน์
ศิวเมธากุล
จันทร์วรศิริ
เนียลเซ็น
โฉมฉาย
ชันแสง
เกิดปราโมทย์
งามเหลือ
เหมือนแท้
พูลวิเชียร

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

ร.ต.อ.สมเด็จ
ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.อ.ภคิน
พ.ต.ท.วรวิทย์
พ.ต.ท.โชคชัย
พ.ต.อ.สมเกียรติ
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.นพดล
พ.ต.ท.สุนทร
พ.ต.อ.วิโรจน์
ร.ต.อ.ชัยศิษย์

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นางสาวสิริรัฐ
64 นายนิรัตน์
65 นางสาววิไลพร
66 นางสาวสุกัญญา
67 นางสาวสุธารัตน์

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
วงศ์อนันต์
เอื้ออวยพร
มังคุด
จิตสมบูรณ์

68 นายอนันต์
69 นายภักดี
70 นางทัดทรวง

อักษรแก้ว
เนียมแสง
อักษรมัต

71 นายยุทธนา
72 นายไพโรจน์

ผิวผ่อง
เสื้อวิจิตร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
73 นายอัครวิชย์
เทพาสิต
74 นายปราโมทย์

สุขพลอย

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
75 นางเพ็ญสุข
จาติกวนิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตย์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
76 นางสาวสุภาภรณ์
นันท์สังข์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี
77 นางสาวกฤติมา
โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
78 นางสาวนันทวัน
ใจมา
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
79 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
80 นายพิสณฑ์
81 นางสาวกมลวรรณ
82 นายสายันต์
83 นายสมเกียรติ
84 นายศักดา
85 นายกฤษณุพันธ์
86 นางสาวสุธิดา
87 นายธีรพงษ์

ชลายนนาวิน
นุชัย
สนใจ
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
โส๊ะบีน
บรรเลง

88 นายสันต์
89 นางธนกาญจน์

จรเจริญ
คะนึงคิด

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

๔
90 นางสาวฉวีวรรณ
91 นางสาวศิริ

ควันมี
วัดสว่าง

92
93
94
95
96

เม่งพัด
บุญเส้ง
กระดังงา
แถลงกิจ
ไชยโภค

นายศุภชัย
นางบุญศรี
นางสาวธนพร
นายพิษณุ
นายวสุ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97 นางปทุมรัตน์
ศรีคงแก้ว
98 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
99 นายทินกร
คุณสมิตปัญญา
100 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
101 นายคํารณ
อินทร์จันทร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
102 นายสุรพล
สายสนิท
103
104
105
106

นายชัชนรินทร์
นางสาวสุชีพ
นายชนินทร์
นายนิจิตณาพงศ์

ชัชวงศุ์วาลย์
นกแก้ว
อินทรไพโรจน์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๓
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
107 นายสุพจน์
จุลธุระ
108 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
109 นายวิชัย
ชุติวรเจริญชัย
110 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
111 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
112 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
113 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
114 นายชนสรณ์พงษ์
พรประสาท
115 นายสุรวุฒิ
น้อยนิมิตร

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
116 นางธนัชพร

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

คําสอน

๕

กระทรวงยุติธรรม
117 นางสาวจิราณี
118 นายมิตรารุณห์
119 นายศักดิ์ดา

เทศมงคล
พรหมอินทร์
สีค้ํามื้อ

กระทรวงแรงงาน
120 นายอิทธิพล

อิสรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
121 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
122 ผศ.ดร.นิวัติ
123 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
124 นายสมพงศ์
125 นายประมุข
126 ว่าที่ ร.ท.นิคม
127 นางสมศรี
128 นายกนก
129 นางสมศรี
130 นายกนก
131 นายสมาน
132 นางกมลวรรณ
133 นางทองสุข
134 นายคัมภีร์
135 นางสิริรัตน์
136 นางสาวสุกัญญา
137 นายสรยุทธ
138 นายสมหมาย
139 นายวีระ
140 นายวีระ

กลิ่นงาม
รุ่งธีระ
กาศเกษม
ติฐิโต
เหลี่ยมจุ้ยห
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
คชกฤษ
เกียรัช
รัตนประดิษฐ์
สายะสนธิ
พูลผล
ศิริการ
อุ่นใจ
ลิ้มเจริญ
แก้วกัลยา
กิ่งแก้ว

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

กระทรวงสาธารณสุข
141 นางฐิติมา

ขวัญดี

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
142 นายณรงค์ชัย
143 นายบุญโชค
144 นางสาววัลลภา

หิรัญรัตน์
คงสถาพรชัย
แก้วพนาสิริ

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

๖

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
145 นายชวลิต
146 นายธานินทร์
147 นายอนันต์
148 นายอิทธิกร
149 นายมนู
150 นายศักดิ์ศรี

ยาคล้าย
ถิตติยานุรักษ์
วรรณพรรณ
ชํานาญอักษร
อาลี
ลาภประสิทธิ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
151 นายสุวชล
152 นายศรีเพชร
153 นางสาวจิตรา
154 นางวิมลทิพย์
155 นางทัศนีย์
156 นายทัตณัชพงษ์
157 นางสะกุณา
158 นายภราดร
159 นายบุญยอด
160 นางสาวรมิดา
161 นายมานะ

ทิพย์เที่ยงแท้
อินพันทัง
ทับยูง
เครื่องทิพย์
สิงห์ภู่
เติมวรรธนภัทร์
พหุพันธ์
เวทยนุกูล
มาคล้าย
กลิ่นเมือง
ภุมรา

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
162 นายรณกร
163 นายอนุชา
164 นางสาวธราภรณ์
165 นายเชิดพงษ์
166 นายปริทัศน์
167 นายวิชัย
168 นายพิสิษฐ์
169 นางทิพย์วรรณ
170 นายมงคล
171 นางสาวสุวรัตน์
172 นางสาววริศรา

เผ่าวิจารณ์
เรืองอมรวิวัฒน์
กิจประเสริฐ
จันจะนะ
วรรณสิทธิ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
2 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
5 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ (ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)

๗
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ผู้อํานวยการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 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) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วม
การประกวดในระดับประเทศ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ นิลวิลัย จากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎร์วิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นางสาวฉัตรประอร นิยม
พั ฒ นาการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
(๒) นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง
ผู้จดั การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ย้ายมาจาก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘
(๓) นางสาวสุธิดา โส๊ะบีน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต ๑ (พะเยา)
(๔) นายวันชัย คนงาม
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

นโยบายผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน
การจั ด งานพระนครคี รี – เมื อ งเพชร ครั้ ง ที่ ๓๑ ประจํ า ปี ๒๕๖๐ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๐ – ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดขอขอบคุณทุกภาคส่วน ตั้งแต่ช่วงก่อนดําเนินการ การประชุม
เตรียมการ ตลอดจนเมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน สําหรับผลการประเมินสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรีจะรายงาน
ให้ทุกท่านทราบต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณอําเภอสําหรับขบวนแห่ ส่วนราชการเรื่องการจัดนิทรรศการ โครงการ
พระราชดําริ การจัดแสดงเวทีกลาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเรื่องการจัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่บริเวณ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี บนเขาวัง การแสดงงานสกุลช่าง ดนตรี ชาติพันธุ์
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร นําไฟมาประดับบริเวณพื้นที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ตลาดอิ่มสุข วิสาหกิจชุมชนการเกษตร ร้านค้า มอเตอร์โชว์
และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานในปีนี้ให้เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ การร่วมกัน
แต่งชุดไทยชมวัง สําหรับข้อเสนอแนะ จังหวัดจะนําไปปรับปรุงในปีหน้าต่อไป ในส่วนของการออกรางวัลสลาก
กาชาดได้รับความร่วมมือจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยออกรางวัล
เรื่องการเร่งรัดจากเบิกจ่ายงบประมาณ หากหน่วยงานใดยังไม่ ดําเนินการก่อนี้ ภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เงินจะตก ขอให้ท่านรีบดําเนินการก่อหนี้ให้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความร่วมมือ
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าไปดูแลเรื่องการเบิกจ่ายด้วยตนเองอย่าปล่อยให้ลูกน้องดําเนินการเพียงลําพัง เนื่องจาก
ท่านมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ท่านจะมองได้ไกลและกว้างกว่า ทั้งนี้ มีหลายหน่วยงานที่ดําเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่
ไตรมาสแรก แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย และพร้อมที่จะดําเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจํานวนมาก เช่น ระหว่างวันที่ ๔ –
๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งานชมวัง วังเพลง บรรเลงแจ๊ส พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ๒๕๖๐ ณ พระรามราชนิเวศน์
(วังบ้านปืน) ฝากหนุ่มสาวแต่งตัวสวย ๆ อาจเป็นชุดวนิดา หรือชุดสมัย ร.๕ ร.๖ ร.๗ การเข้าวังต้องแต่งกาย
ให้เกียรติสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ งาน Thailand International Kite Festival @ Cha – am
ณ ชายหาดชะอํา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ งานท่ายางดีจัง แบ่งปันสานสุข Vs ท่าย์น้ําข้ามภพนี้
ดีต่อใจ ณ ถนนหน้าวิก ซ.๑๐ ซ.๑๒ ซ.กลาง ตลาดล่าง ตลาดบน ตลาดท่าย์น้ําข้ามภพ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๐ งานเพชรบุรี @ ดีจัง ณ พื้นที่ชุมชน ใจกลางเมืองเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
งาน ไม่น่าเชื่อ...เกลือเก่งเกิ๊นนนน ณ ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง
๑ เมษายน ๒๕๖๐ งานมุสลิมไทยเฟสติวัล ณ สี่แยกป้อม อปพร. ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม เป็นต้น
จั งหวัด อยากให้ ทุ กท่า นได้มี ส่ ว นร่ วม การจั ดงานต่าง ๆ ถือเป็ นการส่ งเสริม การท่ องเที่ ยว เป็นอุตสาหกรรม
ภาคบริการที่เป็นรายได้ของจังหวัดเพชรบุรี สําหรับระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ จังหวัด
จะประสานรายละเอียดเพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติต่อไป

๙
ผู้แทน ผบ.มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ในรอบเดือนที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะเข้าไปเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานคร
สําคัญ ๆ ๔ จุด เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กลุ่มชาวนาแห่งประเทศไทย วัดพระธรรมกาย ซึ่งขณะนี้ได้มีข้อ
สั่งการจากเลขาธิการ คสช. หากมีการชุมนุมเคลื่อนไหวในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานและจังหวัดในพื้นที่พยามยาม
คลี่คลายสถานการณ์ระดับพื้นที่ให้ได้ อย่าให้เคลื่อนไหวเข้าพื้นที่ส่วนกลาง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ขอ
ประสานงานหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน หากพบเห็นหรือมีข้อมูลสถานการณ์การเคลื่อนไหว ขอให้ประสานมายัง
มณฑลทหารบกที่ ๑๕ รวมถึงสํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถโดยสาร
ในพื้นที่ อาจมีกลุ่มผู้ชุมนุมจ้างวานเหมารถเพื่อเคลื่อนย้ายเข้าไปพื้นที่ส่วนกลาง เพราะอาจเข้าข่ายสนับสนุน
การเคลื่อนย้าย
ผู้แทน ผบก.ตํารวจภูธรจังหวัด ในส่ ว นของตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เพชรบุ รี ขณะนี้ มี ก ารส่ ง กํ า ลั ง กองร้ อ ยควบคุ ม ฝู ง ชน
ไปประจํา ณ วัดพระธรรมกาย อาจทําให้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามโรงพักลดน้อยลงไปบ้าง จึงขอแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
กําหนดจัดทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตลอดปี 2560 เริ่มจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรายการแจ๋ว ทางช่อง 3 แฟมิลี่ ช่วงแจ๋วไฮไลท์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจําปี 2560 โดยนําสินค้า OTOP และ OTOP ขึ้นเครื่อง สินค้าประชารัฐ และ OTOP เด่น
ผลไม้เด่นของเพชรบุรี ไปออกรายการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลเมืองเพชร และ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาและผ่าตัด ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
โลหิตเชิงรุก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อุทนยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครคีรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (ร้อยรักดวงใจต้านภัย
คอรัปชั่น) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชนจาก 8 อําเภอ
เข้าร่วมกว่า 300 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีม
ภาคเอกชนคณะทํ า งานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ (E3) และคณะ เดิ น ทางมาติ ด ตามและ
สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัดเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะทํางานบูรณาการความร่วมมือในการ
ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทํางานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล เข้าตรวจเรือประมงกลางทะเล เพื่อ
ป้องกันการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก จํานวน 8 ลํา เป็นแรงงานไทย จํานวน 17 ราย แรงงานต่างด้าว
จํานวน 37 ราย ไม่พบปัญหาการกระทําผิด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
จัดงานวันนัดพบแรงงาน มีบริษัทร่วมรับสมัครงานกว่า 60 บริษัท วุฒิการศึกษาที่เปิดรับมากที่สุด คือ ระดับ
ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา และ ระดั บ ปวช. ตามลํ า ดั บ ตํ า แหน่ ง งานที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค รมากที่ สุ ด ได้ แ ก่

๑๐
พนักงานฝ่ายขาย พนักงานด้านการบริการ และพนักงานฝ่ายผลิต ตลาดแรงงานเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ในสาขาที่มีความต้องการในเป็นการป้องกันการตกงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้ นมะม่วง สํ านักงานคุม ประพฤติจั งหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมสามั ญประจําปี ครั้งที่ 1/2560
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ร.ต.ต.กนกศั ก ดิ์ มุ ท ธากาญจน์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลต้ น มะม่ ว ง เป็ น ประธาน
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนานักศึกษา
พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2020 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด อําเภอชะอํา
โดย ดร.แอนดรู สกาวน์ อธิการบดี อาจารย์ และนักศึกษาให้ การต้อนรั บ และวั นที่ 16 กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุม “เพชรบุรี
4.0 ศิลปากรร่วมสร้างสรรค์” พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) โดยมี
ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้การต้อนรับ วันที่
9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจําปี 2560 ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ และ อส. จํานวน 9 กองร้อย กําลังพล จํานวน 192 นาย
ร่วมพิธี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน
สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมชี้แจงโครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง และร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก และเทศบาลตําบลท่าไม้รวก เข้าร่วม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอจตุเวทปริตพัจน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นร่ายคาถาพัน สําหรับการจัดเทศก์มหาชาติ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ก่อนวันมาฆบูชา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีปิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าชายเลน” ประจําปีงบประมาณ 2560 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผ่าน
การอบรม ณ ค่ายศรียานนท์ อําเภอชะอํา ภาคบ่าย พบปะชุมชนและปลูกป่าชายเลนในพื้นที่อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ 31 ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 19
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาคเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานนําทุกภาค
ส่วนประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีสงฆ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ รัชกาลที่
4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
ช่วงเย็น พิธีเปิด โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน
เปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ร่วมชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ จาก 8 อําเภอ ภายใต้แนวคิด “หวนย้อนรฤก
ราชาภูมิพล ทูลเทิดไท้ องค์มหาวชิราลงกรณเฉลิมเหล้าสดุดี ๑๕๘ ปี พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์” การร่วม
แต่งไทยเก๋ไก๋เที่ยววัง กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม งานสกุลช่าง การจําหน่ายสินค้า การจัด
นิทรรศการโครงการตามพระราชดําริจากหน่วยงานราชการ การประดับไฟบนพระนครคีรี และการประดับไฟของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร การอบรมด้านอาชีพ ประกวดอาหารขนม การแสดงบนเวทีกลาง ณ บริเวณ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกรางวัลสลาก

๑๑
กาชาด ประจําปี 2560 รางวัลประกอบด้วย รถกระบะ รถจักรยานยนต์ ทองคํา และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีทําบุญ
ตักบาตร ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ และประชาชน ภาคค่ํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
รอบพระอุ โ บสถ และรอบพระปรางค์ 5 ยอด ระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธคุ ณ พระธรรมคุ ณ พระสั ง ฆคุ ณ วั น ที่ 11
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ วัดกําแพงแลง อําเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอเมืองเพชรบุรี อาสาสมัคร พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จํานวน 3 ราย มอบข้าวสาร/อาหารแห้ง เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นในการดํารงชีพ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา – หัวหิน ระยะทาง 116 กิโลเมตร
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ
ณ ท่าเรือเขาตะเกียบ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 1 มีนาคม 2560 จะเริ่มเก็บราคาปกติ 1250
บาท/คน/เที่ยว ในอนาคตรัฐบาลมีแนวคิดศึกษาพัฒนาเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ร่วมพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตําบล
นาพันสาม จัดแต่งงานบนหลังเกวียนนําประเพณีแต่งงานโบราณของชาวนาพันสามมาเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่
ได้ศึกษาอนุรักษ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน มีคู่รักร่วมพิธี
จํานวน 19 คู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นที่
ฉบับที่ 2 ของจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
ระหว่างวันที่ 7 - 20 กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๐ ศู นย์อํานวยการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติดจังหวั ดเพชรบุรี
จัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 3 ณ วัดถ้ําแก้ว โดยยึดแนวทางการบูรณาการทํางานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ การบําบัดฟื้นฟู และการฝึกทักษะอาชีพ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)
เป็นประธาน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 111 คน อายุระหว่าง 25 – 30 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบกิจการ ประจําปี 2560
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการตรวจเยี่ยมบริษัท กังวานโพลีเอสเตอร์ จํากัด อําเภอเขาย้อย
ปัญหาที่ต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ คือ การขาดแคลนแรงงาน กระแสไฟฟ้าตก ส่งผลบริษัทได้รับผลกระทบ
ในการผลิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทาง
จักรยานปั่นได้ ปั่นดี 2 บนเส้นทาง “เพ็ชรบุรีเมืองเก่า เล่าความศักดิ์สิทธิ์” (วังบ้านปืน - แหลมผักเบี้ย) โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศ)ร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้า
พระรามราชนิเวศน์ รวมระยะทางไป – กลับ จํานวน 58 กิโลเมตร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ รายารีสอร์ท
อําเภอชะอํา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมกลุ่มย่อย
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเฉพาะการท่องเที่ยวอําเภอชะอํา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นําท้องถิ่นเข้าร่วม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

๑๒
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในช่วง
ฤดูแล้งจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2555 – 2558 จังหวัดเพชรบุรีเกิดไฟป่าในพื้นที่ 2 อําเภอ 6 ตําบล รวมจํานวน
175 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 3,179 ไร่ ปี 2559 เกิดเหตุ จํานวน 45 ครั้ง ในปี 2560 เกิดเหตุ จํานวน 1 ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน
เปิดการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
ตั้งแต่คลองโตนดน้อย ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ถึงคลองตากบ ตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ แต่มีความกังวลเรื่องผลกระทบหลังดําเนินโครงการ รวมทั้งพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับ
พื้นที่ที่มีโฉนด เกรงว่าจะมีการแก้ไขในภายหลัง ไม่ตรงตามรูปแบบที่กําหนดไว้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สํ า นั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิจารณาแผนพัฒนากําลังคน
รายจั งหวั ด ปี พ.ศ.2560 – 2564 วั นที่ 21 กุม ภาพั นธ์ ๒๕๖๐ สํ านั ก งานพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีระดับจังหวัด “พลังสตรี ล้อมรั้ว ครอบครัว
เข้มแข็ง” ประจําปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพสตรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย และปิดการประชุม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดําเขาย้อย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ วัดจะโปรง ตําบลหนองหญ้าปล้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการ เข้าวัดทําบุญ ให้ข้อคิดกับ
ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน เพื่อขยายผลขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ร่วมปลูกต้นยาง และต้นตาล
ในบริเวณวัด จากนั้น เปิดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมสร้างเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พูดคุยและมอบสิ่งของให้ประชาชน เยี่ยม
ครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 ครัวเรือน และ
เยี่ยมครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส จํานวน 2 ครัวเรือน มอบทุนการศึกษา จํานวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สําหรับประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ ถนนเพื่อการ
สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การเรียงหินป้องกันตลิ่งพังในฤดูน้ําหลาก และปัญหาไฟป่าที่มักเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 พร้อมด้วย
ผู้ตรวจราชการกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีความพึงพอใจ
ที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน สํานักงานขนส่ง
จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยมี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 19 ราย
เป็นเงิน 1,111,100 บาท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี จัดโครงการ “เรียนรู้
น้อมนํา ทําตามที่พ่อสอน” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิด
โครงการ ณ บ้านนายสํารอง แตงพลับ ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ตลาดท่าย์น้ําข้ามภพ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง แถลงข่าวการจัดงานท่ายางดีจัง
แบ่งปันสานสุข VS ท่าย์น้ําข้ามภพนี้ดีต่อใจ กําหนดระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ตลาดท่ายาง และ
ตลาดท่าย์น้ําข้ามภพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดสัมมนา "โครงการ
เพชรบุรีโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา ณ โรงแรมลองบีชชะอํา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2560

๑๓
มหกรรมอาชีพ “คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และงานสวัสดิการชุมชนคนเพชรบุรีไม่ทอดทิ้งกัน
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ วัดโคก ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จัดพิธียกอุโบสถและทอดผ้าป่า โดยมี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร
รัฐ มนตรี ช่ว ยว่ า การกระทรวงกลาโหม เป็ น ประธาน พร้ อ มด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ทหาร ตํ า รวจ
พุทธศาสนิกชนจํานวนมาก โดยเสริมเป็นอุโบสถ 2 ชั้น เพื่อป้องกันอุทกภัย ใช้งบประมาณ ประมาณ 5 ล้านบาท
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ
สัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอํา รองศาสตราจารย์
ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย (ดอนคาน) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และขบวนการสหกรณ์ จัดงาน สหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ
60 เนื่ อ งในวั น สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ปี 2560 และพิ ธี ส วดพระอภิ ธ รรมพระบรมศพถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คลังจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) งบส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๕๘๘.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒,๘๒๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๔ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๔๒
งบรายจ่ายประจํา ๒,๔๑๓.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๓๖.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๒ เป้าหมาย
ไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕ อยู่ในลําดับที่ ๕๕ งบรายจ่ายลงทุน ๓,๑๗๔.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๙๘๗.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๒๙
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๒๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๖๑ เป้าหมายไตรามาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๗๑ งบรายจ่ายประจํา ๓๓.๕๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๖.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๘ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕ อยู่ในลําดับที่ ๕๖
งบรายจ่ายลงทุน ๑๙๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ เป้าหมายไตรมาส ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๖๙
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๔๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๔๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบรายจ่ายประจํา
๕๓.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๙ 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 ๘๙.๕๗ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๖ งบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรร ๑๗๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๑๐๐
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๙๙๗.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๗๑.๓๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๙ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๐๔.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๓๘.๔๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๑ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๓.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๔

๑๔
ผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
จํานวน ๗๒ หน่วยงาน ๑,๒๐๔ โครงการ เป็นเงิน ๓,๑๙๒,๕๐๓,๑๔๘.๗๓ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๐๓
โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๗๗,๗๘๗,๑๕๘.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๖ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๒๖๔ โครงการ
เป็ นเงิน ๑,๐๖๑,๗๐๙,๓๔๐.๖๔ บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ ๓๓.๒๖ เบิ กจ่ ายแล้ ว จํ า นวน ๘๓๗ โครงการ เป็ น เงิ น
๑,๐๕๓,๐๐๖,๖๔๙.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๘
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรต่ํากว่า ๒ ล้านบาท จํานวน ๖๘ หน่วยงาน
๙๖๐ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๓,๓๐๐,๓๕๖.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๓ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๕๘ โครงการ
เป็นเงิน ๗๑,๓๓๗,๖๓๖.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔ ก่ อหนี้ผูกพัน แล้ว จํานวน ๑๓๕ โครงการ เป็ นเงิน
๖๕,๗๕๐,๔๖๔.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๗๘๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๖,๒๑๒,๒๕๕.๖๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเกิน ๒ ล้านบาท จํานวน ๓๖ หน่วยงาน
๒๔๔ โครงการ เป็นเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๒,๗๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๗ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๔๕ โครงการ
เป็ นเงิน ๑,๐๐๖,๔๔๙,๕๒๒ บาท คิดเป็นร้ อยละ ๓๑.๕๒ ก่อหนี้ ผูกพั นแล้ ว จํานวน ๗๐ โครงการ เป็นเงิน
๙๙๕,๙๕๘,๘๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๖ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๒๙ โครงการ เป็นเงิน ๘๖๖,๗๙๔,๓๙๓
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๙
มติที่ประชุม
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๔.๓ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนธันวาคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดหดตัวเมื่อเทียบกับ
คลังจังหวัด
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการชะลอตัวลงของด้านอุปทาน ตามการหดตัวของปริมาณผลผลิต
ภาคการเกษตร การชะลอตัวลงของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ด้านอุปสงค์หดตัวจากการลดลงของ การบริโภค
ภาคเอกชน ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากและประมาณสินเชื่อสะสม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้ลดลง”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 14.7 ในเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.7
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 32.1 ในเดือนก่อน ตามการชะลอตัวลง
ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม ประกอบกับ ดัชนี
ผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ 8.9 แต่ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 12.3 ในเดือนก่อน
จากการลดลงของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากกิจกรรมโรงแรม ขณะที่ดัชนีผลผลิต
ภาคการเกษตร หดตัวร้อยละ -26.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่อง จากเดือนก่อนที่หดตัว
ร้อยละ ๒๐.๓ จากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรด สุกร หอยแครง และหอยแมลงภู่
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวร้อยละ -6.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -24.7 พลิกกลับมาเป็นลบจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในเดือนก่อน
เป็นผลจากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
ลดลงเช่นกัน ด้านการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลง
จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่เพื่อที่อยู่อาศัย
การลดลงของจํานวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ รวมถึงการชะลอตัวลงของสินเชื่อสําหรับการลงทุน สําหรับ
การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ - 0.2 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการรวมรายจ่ายประจํา
และรายจ่ายลงทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. และเทศบาล) ที่เบิกจ่ายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม รายจ่าย

๑๕
ลงทุนของส่วนราชการเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -8.6
ในเดือนก่อน
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -27.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -24.6 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของปริมาณ
ผลผลิตข้าว สับปะรด สุกร หอยแครง และหอยแมลงภู่ สําหรับราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะราคา
สับปะรดโรงงาน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจากธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณ
สินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ตามการชะลอตัวลงของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สอดคล้องกับด้านการลงทุนภาคเอกชน
ที่ชะลอตัวลงเช่นกัน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 2.4 ตามการเพิ่มขึ้นของเครื่องประกอบอาหาร
อาหารบริโภคนอกบ้าน เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้ํา ผัก ผลไม้ ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ส่วนหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดพาหนะ
การขนส่ง การสื่อสาร เครื่องนุ่งห่ม การตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล สําหรับด้านการจ้างงาน ลดลงร้อยละ
–3.6 ลดลงต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ -1.4 ในเดือนก่อน
ด้านการคลัง ในเดือนธันวาคม 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 1,326.5
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวม
รายจ่ายปีก่อน จํานวน 835.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 โดยเฉพาะการเบิกจ่ายของหน่วยงานสังกัด
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทที่เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 490.9 ล้านบาท
ลดลง ร้อยละ -20.1 เป็นผลจากการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างและส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประจําลดลง สําหรับ
ผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 283.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บได้ลดลงเป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามภาษีน้ํามัน ภาษีสุรา และภาษีสถานบริการ
(สนามกอล์ฟ) ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น สําหรับดุลเงินงบประมาณ ในเดือน
ธันวาคม 2559 ขาดดุล จํานวน 1,042.2 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้
นําส่งคลัง สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๔.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเลขานุการคณะทํางานด้านบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดเพชรบุรีสะอาด” ระดับจังหวัด ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดเพชรบุรีสะอาด” พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการ
บริหารจัดการขยะมูลอฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๒) จังหวัดประชุมคณะทํางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดเพชรบุรีสะอาด” ระดับจังหวัด/ผู้เกี่ยวข้อง มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ ภาคเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓) อําเภอ
ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ ประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๖
และผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามแผนฯ ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมคณะทํางานระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนฯ และกําหนดหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน ๓๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน)
การบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดําเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลอฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจังหวัดเพชรบุรีแจ้งประสานให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ บันทึ กข้อมูลตามแบบ มฝ.๑ และ มฝ.๒ ลงในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) การตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรค ในเบื้องต้นสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ตาม
โครงการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นย้ําถึงการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดเพชรบุรีสะอาด” พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
มีจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัด ในการปฏิบัติ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราของหมู่บ้าน/ชุมชน
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และดําเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๐ และกําชับให้ทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา
จํานวน ๓,๔๕๔ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๒,๖๔๑ เรื่อง ดังนี้ ๑) เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จํานวน ๑,๗๙๐ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๗๕๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๘ เรื่อง
คิดเป็นร้ อ ยละ ๒ ๒) บริการข้อมูล ข่ าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๖๐๖ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุ กเรื่อง
๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๔๕ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรม
อําเภอทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๘๑๓ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒ ยุติเรื่อง
จํานวน ๗๙๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) จํานวน ๔๗๓ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๒๘๒ เรื่อง
ดังนี้ ๑) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน ๑๗๔ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑๓๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๑ อยู่ระหว่าง
ดํ าเนิ นการ จํ านวน ๓๖ เรื่ อง คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๑ ๒) บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ คํ า ปรึ ก ษา จํ า นวน ๘๗ เรื่ อ ง
ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง ๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๑ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง
สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๑๔๑ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน ๑๗๙ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๙๔ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๔.๖ การจัดจําหน่ายสินค้าตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กําหนดจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าตามโครงการ “หนึ่งใจ...
ให้ ป ระชาชน” ระหว่ า งวั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๖๐ รวม ๑๐ วั น ณ บริ เ วณ
หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินค้าไทย ทั้งอุตสาหกรรม หัตถกรรมจากทั่วภูมิภาคสู่สายตาสาธารณชน และเป็นสื่อกลางการตลาดระหว่าง
ผู้จําหน่ายกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในช่วงการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าดังกล่าว อาจทําให้เกิดปัญหาด้าน
การจราจรติดขัด และความไม่สะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ มีผู้ร่วมบริจาค
จํานวน ๔๗๒,๑๖๖.๗๕ บาท ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการโอนเงินดังกล่าวให้สํานักนายกรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐/การจัดระเบียบ

ชายหาดชะอํา
ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค ด้วยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ํา ลําคลอง ทะเล
ชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลําน้ําสําหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการ
ป้ อ งกั น อุ ท กภั ย กรมเจ้ า ท่ า จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส าระของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ดําเนินการของเจ้าของหรือผู้ครอบคลองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําน้ํา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ สรุปผลการประเมินการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐
การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัด
ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดงานฯ เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มาเที่ยวงาน จํานวน ๘๑๖ ราย
และชาวต่างประเทศ จํานวน ๑๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙ และ ร้อยละ ๑๔.๑ ผลสรุปได้ดังนี้ เป็นเพศชาย
ร้อยละ ๔๓ เพศหญิง ๕๗ อายุระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี ร้อยละ ๒๘.๖ ต่ํากว่า ๙ ปี ร้อยละ ๒๘.๔ และอายุระหว่าง
๔๐ – ๔๙ ปี ร้อยละ ๒๑.๔ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๓๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประถมศึกษา ร้อยละ
๑๗.๙ และ ๑๓.๕ ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๒๓.๘ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ ๒๑.๘ และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ ๑๙.๓ มีความพึงพอใจด้านการประดับไฟแสงสีบนเขาวัง
ร้อยละ ๓๘.๗ การประดับตกแต่งไฟสําหรับเป็นมุมถ่ายภาพที่ระลึก ร้อยละ ๓๐.๕ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ ๒๖.๑ การจัดขบวนแห่งเทิดพระเกียรติ ร้อยละ ๒๖ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๒๕.๔ ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ การแบ่งโซนแต่ละกิจกรรม
ร้อยละ ๑๘.๕ ความสะอาดในบริเวณงานโดยรวม ร้อยละ ๑๖.๙ การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ร้อยละ ๑๔.๑
การจัดหน่วยปฐมพยาบาล ร้อยละ ๑๓.๗ รถรางรับ – ส่งนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๑๓.๔ การจัดระบบจราจร ร้อยละ
๑๐.๒ บริการสถานที่จอดรถ ร้อยละ ๘.๕ และการจัดบริการห้องน้ํา/ห้องสุขา ร้อยละ ๗.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งดเว้นบางกิจกรรมในการจัดงาน ได้แก่ งดปาเป้า/ปาลูกโป่ง เห็นด้วย ร้อยละ ๗๕.๔ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๒๔.๖

๑๘
และกิจกรรมลานเบียร์ เห็นด้วย ร้อยละ ๗๑.๘ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๒๘.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดงานในปีต่อไป
ได้แก่ ควรมีสินค้าขายเหมือนเดิม แต่ให้มีความเป็นระเบียบและเป็นโซน ควรเพิ่มซุ้มไฟให้มากจุดและแต่ละช่วง
ควรยาวกว่านี้ ควรเพิ่มสถานที่จอดรถและปรับราคาค่าที่จอดให้ถูกลง ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดในบริเวณงาน
และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ข้อควรปรับปรุงในการจัดงาน ได้แก่ การบริการสถานที่จอดรถ การ
จัดบริการห้องน้ํา/ห้องสุขา และการจัดระบบจราจร ชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวงาน เป็นชาวเอเชีย ร้อยละ ๘.๔
ชาวยุโรป ร้อยละ ๙๑.๖ สําหรับกิจกรรมที่ชาวต่างประเทศชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ การประดับไฟแสงสีบนเขาวัง
การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ บนพระนครคี รี และการสาธิ ต /จํ า แหน่า ยอาหารและขนมของดี เ มื อ งเพชร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดพิธีสวด
พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ในภาพรวมของจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ทัยมณี
ตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญท่านร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา
หลังจากทําวัตรสวดมนต์เย็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการนโยบายรัฐ ปีบัญชี ๒๕๕๙

ผู้แทน ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัด มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านระบบ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ๑) การโอนเงินช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๕,๒๕๙ ตัวเรือน พื้นที่ ๒๖๓,๘๑๕.๕๐ ไร่ เป็นเงิน
๑๕๒,๘๖๒,๔๕๐ บาท โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว จํานวน ๕ ราย พื้นที่ ๖๑.๕ ไร่ เป็นเงิน ๕๐,๗๕๐ บาท (ผลการ
ดําเนินงาน : อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติ (น้ําท่วม)
คาดการณ์ดําเนินการโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ๒) โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปี ๕๙/๖๐ จ่ายเงินกู้ให้กับเกษตรกร จํานวน ๑๕ ราย ๑๖ สัญญา เป็นเงิน ๑,๙๘๒,๗๑๑.๙๑ บาท
๓) โครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ วงเงิน/รายไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จํานวนที่ได้รับการให้ขยายระยะเวลาชําระหนี้ ๓,๐๒๑ ราย ๔,๘๗๔ สัญญา เป็นเงิน ๓๓๓,๗๐๔,๒๑๔.๐๔ บาท
๔) โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โอนเงินให้
เกษตรกรแล้ว จํานวน ๑๕,๒๕๔ ราย ๑๓๔,๘๗๕.๗๕ ไร่ เป็นเงิน ๑๓๔,๘๗๕,๗๕๐ บาท ๕) โครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จํานวน ๕,๕๐๒ ราย พื้นที่ ๑๐๓,๗๗๗.๒๕ ไร่ เป็นเกษตรกรทั่วไป
จํานวน ๒๓ ราย พื้นที่ ๑๙๗.๗๕ ไร่ รวมเกษตรกรที่ทําประกันภัย จํานวน ๕,๕๒๕ ราย ๑๙,๐๙๘ ฉบับ พื้นที่
๑๐๓,๙๗๕ ไร่ ๖) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๘ กลุ่ม ไม่ประสงค์ขอกู้เงิน จํานวน ๖ กลุ่ม ถอนความประสงค์ จํานวน ๑ กลุ่ม
อนุมัติเงินกู้แล้ว จํานวน ๑ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การผลิตข้าวชุมชน ตําบลหนองขนาน เป็นเงิน
๑,๓๓๔,๐๐๐ บาท ๗) ผลการระบายข้าวสารของ ธ.ก.ส. และ สกต.เพชรบุรี จํากัด ให้เกษตรกรผู้ทํานาข้าว
จํานวน ๒๒๓,๘๐๖ กิโลกรัม เป็นเงิน ๗,๒๓๒,๗๐๗ บาท ๘) ผลการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร จํานวน ๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหนี้เงินกู้ทั้งหมด ๙) โครงการ
พักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๑๕ ราย ๒๐ สัญญา
เป็นเงิน ๑,๘๖๙,๙๘๐ บาท ๑๐) ผลการคืนดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ “ชําระดี มีคืน” ปีบัญชี ๒๕๕๙ จํานวน

๑๙
๒,๒๗๐ ราย เป็นเงิน ๓,๔๑๙,๙๙๑.๓๔ บาท (ทั้งนี้ เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีต้นเงินกู้คงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการส่งชําระคืนเงินกู้ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
และคื นเงินในอั ตราร้ อ ยละ ๓๐ ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ส่งชํ าระ) ๑๑) ผลการโอนเงินโครงการลงทะเบียนเพื่ อ
สวัสดิการแห่งรัฐของ ธ.ก.ส. จํานวน ๘,๕๖๔ ราย เป็นลูกค้าค้าที่มาลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ จํานวน ๗,๐๐๕ ราย
ธ.ก.ส.โอนเงินให้ จํานวน ๖,๕๔๘ ราย รวมเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๘๓,๕๐๐ บาท (ทั้งนี้ คาดการณ์โอนเงินให้กับผู้ที่ผ่าน
เกณฑ์ทั้งหมด ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และจะเริ่มลงทะเบียนรายใหม่ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (เอกสาร)
๕.๑ นโยบายการเสริมสร้างความผูกพันของบคุลากรจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้ ว ยจั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ทรั พ ยากรบุ ค คล โดยกํ า หนดนโยบาย “พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกําลังคนให้เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้มีความสุขในการทํางาน”
ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ได้มาตรฐาน และกําหนดเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรเป็นคนดี มีสมรรถนะ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพื่อสร้ างเสริมสมรรถนะบุ คลากรไปสู่การบรรลุวิสั ยทัศ น์จังหวัดเพชรบุรี จึงได้กําหนดเป็นนโยบาย
การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ดังนี้ ๑) ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับปรุงมาตรการเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่น ๆ
เพิ่มเติมของหน่วยงาน นอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐจัดให้ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการดําเนินการ
ดั ง กล่ า วอยู่ บ นพื้ น ฐานของความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของบุ ค ลากรแต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย ๒) ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามและวัดผลการดําเนินงาน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การกําชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและโปร่งใส
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ขณะนี้ปรากฏข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการในสั งกัดเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หลายกรณี เช่น โครงการ
งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งในปีนี้มีจํานวนมากกว่าทุกปี การอนุญาตเปิดปิดโรงแรม และสถานบริการ
รวมทั้งการขอรับบริจาคโดยอ้างการกุศลของจังหวัดและอําเภอ เป็นต้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในสังกัด จึงให้ดําเนินการ ดังนี้ ๑) วางระบบการทํางานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ให้เกิดช่องว่างในอันที่ทําให้อาจถูกกล่าวหา
ไม่โปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ หลังดําเนินการ ตลอดจน
ระบบการตรวจสอบ ติดตาม กํากับ ให้เป็นไปตามแผนงาน 2) ควรเพิ่มช่องทางให้ประชารัฐจังหวัด ประชาคม
จังหวัด หรือประชาชนในพื้นที่เข้ามาเป็นกลไกในการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทํางาน เช่น ประกาศ
รายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ติดป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการไว้ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ดําเนินการ
รวมทั้งให้เพิ่มภาคประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามขั้นตอนงานพัสดุ 3) งดเว้น
หรือยกเลิกงานการสาธารณกุศล เกี่ยวกับการขอรับบริจาคหรือการเรี่ยไรจากประชาชนโดยตรง หรือผ่านส่วนราชการ
เว้นแต่เป็นการดําเนินการขององค์กรการกุศลที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการโดยตรง 4) ขอให้ทุ่มเท

๒๐
ทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและเจตนาที่บริสุทธิ์ มิได้มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน
แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ แนวทางการดําเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับส่วนราชการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ว่าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกําหนดให้กลไก
ตามประมวลจริยธรรมซึ่งประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการจริ ย ธรรม และผู้ ที่ ปฏิ บัติ งานในกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริย ธรรมมี รูป แบบ วิ ธีก าร แนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ โดยสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ก.พ. จึงได้จัดทําตัวอย่างแนวทางการดําเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือนขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ กรอบแนวทางการดํา เนิ น โครงการของขวั ญ ปีใ หม่ สํ า หรั บ ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๐
“มหาดไทยใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ให้ความสําคัญกับการป้องกั นและปราบปรามทุจริ ต โดยเน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายและให้นํามาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาเป็น
โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2560
กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
พ.ศ.2560 “มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต” เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้นําไปเป็น
กรอบแนวทางการดําเนินการในส่วนเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการมี 5 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1
การบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยบริการ
ด้วยความรวดเร็ว ความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม มาตรการที่ 2 การปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ
ให้บุคลากรในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต มาตรการที่ 3 สร้างคุณธรรมในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกําหนดและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มาตรการที่ 4 การใช้
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์
และแจ้งเบาะแสการกระทําการทุจริต มาตรการที่ 5 มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
โดยการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ทั้งนี้
หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดกรอบแนวทางและแบบรายงานฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการ/
หนังสือเวียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑
๕.๕ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Intergrity and Transparency Accessment : ITA)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (สํ า นั ก งาน ป.ป.ท.)
ดําเนินการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมิน
จํานวน 277 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จํานวน 148 หน่วยงาน จังหวัด จํานวน 76 จังหวัด
และองค์ ก ารมหาชน จํ านวน 53 หน่ วยงาน และได้ร ายงานผลการประเมินคุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสของ
หน่วยงานภาครัฐต่อนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.12
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ดังนี้ ๑) สํานักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.45 ๒) สํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.21 ๓) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.70 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการมอบเกียรติบัตรชมเชยจังหวัดเพชรบุรี
ที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับสูงมาก (คะแนนตั้งแต่
80 คะแนนขึ้ นไป) เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติและพัฒนางานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN ECONOMIC Community : AEC
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยกรมธนารักษ์ ได้รับอนุมัติให้จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย และ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC เป็น
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิเกิล) ประเภทธรรมดา ชนิดราคา ๒๐ บาท โดยจ่ายแลกเป็นชุด ๆ ละ
๕ เหรียญ ประกอบด้วย ๑) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย ชนิดราคา ๒๐ บาท จํานวน ๒ เหรียญ
๒) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก AEC ชนิดราคา ๒๐ บาท จํานวน ๒ เหรียญ ๓) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี ฝนหลวง
พระราชทาน ชนิดราคม ๒๐ บาท จํานวน ๑ เหรียญ ราคาจ่ายแลกชุดละ ๑๐๐ บาท โดยให้นําบัตรประจําตัว
ประชาชนมาจ่ายแลกได้รายละ ๑ ชุด ทั้งนี้ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จะเปิดให้จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกฯ ดังกล่าว ณ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าเหรียญ
จะหมด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ผอ.ททท. สํานักงานเพชรบุรี ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑) ระหว่าง
วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งานชมวัง วังเพลง บรรเลงแจ๊ส พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ๒๕๖๐ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งาน PETCHABURI BEACH RUN ๒๐๑๗ ณ บริเวณชายหาด
เจ้าสําราญ พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ๓) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
งาน Thailand International Kite Festival @ Cha – am ณ ชายหาดชะอํา ๔) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒
มีนาคม ๒๕๖๐ งาน ท่ายางดีจัง แบ่งปันสานสุข Vs ท่าย์น้ําข้ามภพนี้ดีต่อใจ ณ ถนนหน้าวิก ซ.๑๐ ซ.๑๒ ซ.กลาง
ตลาดล่าง ตลาดบน ตลาดท่าย์น้ําข้ามภพ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ งาน ไม่น่าเชื่อ...เกลือ

๒๒
เก่งเกิ๊นนนน ณ ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม ๖) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ งานวาทศิลป์แห่งปัญญาในพระบรมราโชวาท ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๗) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ งานเพชรบุรี @ ดีจัง
ณ พื้นที่ชุมชน ใจกลางเมืองเพชรบุรี ๘) วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งานสิงห์หาดชะอํา บิกินิบิชรัน ณ ชายหาดชะอํา
๙) งานกาลครั้งสามหนีกรุง ณ เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ หัวหิน – ชะอํา ๑๐) ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๐ งานมุสลิมไทยเฟสติวัล ณ สี่แยกป้อม อปพร. ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

