รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 พ.อ.สุรินทร์
4 พล.ต.ต.สุรพงษ์
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายณัฐวุฒิ
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชาติชาย
10 นายประพันธ์
11 นางสาวอรสา
12 นายพงษ์ธร
13 นางสาววนิดา
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นางจรัสพร
นางมธุรส
นางน้อยทิพย์
นางสาวบุษกร
นางศรีสมร
นายประดิษฐ์
นายบุญเชิด
นายพลวัฒน์
นางสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายเกรียงศักดิ์
นายบุญเลิศ
นายอุทิศ
นางพิมพ์นิภา

ขาวสอาด
ประวิตร
นิลเหลือง
ชัยจันทร์
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
ยิ้มเครือ
ลีปายะคุณ
เพ็งพริ้ง
สองสี
แย้มสรวล
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
อรุณโรจน์
เปรมฤทธิ์
เอี่ยมหลี
วงศ์สุวรรณ
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
กิตติธรางกูร
หะไว
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
กิ่งสังวาล
จันทพงษ์
บุญช่วย
กลัดเข็มเพชร

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายโสภณ
นายสุรเวช
นายศานติ
นางอุบลรัตน์
นางศรีจันทร์
นายเรวัต
พ.ท.บวร
นางสาววัชรี

คงเทียบ
ดีมาก
อรรถวรรธน
บูรณะพานิช
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
แก้วกอง
จิตต์วรจินดา

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายกฤษฎา
40 นายชวลิต
41 นายศักรินทร์
42 นายเทียนชัย
43 นายศรีธรรม
44 นายรัฐพล
45 นายยุทธนา
46 นายทรงรัฐ

แก้วสองเมือง
ปราบพาล
ทุมเสน
เจริญศักดิ์
ราชแก้ว
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
รัฐปัตย์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 พ.ท.ภาคภูมิ

เที่ยงธรรม

48 ร.ท.สุชาติ

สุขสวัสดิ์

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
49 พ.ต.ท.ประไพ

ทองนุช

50 ร.ต.ต.(หญิง) อุบล

สร้อยเพชร

51 พ.ต.ท.ประชา

วังคีรี

53
52
54
55
56
57
58
59
60
61

ศตุตานันทะ
ภูชนะศรี
กุลจิตติปราณี
คงเนียม
สุขพัฒน์
น้อยบาท
ระเวง
พูลวิเชียร
พวงสั้น
จิตรบรรจง

พ.ต.ท.ภีมพล
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.ท.ประสงค์
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.ท.ปรินทร์วัฒน์
พ.ต.ท.บุญมา
พ.ต.ท.ชลิต
ร.ต.อ.ชัยศิษย์
พ.ต.ต.ชาญยุทธ
พ.ต.ท.เฉลิมพล

แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม

๓
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
62 นางสาวสิริรัฐ
63 นางสาววิไลพร
64 นางสุกัญญา
65 นางปานทิพย์
66 นางสาวสุธารัตน์

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
มั่งบางยาง
จิตสมบูรณ์

67
68
69
70

ลีลิตธรรม
สันติกุล
ร่างน้อย
อักษรมัต

นายเอกชัย
นายปิยพงษ์
นายวุฒิชัย
นางทัดทรวง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
71 นายปราโมทย์
สุขพลอย

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
72 นางสาวสุภาภรณ์
นันท์สังข์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
73 นางสาวกฤติมา
โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
74 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
75 นายเกษม
ชาติทอง
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นางสาวอัจฉราพร
นางสาวจันทิมา
นายพรเทพ
นายสมเกียรติ
นางสุดารัตน์
นายกฤษณุพันธ์
นางจิตอําไพ
นางสาวสุภาพร
นายสันต์
นายธนกาญจน์
นายณฤทธิ์

ตอนสุข
เกศเมตตา
สองสี
นวลละออง
ภู่เกาะ
โกเมนไปรรินทร์
เราประเสริฐ
มหันต์กิจ
จรเจริญ
คะนึงคิด
หวานแก้ว

87
88
89
90
91

นางสุนันต์
นางสาวศิริ
นางสาวธนพร
นายอิสระ
นางบุญศรี

อินหลี
วัดสว่าง
โภคสวัสดิ์
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

๔
92 นางสาวธนพร
93 นายพิษณุ

กระดังงา
แถลงกิจ

แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
94 นางปทุมรัตน์
ศรีคงแก้ว
95 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
96 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
97 นายสว่าง
รัตนนรา
98 นางเพ็ญแข
ประหยัดทรัพย์

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
99 นายมนตรี
โภโค
100 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
101 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
102 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
103 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์
104 นายบรรณรักษ์
เสริมทอง

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
105 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
106 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์

หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
107 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
108 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
109 นายโกศล
ขาวละเอียด
110 นายเทวิน
น้อยมหาไวย
111 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
112 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
113 นายสุรพงษ์
114 นายวีรชัย
115 นายสุชาย

ฉิมมณี
เพชรรัตน์
จาตุรพิทักษ์กุล

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
116 นางสาวฉันทนา

คํามี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
117 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕
กระทรวงศึกษาธิการ
118 ผศ.ดร.นิวัติ
119 นายศรีชัย
120 นายสหรัฐ
121 นายคัมภีร์
122 นายสมพงศ์
123 นายประมุข
124 นายจํานงค์
125 นายสรรเสริญ
126 นายอรุณ
127 นางกนกพรรณ
128 ว่าที่ ร.อ.วิสาร
129 นายกนก
130 นายวินัย
131 นางกมลวรรณ
132 นางขวัญรุ่ง
133 นายสมหมาย
134 นายวีระ
135 นางอังคณา

กลิ่นงาม
พรประชาธรรม
พูลนาค
สายะสนธิ
กาศเกษม
ติฐิโต
สุขชู
ไหมทอง
หวังอารี
โสมาศรีสวัสดิ์
ปัญญชุณห์
ปิ่นตบแต่ง
คุณวุฒิ
เกียรัช
นุ่มเมือง
ลิ้มเจริญ
แก้วกัลยา
พลังกูร

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

กระทรวงสาธารณสุข
136 นางเพ็ญจมาศ
137 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
138 นายนิเวศน์
139 นายบุญโชค
140 นายทนง

รุ่งสาคร
คงสถาพรชัย
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
141 ร.อ.จุมภฎ
142 นายมนู
143 นายอภิชาต
144 นายธานินทร์
145 นายกัมพล
146 นายอนันต์
147 นายศักดิ์ศรี

มิตติสานต์
อาลี
พวงน้อย
กิตตยานุรักษ์
สุภาแพ่ง
วรรณพรรณ
ลาภประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
148 ดร.จิราพรรณ
149 นายสัญชัย

กลิ่นเกลา
บรรณโศภิษฐ์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

๖
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

นายนิวัช
นางนฤมล
นายอุดม
นายทัตณัชพงษ์
นายอนุชา
นานสินศักดิ์
นายภราดร
นางสาวสิริกร
นางสาวณัฏฐินี
นางสาวรมิดา
นายชาญชัย

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

ปรีชา
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
เติมวรรธนภัทร์
สุภาษิต
พงษ์เต่าชัยเจริญ
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
วันแก้ว
กลิ่นเมือง
กรีธาธร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

เนียมเงิน
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จันจะนะ
บุญสร้าง
จําปาทอง
มุขรัตน์
เชิดชู

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
2 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
6 หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
7 ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
8 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
9 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
10 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
11 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
12 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
13 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
14 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
15 ผู้อํานวยการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี

๗
16
17
18
19
20
21

ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ปี ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ด้วยกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จั งหวั ดเพชรบุ รี ได้ ดําเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิ ษ ฐ์จากวัส ดุเหลื อ ใช้ มาตั้ งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสํานึกให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ
และการนําขยะ หรือของเหลือใช้ ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน
ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ผลการประกวดระดับจังหวัด ดังนี้ ๑) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สามสายรีไซเคิล โรงเรียนบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ได้แก่ โคมตาลสายฝัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ๒) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
(ระดั บมั ธยมศึ ก ษา/อาชี วศึ ก ษา) รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้แ ก่ นวัต กรรมพื้น ไม้ที่เหมาะมาทํ าพื้น ระเบียง โรงเรีย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ขาตั้งโปสเตอร์จากท่อ PVC โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ New Innovation Machine โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
๒. มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือ
ระดั บ ประถมศึ ก ษา เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ระดั บ จั ง หวั ด
พุทธศักราช ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะ
ในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้อง สวยงามตามแบบแผนมากขึ้น สําหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ระดับจังหวัด
ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอริสา นวนพลอย โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส ๒) รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วสองเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก ๓) รางวัลชมเชย
ได้แก่ เด็กหญิงณัฐพร แสนสุข โรงเรียนวัดโพพระใน ๔) รางวัลโรงเรียนลายมือสวย ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนวทางการปฏิรูปประเทศ
นายอลงกรณ์ พลบุตร Road
map การทํางานของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ มีภารกิจปฏิรูปประเทศตาม
รัฐธรรมนูญ ม.27 ซึ่งมี 11 ด้าน คือ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารมวลชน สังคม

ระเบียบวาระที่ ๑

๘
และด้านอื่นๆ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คือ ปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 39/2 เพื่อดําเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ต่อจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยคํานึงถึง
ความสํา คัญ เร่ ง ด่ ว นและสั ม ฤทธิ์ ผ ลของการปฏิรู ปกั บสภานิ ติบั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ (สนช.) คณะรัฐ มนตรี (ครม.)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ รวมถึง
ส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน มีเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข 2558 เพื่อให้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เพื่อให้มีระบบการ
เลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม ให้มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบมี่มีประสิทธิภาพ พร้อมขจัด
ความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้กลไกของรัฐ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
และให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน โดยคํานึงถึงความสําคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูป
ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ Road map สปท. คือ 1 + 1 + 18 = 20 เดือน 1 เดือน (วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ยกร่าง สร้างกลไก ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมฯ และตั้ง
คณะกรรมาธิการ 1 เดือน (วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) กลั่นกรองข้อเสนอ
คณะกรรมาธิการวิเคราะห์สังเคราะห์วาระปฏิรูป จัดลําดับความสําคัญและจัดทําข้อเสนอร่างกฎหมายปฏิรูป 18 เดือน
(วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) นําส่งรายงานปฏิรูปต่อ ครม. และ สนช. โครงสร้าง
สปท. มี 200 คน กมธ. สปท. จํานวน 11 คณะ กมธ.วิสามัญ สปท. จํานวน 2 คณะ คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จํานวน 6 คณะ แม่น้ํา สาย (ครม. สนช. สปท.) และ
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้แนวทางประชารัฐ โดยมีบทบาท ภารกิจ
และติดตามการปฏิรูปประเทศ ประสานความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ
แลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิรูปประเทศ
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทําน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสําคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ 1) เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) 2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สร้างมูลค่าค่อนข้างต่ํา ไปสู่ High Value Services 4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของ
ประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย” ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio - Tech)
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2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 3) กลุ่มเครื่องมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics &
Mechatronics) 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 5) กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) ทั้ง 5
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่าง ๆ มากมาย
อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีสุขภาพ
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มที่ 3
เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)
อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการออกแบบ
(Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ 5 เป็นต้น ดังนั้น กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สําคัญ 1) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดัน
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 3) เป็น
การผนึกกําลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ
และรู้จักปัน”
ร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นการที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ควบคู่ไปด้วย โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน อย่างมากก็มีเพียงแนวนโยบาย
พื้นฐานของรัฐที่ไม่มีบทลงโทษ อีกทั้งรัฐบาลที่เข้ามาก็มีวาระเพียง ๔ ปี ซึ่งบางรัฐบาลอยู่ไม่ครบ ๔ ปีด้วยซ้ํา ทําให้
การพั ฒ นาขาดความต่ อ เนื่ อ งจึ ง จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ราให้ เ ป็ น กฎหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือ ทําให้ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผน
แม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้นําการกําหนดนโยบายและแผนต่าง ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ
การจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร ความมั่นคงทางการทหาร การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน
การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคม วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ยุทธศาสตร์ชาติมีระยะเวลา ๒๐ ปี
และให้ทบทวนทุก ๕ ปี หรือเมื่อมีสถานการณ์กระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมั่นคง
ของประเทศ ความมั่งคั่งของประชาชน และความเข้มแข็งของประเทศในประชาคมโลก โดยร่างยุทธศาสตร์ฯ ใช้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นํานโยบาย “ปฏิรูป” รัฐบาล 11 ข้อ คสช. 11 ด้าน
ประเด็นปฏิรูปของ สปช. 36 กิจกรรม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทํา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นกรอบ
ระยะ 2 - 3 ใช้ในอนาคต กรอบการพัฒนายะยะยาวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมั่งคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้
ในระบบเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์ คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยคณะทํางาน ๑๒ คณะ ภายใต้กรรมการสานพลังประชารัฐ สําหรับ
ประเด็นการปฏิรูปที่ได้บรรจุไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (วันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๙) ประกอบด้วยการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ๗ ด้าน คือ ๑) ด้านการเมือง ๒) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ๓) ด้านกฎหมาย ๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ๕) ด้านการศึกษา ๖) ด้านเศรษฐกิจ ๗) ด้านอื่น ๆ

๑๐
อํานาจหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดําเนินการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙/๒ เพื่อดําเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต่อจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
โดยคํานึงถึงความสําคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ด้วยการประสานงาน
การปฏิรูปกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
หน่ ว ยงานและองค์ ก รอื่ น รวมถึ งส่ ว นราชการและประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ภายใต้ ภ ารกิ จ ปฏิ รู ป ประเทศตาม
รัฐธรรมนูญ ม.๒๗ ดังนี้ ๑) ด้านการเมือง ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๓) ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ๔) ด้านการปกครองท้องถิ่น ๕) ด้านการศึกษา ๖) ด้านเศรษฐกิจ ๗) ด้านพลังงาน ๘) ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ๙) ด้านการสื่อสารมวลชน ๑๐) ด้านสังคม ๑๑) ด้านอื่น ๆ เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗,
แก้ไข ๒๕๕๘ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย เพื่อให้มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม เพื่อให้มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทําให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้มีการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด และเป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป ด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง 11 ด้ า นโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสําคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่
กลไกลการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ แม่น้ํา ๕ สาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ประสานงานรวม ๓ ฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน จํานวน ๖ คณะของ
รั ฐ บาล คณะกรรมการประสานงานการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภา
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ๒๐๐ คน ในรู ป แบบของการมี ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ๑๑ คณะ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ คณะ
สรุปแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
๑) เรื่องที่ส่งคณะรัฐมนตรีแล้ว จํานวน ๔๙ เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๓๕ เรื่อง เรื่องที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่องสานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส่วนราชการ
เห็นชอบเป็นส่วนใหญ่) จํานวน ๙ เรื่อง เรื่องที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่องสานต่อจาก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (เรื่องเร่งด่วนและนายกรัฐมนตรีมีดําริเห็นชอบแล้ว) จํานวน ๕ เรื่อง ๒) เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการการปรับปรุงและจัดทํารูปเล่มรายงาน จํานวน ๑๐ เรื่อง เครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อช่วยสร้างคลื่นแห่งการปฏิรูป ขณะนี้มีเครือข่าย จํานวน ๒๐ องค์กร โดยมีภารกิจหลัก ๕ ภารกิจ คือ ๑) การ
สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๒) การดําเนินงานสถาบันการปฏิรูป (Reform
Academy) ๓) การสร้างผู้นําการปฏิรูป (Reform Leader) ในทุกตําบล ๔) การสร้างโครงสร้างให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ (Area-Based) ๕) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั่วไทยเริ่มที่ตัวเอง (Organizational-Based)
๑.๒ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายพลวัฒน์ หะไว
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคั บคดี จังหวัดเพชรบุ รี ย้าย
มาจาก สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
๒) นายปราโมทย์ สุขพลอย
ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
๓) นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
ประมงจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก บริ ห าร
จัดการด้านการประมง
๑.๓ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมใหม่
๑) นายศรีชัย
พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๕

๑๑
๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การปราบปรามการลักลอบนําสินค้า
ที่หลีกเลี่ยงภาษี การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายที่จะใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ การดําเนินการให้ “ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
โดยให้การปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลนั้น การดําเนินมาตรการเพื่ออํานวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ รายงานผลการดําเนินการตามแผน
อํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การประชาสัมพันธ์เพื่ อ
ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม ๓ คณะ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
๓ ประการ คือ ด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ด้านการแก้ไขปัญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย และด้านการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือน การกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การกําหนดมาตรการเพื่อรองรับเหตุอัคคีภัย
ในอาคารสูง การจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
๑.๕ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน
วันฉัตรมงคล อันเป็นวันที่รําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย โดยได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะสนอง
พระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี สุดความสามารถ ที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน และ
ประเทศชาติ วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกิจกรรม
ปลูกต้นยางนา ภายใต้โครงการปลู กป่ าเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 89 พรรษา มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่ผู้แทนชุมชนและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการปลูกต้นยางนา ณ ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (คลองระหารบอน) ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง วันที่
2 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสนุกซานโตรินี่ พาร์ค อําเภอชะอํา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี และคณะ เดิ น ทางมาร่ ว มประชุ ม หารื อ แนวทางการเฝ้ า ระวัง ความไม่ ปลอดภั ย ที่ อ าจเกิด ขึ้ น
กับผู้บริโภคจากการใช้บริการสวนสนุก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยม
และประชุมหารือ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อสังเกตให้ดูแลลูกหลานเยาวชน ผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวให้มีความ
ปลอดภัย ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อําเภอแก่งกระจาน
โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันให้บริการ ในการแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรและประชาชน ให้บริการและความรู้ในด้านต่าง ๆ วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ 8 อําเภอ 8 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 88 พรรษา
(5 ธันวาคม 2558) เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 7 “ลุยเลน ละเลงโคลน” ณ ลานด้านหลังเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ บ้านโป่งลึก –
บางกลอย ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน เกี่ยวกับงบประมาณตามโครงการตามแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

๑๒
ประยุกต์ตามพระราชดําริ ปี 2559 และพิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการผลิตและอื่น ๆ
วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธาน
เปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากอําเภอ
ต่าง ๆ ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ จํานวน 84 ราย จํานวน 84 ผลิตภัณฑ์ เป็นการตรวจให้คะแนนในระดับ
จังหวัด จากนั้นส่งเข้ารับการคัดสรรระดับประเทศต่อไป วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 ผลการดําเนินงาน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีเรื่องร้องเรียน จํานวน 2,041 เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน 1,639 เรื่อง
อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 402 เรื่อง วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
การประชุ ม คณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนฯ และคณะกรรมการศู น ย์
อํานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระดับจังหวัด ปี 2558/59 เพื่อได้รับทราบผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ จํานวน 81 โครงการ วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์งาม ตําบลบางเค็ม
อําเภอเขาย้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด โดยร่วมกันใส่บาตร ถวาย
ภัตตาหาร ฟังธรรม และพบปะประชาชนโดยให้ข้อคิดเรื่องการทําบุญ ปลูกต้นตาล และแจกพันธุ์ต้นตาลให้กับ
ทุกตําบลในอําเภอเขาย้อยนําไปปลูก วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย
รักขนาม) เป็นประธานโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2559
ณ วัดโพธิ์งาม ตําบลบางเค็ม อําเภอเขาย้อย กล่าวนําถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันและ
รวมพลังเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ นําหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยให้บริการประชาชน
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน รับทราบปัญหาของพื้นที่และหาแนวทางแก้ไข วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ประชุมหารือการเตรียมการรับเสด็จ และสํารวจพื้นที่
เตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์ ว ลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี จะเสด็ จ ไปทรงปฏิ บั ติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุม
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดําเนินงาน วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหา
จุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีเส้นทางรถไฟผ่านในพื้นที่
จํานวน 51 จุด พร้อมทั้งต้องมีการเดินทางผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีและไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้ง ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชน นักเดินทาง สามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอํา รีสอร์ท
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2561 - 2564 ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ภาคเอกชน ในวันที่
16 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประกอบพิธีพลีน้ํา โดยพราหมณ์กองพระราชพิธี
สํานักพระราชวัง เพื่อนําทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี องค์กรศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จึงมีดําริจะประกอบพิธีเสกน้ําเทพมนต์ เพื่อนําขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม
คณะทํางานบูรณาการความร่วมมือตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทํางาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล
ร่วมกันตรวจกิจการประมงทะเล และเรือทะเล ตรวจแรงงานเรือประมงตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559
จํานวน 17 ลํา นายจ้าง 17 ราย ลูกจ้าง 123 คน พบว่า นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่พบการใช้แรงงานอายุ
ต่ํากว่า 18 ปี และไม่พบพฤติกรรมการค้ามนุษย์ วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระรูป ตําบลช่องสะแก

๑๓
จัดทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารสามัคคีรังสรรค์ โดยมีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ยอดเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,526,569.75 บาท
วันที่ 19 พฤษภาคม ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) หมู่ 10 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการดําเนินกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า ปล่อยปลา นําพาเพชรบุรี
น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว” เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2559 มีพื้นที่ดําเนินการ 5 ไร่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานตามประทีปโคมไฟ เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา 2559 มีกิจกรรมธรรมยาตรา พระสงฆ์ จํานวน 79 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการ ประชาชน ตามประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาและ
เวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานนําข้าราชการ
พุทธศาสนิกชนทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สร้างกุศลในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองจอก อําเภอท่ายาง ซึ่งมีเจ้าคุณ
พระวชิระธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าอาวาส วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 6 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภาคค่ํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร มีการแสดงพระธรรมเทศนา
สวดมนต์ เวียนเทียนรอบพระปรางค์ 5 ยอด 3 รอบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๓๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๗๔๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๒ อยู่ลําดับที่ ๓๒ ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๒๘ งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร
๑๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๙ อยู่ลําดับที่ ๓๓ ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๖.๗๑
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๓
อยู่ลําดับที่ ๔ ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๗.๒๗ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จํานวน ๑,๔๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๖
นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล งบลงทุนขนาดเล็ก งบประมาณ ๑๙๕.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๕.๙๗
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๘๓ งบช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๙ งบตําบลละ ๕ ล้านบาท งบประมาณ ๔๖๖.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒๘๕.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๑ สําหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ถึงร้อยละ ๗๖ จาก
ระบบ GFMIS มีจํานวน ๘๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมีนาคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
คลังจังหวัด
เดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากการขยายตัวของดัชนีเศรษฐกิจ ด้านอุปทานตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ด้านอุปสงค์ขยายตัวตามการขยายตัวของดัชนีการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากและสินเชื่อในจังหวัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปยังติดลบ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ติดลบ ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดเก็บรายได้ขยายตัว”

๑๔
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 ชะลอตัวลง
จากที่ขยายตัวร้อยละ 10.2 ในเดือนก่อน พิจารณาจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อ ยละ 24.6 พิจารณาจากปริม าณผลผลิตสับปะรดโรงงานและผลผลิ ตกุ้งขาวที่ เพิ่ม ขึ้น
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต แต่ ช ะลอตั ว ลงจากที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 88.9 ในเดื อ นก่ อ น ส่ ว นดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.1 สะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการ
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมที่เพิ่มขึ้นเช่นกันชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว
ร้อยละ 22.0 ในเดือนก่อน สําหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการซึ่งเป็นโครงสร้างหลักหดตัวลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ -7.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในเดือนก่อน พิจารณาจากจํานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการขายส่ง
ขายปลีก และภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรมที่ลดลง เนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปีประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยอย่าง
ต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดที่ติดต่อกันและจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ช่วงเดือนนี้ประชาชน
ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
5.5 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 10.3 ในเดือนก่อน พิจารณาจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 16.5 ในเดือนก่อน ตามการชะลอตัวลง
ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ จํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน
ชะลอตัวลงเช่นกัน ประกอบกับภาษี มูลค่าเพิ่มที่ จัดเก็บจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกติดลบและการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.2 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในเดือนก่อน
ตามการชะลอลงของสินเชื่อสําหรับการลงทุน จํานวนนิติบุคคลตั้งใหม่และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่เพื่อที่อยู่อาศัย
หดตัวลง แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อการอื่น ๆ ขยายตัว และจํานวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่
ปรับตัวดีขึ้น สําหรับดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.5 ชะลอตัวลงจากที่
ขยายตัวร้อยละ 15.6 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่ชะลอตัวลง เนื่องจากการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในมาตรการต่าง ๆ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ขยายตัวในอัตราเร่ง สําหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําหดตัว ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด
พิจารณาจากดัชนีรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 30.3 ตามการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานและปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแต่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ
95.2 ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว โค และสุกร ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.8 เป็นผลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และธนาคารออมสิน มีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นแต่ภาพรวมชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.4
สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เพิ่มขึ้นแต่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 แต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยสนับสนุนการให้
สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กจะส่งผลให้ปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อภาพรวมยังคง
ขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -0.5 พิจารณาจากดัชนี
หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ตามการลดลงของหมวดเคหสถาน หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
ในขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นจากหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้ํา เครื่องประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สําหรับด้านการจ้างงานหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -0.6 แต่ยังทรงตัว
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน1,159.4ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน
654.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 ชะลอตัวลงจากที่ขายตัวร้อยละ 60.3 ในเดือนก่อนสะท้อนจากการเร่งรัด
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในมาตรการต่าง ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

๑๕
ที่ขยายตัวในอัตราเร่ง สําหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 505.2 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ -15.4
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากการได้รับจัดสรรงบประมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 317.5 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราเร่งร้อยละ 18.3 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และรายได้ภาษี
ธุรกิจเฉพาะจากการขายการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่อําเภอชะอํา เป็นสําคัญ สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนมีนาคม 2559 ขาดดุล จํานวน 846.7 ล้านบาท
พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บท
ผอ.ทสจ.
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
โดยมีแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่สําคัญ คือ ลดการเกิดของเสียหรือขยะมูลฝอย
ที่แหล่งกําเนิด นําของเสียกลับมาใช้ซ้ําและใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกนําไปใช้ประโยชน์ใหม่ จะส่งเสริมให้นําไป
แปรรูปผลิตพลังงานโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน โดยแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกําจัดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยฯ แนวทางหนึ่ง คือ การจัดให้มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ซึ่ง
เป็นการรวมกลุ่ ม พื้ นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อยู่ใ กล้เคียงกั น เพื่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน เน้นการนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ แปรรูปผลิตพลังงาน เป็นต้น
โดยการแบ่งกลุ่มพื้นที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขนาด ดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) เป็นพื้นที่
ชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อน มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันมากกว่า 300 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่ และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร 2) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนขนาดกลาง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเทศบาลเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันอยู่ระหว่าง
50 – 300 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่ และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร 3) กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก
(Model S) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก หรืออยู่ห่างไกลที่ต้องดําเนินการจัดการกําจัดขยะในพื้นที่/จัดการเบื้องต้นก่อน
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมกันน้อยกว่า 50 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่ และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 30 กิโลเมตร
สําหรับเป้าหมายการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ 1) ขยะมูลฝอยตกค้าง 100 % ภายในปี 2562
2) มูลฝอยติดเชื้อ 100 % ภายในปี 2563 3) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 100 % ภายในปี 2563
4) ของเสียอันตรายชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ภายในปี 2564 5) มีการคัดแยกที่ต้นทาง มากกว่าหรือ
เท่ากับ 50 % ภายในปี 2564 6) ขยะมูลฝอยชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับ 75 % ภายในปี 2564
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ
บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คําปรึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน
๒,๐๖๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔๑๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๔ ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๖๕๑ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๖ สําหรับผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๔๒๙ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๗๘ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๓๕๑ เรื่อง
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ เรื่อง ๑๒ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ทอดพระเนตรการทํางานของหน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่มูล นิ ธิแ พทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี
(พอ.สว) ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จะมีหนังสือเชิญร่วมเฝ้า
รับเสด็จฯ ให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2559 มี ม ติ เ ห็ น ชอบและมอบหมายให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (ศปท.)
กระทรวงมหาดไทยนํ าเสนอข้ อมู ลซึ่ งผู้ บริ หารกระทรวงมหาดไทย/ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ได้ปฏิ บั ติ งานในความ
รับผิดชอบหรือภารกิจอื่น ๆ ว่าสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่กําหนดไว้หรือไม่/อย่างไร
เพื่ อนําเสนอปลั ดกระทรวงมหาดไทย พิ จารณาเห็นชอบให้เป็นกรณี ศึกษาและเป็นแบบอย่ างที่ดี แล้วจั ดส่งให้
ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยและทุ ก จั ง หวั ด ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ สนองตอบต่ อ นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า กรณี ศึ ก ษาตามที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นําเสนอจะช่วยให้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคราชการของหน่วยงาน
ในจังหวัดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้นําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ให้หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในสังกัดได้รับทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.anticor.moi.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการ/
หนังสือเวียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ประกาศรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

๑๗
ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผลให้กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศรับรอง
ชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังนี้ ๑) กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จํานวน ๗ ราย ได้แก่ นางวงเดือน
อุบลวรรณ จ.ส.อ.ภานพ อิ่มทรัพย์ นายอรุณ คนหลัก นางจินดา แจ่มจันทร์ นายกิตติ เกตุโกศล นายประโลม พ่วงศรี
และนายมนตรี เพชรไพบูรณ์กุล ๒) กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน ๓ ราย ได้แก่ นายสมชาติ หนูพลาย
นายมนู อาลี และนายสนั่น คมขํา ๓) กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จํานวน ๓ ราย ได้แก่ ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์
นางบุญสม นุชนิยม และนายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ สรุปผลการดําเนินงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัด
ผลการดํ า เนิ น งานโครงการมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ร ะดั บ ตํ า บล จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับอําเภอและระดับจังหวัด ทุกโครงการมีการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของโครงการ และทุกโครงการสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ มีการ
ใส่ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบครุภัณฑ์หลังโครงการสิ้นสุด ร้อยละ ๗๔.๑ ไม่ใส่ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ
๒๕.๙ จังหวัดมีการประชุมชี้แจง แนะนําวิธีการดําเนินการให้อําเภอ ร้อยละ ๙๙.๘ ไม่มีการประชุม ร้อยละ ๐.๒
เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ ๙๖.๕ โครงการฝึกอบรม ร้อยละ ๐.๕ และโครงการอื่น ๆ ร้อยละ ๓ การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นวิธีตกลงราคา ร้อยละ ๙๐.๖ สอบราคา ร้อยละ ๔.๙ วิธีพิเศษ ร้อยละ ๐.๒ และ e-bidding ร้อยละ
๔.๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางกรณีเงินโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๗ ไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ร้อยละ ๑.๓ แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ ตรวจการจ้าง ร้อยละ
๙๙.๘ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ร้อยละ ๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ยืมเงิน ร้อยละ ๖๓ ไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร้อยละ ๓๗ โครงการมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ ร้อยละ ๗๓ ไม่มีการจ้างแรงงานในพื้นที่
ร้อยละ ๒๗ โครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการ ร้อยละ ๙๑.๘ เร็วกว่าแผนงานโครงการ ร้อยละ ๔.๒ ช้ากว่า
แผนงานโครงการ ร้อยละ ๔ มี เจ้ าหน้าที่หน่วยงานจากส่วนกลางมาตรวจสอบโครงการ ร้อยละ ๖๑.๗ ไม่มี
เจ้าหน้าที่หน่วยงานจากส่วนกลางมาตรวจสอบโครงการ ร้อยละ ๓๘.๓ มีค่าครุภัณฑ์ที่ได้จากการดําเนินการ
ร้อยละ ๗ ไม่มีค่าครุภัณฑ์ที่ได้จากการดําเนินการ ร้อยละ ๙๓ มีการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างอําเภอและ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวบ้าน ร้อยละ ๙.๗ ไม่มีการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างอําเภอและกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มชาวบ้าน ร้อยละ ๙๐.๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี
การดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กําหนดให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เป้าหมาย ๑ ใน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ดําเนินการในระยะแรก รวมทั้งมีการดําเนินการเพื่อจัดตั้ง “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
จํากัด” ระยะที่ ๑ กํ าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) เกษตร
๒) แปรรู (OTOP/SME) ๓) ท่องเที่ยวชุมชน มีกระบวนการทํางาน ดังนี้ ๑) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต ๒) การบริหาร
จัดการ ๓) การเข้าถึงองค์ความรู้ ๔) การตลาด ๕) การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร โดยมีเป้าหมาย คือ “เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น” บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี จํากัด
จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีผู้ถือหุ้น จํานวน ๓ คน จํานวน ๔,๐๐๐ หุ้น ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมี
นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้มอบ

๑๘
นโยบายและแนวทางการดําเนินการสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับพื้นที่ให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ผู้แทน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี จํากัด ร่วมรายงานความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี กับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หั วหน้ าที ม ภาครั ฐ นายฐาปน สิ ริวัฒ นภั กดี บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จํ ากั ด (มหาชน) หั วหน้ าที ม ภาคเอกชน
ในคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ทั้งนี้ รายการเดินหน้าประเทศไทย จะมาถ่ายทํา
การขับเคลื่อน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด ในวันที่ ๓ หรือ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการ ๘ อําเภอ ๘ หมู่บ้านพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) (เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง)
พัฒนาการจังหวัด
แนวทางการดําเนินงานโครงการเพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๖
กิจกรรม ดังนี้ ๑) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ๒) Kick off
ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๓) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และประเมินผล
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ดีเด่น ๕) จัดมหกรรม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๖) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งในการ
ดําเนินงานโครงการได้นําแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของโครงการเพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลลัพธ์โครงการ คือ ๑) หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ๖ x ๒ ๒) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับพัฒนา ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ๓) ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ทุกหมู่บ้าน มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจําวัน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ “เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๔๕ คน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการกิจกรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเกิดผลเป็นรูปธรรม และจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) และในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการ “Kick off โครงการ
เพชรบุ รี ส ร้ า งสุ ข ด้ ว ยหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดย หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากหมู่บ้าน
เป้าหมายของโครงการ จาก ๘ อําเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี รวม ๑,๒๕๐ คน ณ ห้องประชุม
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ โครงการประกวดการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๙
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดแม่น้ําเพชรบุรี จํานวน ๒๒ แห่ง สําหรับ
แผนการดําเนินงานโครงการประกวดการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ปี ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๙
ประชุ ม คั ด เลื อ กองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์พั ฒ นาแม่ น้ํ า เพชรบุ รี ดีเ ด่ น ระดั บ อํ า เภอ ๒) เดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ําเพชรบุรีดีเด่น
ระดับจังหวัด ๓) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มอบรางวัล (โล่) และประกาศเกียรติบัตรฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการคัดเลือก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การจัดระเบียบการติดตั้งป้ายบริเวณแนวถนนเพชรเกษมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดระเบียบการติดตั้งป้ายบริเวณแนวถนนเพชรเกษม
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด เพชรบุ รี นายอํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี นายอํ า เภอเขาย้ อ ย นายอํ า เภอบ้ า นลาด
นายอําเภอท่ายาง นายอําเภอชะอํา และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ ท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่กําหนดแนวทางในการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายบริเวณ
แนวถนนเพชรเกษม ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และมีความมั่นคง
แข็งแรง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๙ การประชุมหารือและพิจารณาสถานที่เตรียมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด จากการประชุ มหารื อและพิ จารณาสถานที่เตรียมการจั ดนิท รรศการสั ญ จรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ที่
ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมไฟประดับธงตราสัญลักษณ์คู่ 2) จัดเตรียมการละเล่น
ท้องถิ่นและการนําเสนอ “บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด” (การเตรียมการละเล่นท้องถิ่น สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะประชุมอีกครั้งหนึ่งและจะแจ้งให้ทราบ) 3) จัดเตรียมรถรางสําหรับนายกรัฐมนตรี
คณะทูตานุทูต และคณะรัฐมนตรี พร้อมประดับตกแต่ง 4) จัดเตรียมกองอํานวยการร่วมและประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (การรักษาความปลอดภัยและรถพยาบาล) 5) เชิญแขกผู้มีเกียรติของจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด
จํานวน 30 คน 6) อาหารสําหรับจําหน่ายในการจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559
7) รถสุขาเคลื่อนที่สําหรับผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 8) จัดเตรียมสํารองไฟและ
ให้แสงสว่างบริเวณทะเล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 9) จัดแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับจากบริเวณทางเข้างานถึง
สามแยกศาลาเปลี่ยนผ้า (รายละเอียดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะมีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในประเด็นต่างๆ อีกครั้ง)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๐๐ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางทิพย์วรรณ จําปาทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

