รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 นายธวัชชัย
3 พ.อ.กรกานต์
4 พ.ต.อ.สมเดช
5 นายณัฐวุฒิ
6 นายแพทย์ประจักษ์
7 นายแพทย์สาธิต
8 นายชวพันธุ์
9 นางลัดดาวรรณ
10 นางสาวณภัสนันทน์
11 นายประมาณ
12 นางสาวฉันทนา
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นางมธุรส
นางน้อยทิพย์
นางสาวสุกัญญา
นางศรีสมร
นายประเสริฐ
นายบุญเชิด
นายจรูญชัย
นางสาวสุวรรณา
นายธีระ
นายอานนท์
นางจิดาภา
นายมานะ
นายอุทิศ
นางสาวสุกัญญา
นายชาญณรงค์

ขาวสอาด
รักขนาม
นาเวชวนิชกุล
ฐิตวัฒนะสกุล
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
สุขเจริญ
พ่วงบัลลังก์
พึ่งอวยพร
บัวล้อม
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
เปรมฤทธิ์
เอี่ยมหลี
เสียงหวาน
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
กิตติธรางกูร
ฉิมไพบูลย์
ตรีสิทธิเดช
พลยมมา
จันทร์สุข
ชยธรกุลศิริ
วัฒนากร
บุญช่วย
ตัตตุพรพงษ์
พวงสั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
แทน ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

๒
31
32
33
34
35
36

นายสุรเวช
นายศานติ
นายธนรัตน์
นางศรีจันทร์
นายถนอมพล
นางสาววัชรี

ดีมาก
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ดอนไพรวัน
จิตต์วรจินดา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
37 นายรณกร
38 นายชวลิต
39 นายศักรินทร์
40 นายขจรศักดิ์
41 นายสุรวุฒิ
42 นายรัฐพล
43 นายยุทธนา
44 นายทรงรัฐ

เผ่าวิจารณ์
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
สุขการี
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
รัฐปัตย์

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
45 ร.อ.ประจวบ
46 ร.ท.สุชาติ

อ่อนละมัย
สุขสวัสดิ์

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บงั คับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 พ.ต.ต.สุทิน

ขาวเรือง

48 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

49 พ.ต.ท.หญิง ประไพ

ทองนุช

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชิงชัย
กองผุย
มีช่วย
ศิวเมธากุล
ระหว่างบ้าน
สมุทรงาม
เปี่ยมศักดิ์
จิตรบรรจง
ชันแสง
ขาวดารา
งามเหลือง
ขันธ์ขัย
พูลวิเชียร

แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

ร.ต.อ.สมเด็จ
พ.ต.ต.เชิดศักดิ์
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.อ.ภศิน
พ.ต.อ.พีระพจน์
พ.ต.ท.”กตรสร
พ.ต.อ.อุดม
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ต.ธวัช
พ.ต.ท.สุนทร
ร.ต.ท.มานะ
ร.ต.อ.ชัยศิลป์

๓
63 พ.ต.อ.วิโรจน์
64 พ.ต.ท.จิโรจ

เหมือนแท้
เรียนรู้

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
65 นางสาวสิริรัฐ
66 นางสาววิไลพร
67 นางสุกัญญา
68 นางสาวบัณพร
69 นางสาวสุธารัตน์

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
ม่วงงาม
จิตสมบูรณ์

70 นายภักดี
71 นายสุเทพ
72 นางชุตินันท์

เนียมแสง
เพทัย
ป้อมเครือ

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
73 นายปราโมทย์
สุขพลอย
74 นายพรเลิศ
อุ่นเจริญ

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
75 นายเกรียงศิริ
วิเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตย์ใหญ่
ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
76 นางสาวสุภาภรณ์
นันท์สังข์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
77 นางสาวกฤติยา
โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
78 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
79 นางสาวภัทรพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
80 นายเกษม
ชาติทอง
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

นางสาวจันทิมา
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายชัยวัธน์
นายขวัญชัย
นางวรรณเพ็ญ
นางจิตอําไพ
นางมาลัย
นายประสิทธิ์
นายธนกาญจน์
นายอนุชิต

เกศเมตตา
สนใจ
นวลละออง
สมุทรเก่า
เนตรน้อย
เกตุกล่ํา
เราประเสริฐ
อิ่มศิลป์
อยู่ดี
คะนึงคิด
พรแดง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

๔
92
93
94
95
96

นายสุธีร์
นายอิสระ
นางบุญศรี
นายจักรพันธ์
นายพิษณุ

ศรีเพชร
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
ปุณะตุง
แถลงกิจ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
98 นางองุ่น
มังกรแก้ว
99 นางสาวจิตติมา
โชครวม
100 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
101 นางสาวญาณิชากานต์ ครุฑทอง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
102 นางกรวิภา
จุลเจริญ
103 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
104 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
105 นายชรินทร์
อินทรไพโรจน์
106 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์
107 นายศิริพงษ์
เดชโพธิ์พระ

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
108 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
109 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
110 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

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

กระทรวงพลังงาน
111 นางสาวน้ําฝน

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

คล้ายทอง

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

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
115 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
116 นายโยธิน
117 นายนัสที
118 นายศักดิ์ดา

บัวแก้ว
ทองปลาด
สีค้ํามื้อ

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
119 นายอิทธิพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

๕
กระทรวงวัฒนธรรม
120 นางสาวดารณี

เพ่งผุดผ่อง

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
121 ผศ.ดร.นิวัติ
122 นางทองสุข
123 นายพรชัย
124 นายอัฐวิลักษณ์
125 ว่าที่ ร.ต.นิคม
126 นางสิริรัตน์
127 นายอรุณ
128 นายสรยุทธ
129 นางสมศรี
130 นายประสิทธิ์
131 นายวินัย
132 นางกมลวรรณ
133 นายวิชัย
134 นางวรรณา
135 นายวีระ
136 นางอังคณา

กลิ่นงาม
รัตนประดิษฐ์
สุขสุภกิจ
เดชบํารุง
เหลี่ยมจุ้ย
พูลศาล
หวังอารี
อุ่นใจ
กําไลแก้ว
ใจช่วง
คุณวุฒิ
เกียรัช
ไหมจุ้ย
แก้วกัลยา
แก้วกัลยา
พลังกูร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
137 นางสาวศิรินยา
138 นางวิภาพร

เกตุกระจ่าง
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
139 นายนิเวศน์
140 นายบุญโชค
141 นายทะนง

รุ่งสาคร
คงสถาพรชัย
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
142 นางสาวฉัตรทิพย์
143 นายชวลิต
144 นางจินดา
145 นางจินดา
146 นายอนันต์
147 นายธานินทร์
148 นายศักดิ์ศรี
149 นางสาวอรญา
150 นายอภิชาต

วงคําสอน
ยาคล้าย
แจ่มจันทร์
แจ่มจันทร์
วรรณพรรณ
ถิตตยานุรกั ษ์
ลาภประสิทธิ์
คํานิล
พวงน้อย

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

๖
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
151 ว่าที่ ร.ต.ผดุง
152 นายจรุงศักดิ์
153 นางกนกวรรณ
154 นางสาวพรพรหม
155 นางทัศนีย์
156 นายอนุชา
157 นางสาวปรนัย
158 นายภราดร
159 นางสาวสิริกร
160 นายจรัญ
161 นางสาวรมิดา
162 นายมานะ

อ่วมรอด
เรืองแก้ว
ชนะสิทธิ์
เดชบุญ
สิงห์ภู่
สุภาษิต
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
ไม้จันทร์
กลิ่นเมือง
ภุมรา

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

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

พร้อมเพรียง
เอมโอฐ
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
2 รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝ่ายทหาร)
3 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
5 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
6 หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
7 หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
8 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
9 ศึกษาธิการภาค ๕
10 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
11 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
12 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
13 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี

๗
14
15
16
17
18
19
20

นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ปลัดอําเภอผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหมู่บ้าน ตามโครงการ
คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๕๘
ปลัดจังหวัด
ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๕๘
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้าน และ กม./คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. โดยแบ่งออกเป็น
๕ ชั้นรางวัล ได้แก่ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้รับ
รางวัลชนะเลิศในระดับเขต ได้แก่ บ้านเขาลูกช้าง หมู่บ้าน ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒. มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ประจําปี ๒๕๕๙
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ กําหนดจัดการ
แข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน
๙ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขันปรากฏว่าตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้
๑) เหรียญเงิน ได้แก่ ร.ต.ต.ปองศักดิ์ ชุณหรัตน์ จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ ๖๕ – ๖๙ ปี
นางสําเนียง จับใจ จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ ๖๕ – ๖๙ ปี นายพลังพรหม แต้มทอง
จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๖๐ – ๖๔ ปี ๒) เหรียญทองแดง ได้แก่
นายทองสุข หนูสินชัย จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๗๐ – ๗๔ ปี จ.ต.ประดิษฐ์ แดงสวาท
จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๗๕ – ๗๙ ปี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายนัสที
ทองปลาด
ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจํ า กลางเพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
เรือนจํากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี

๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่
๑) การขับเคลื่อนการดําเนินการให้การป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้เป็นสําคัญ หากมีการร้องเรียนว่าภารกิจหรือโครงการใดมีการทุจริตให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยด่วน ๒) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ในช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
ต่าง ๆ ในหลายจังหวัดและคาดว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ลานีญาในระยะต่อไปนั้น เพื่อเป็นการ

๘
เตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรทางถนนกรณีเหตุน้ําท่วม
เช่น การนําหน่วยทหารและนักศึกษาอาชีวะเพื่ออํานวยความสะดวกในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย ๓) การ
ปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ ให้ทุกส่วนราชการให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
มากกว่าปริมาณงาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๔) การจัดกิจกรรมการประกวด
เมืองสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างสมดุล มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม
การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างสมดุล โดยให้จังหวัด อําเภอ ตําบล หรือท้องถิ่นที่สนใจนําเสนอ
การดําเนินการบริหารจัดการในชุมชนของตนเอง โดยให้ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน ๕) การ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการผลิตสุรากลั่นชุมชนให้ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการ
ผลิตสุรากลั่นชุมชนให้ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ยังมีผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยไม่ได้
รับอนุญาตและดําเนินการอย่างไม่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อื่น รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแจกที่ประชุม
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ทรงเปิด "การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" วันที่
28 มิถุนายน ๒๕๕๙ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดและทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริของ
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) หมู่ที่ 6 ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน
จั ง หวั ด เพชรบุ รี วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ทรงเปิ ด "อาคารผู้ ป่ ว ยนอก อุ บั ติ เ หตุ "
พระราชทานชื่ออาคารว่า "รัตนเวชธร" พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "สธ" ประดับ
ที่ป้ายอาคารด้วยโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมร้าน ณ โรงพยาบาลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี "กรัณฑ์บรรพต"
วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานพิธีทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนามของคณะลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในงานวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2559 เพื่อรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้ง
กิจการลูกเสือไทย วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑0 บ้านสระสี่มุม ตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม
มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
70 ปี มี พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอําเภอเมืองเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสงฆ์ 287 รูป สามเณร 21 รูป และพุทธศาสนิกชน จํานวนมาก
วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการ
ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ภาคบ่าย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ

๙
เรื่ อง การขับ เคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของรัฐ บาลให้ กับผู้เข้ารั บการอบรมได้รับฟัง เป็นแนวทางด้ว ย
ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อําเภอชะอํา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
นิ ท รรศการสั ญ จรเฉลิ ม พระเกี ย รติ “บั ว บาทยาตรา” ภาคกลางภาคตะวั น ออก เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕๙ สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 สนธิกําลังตรวจยึดพื้นที่
ป่าชายเลน พบมีการบุกรุกทรัพยากรถูกทําลาย จํานวน 303 ไร่ ลักษณะเป็นนาเกลือและเป็นบ่อเก่าสําหรับขังน้ํา
บางส่วน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ บริเวณหมู่ 4 ตําบลปากทะเล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม
วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เป็นประธานเปิดงานโคเนื้อ
จังหวัดเพชรบุรีและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ประจําปี 2559 เพื่อให้เกษตรกรตื่นตัว ในการเพิ่มศักยภาพการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าโคเนื้อของจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมมือกันหาแนวทางในการจัดระบบตลาดตลอดจน
เป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา
เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดเพชรบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) นําถวาย
ณ พระอุโบสถวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) / ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวาย
เทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ พระอุโบสถวัดคงคารามวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธี
ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรเนื่ อ งในเทศกาลวั น อาสาฬหบู ช าและวั น เข้ า พรรษา ประจํ า ปี 2559 และเปิ ด งานส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภาคค่ํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม/
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดยมีประชาชนเข้าร่วมจํานวนมาก วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายผ้าอาบน้ําฝนและเทียนพรรษา เพื่อสืบทอด
ประเพณีการทําบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก วันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีจัดการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรีกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ประจําปี 2559 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 8 - 14
สิงหาคม 2559 รวม 7 วัน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนําผลผลิตทางการ
เกษตรมาแสดง ประกวด และจําหน่าย นวัตกรรมทางการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง การแปรรูป เครื่องจักรกล
อีกทั้งยังสามารถสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ภาคเช้า เป็นพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์
จํานวน 65 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ภาคเย็น ณ วัดใหญ่
สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ภาคค่ํา ณ บริเวณ

๑๐
ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี กล่าวคําสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล นําผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคําถามเพิ่มเติม จังหวัดเพชรบุรีกําหนดเป้าหมายประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยจังหวัดเพชรบุรีได้ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
ทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เน้นย้ําที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติ
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2559 ให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ เป็ น แบบอย่ า งแก่ ป ระชาชนไปออกเสี ย ง
ลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๙ เดือนกรกฎาคม จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดทําบุญวันธรรมสวนะ
และร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์กษัตริย์กิจกรรมสร้างเสริม
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จํานวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ วัดราษฎร์ศรัทธา ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม และวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดดอนกอก ตําบลโรงเข้
อําเภอบ้านลาด
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๙,๓๑๔.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๖๙๖.๖๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๓ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ลําดับที่ ๓๕ ของประเทศ งบรายจ่ายประจํา
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๙.๒๑ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๕๒ งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๐.๓๑ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๓๐
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๑.๔๐ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ลําดับที่ ๔๒ ของประเทศ งบรายจ่ายประจํา เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๐.๙๒ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๒๓ งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๕๙.๑๒ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๔๒
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๘.๕๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๔ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ลําดับที่ ๗ ของกลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจํา
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๙.๕๒ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๘ งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๔๑.๘๙ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๘
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๑,๔๑๖.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๑๖๙.๐๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๕ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๙๕.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑,๐๕๒.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๗ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๑๖.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน
๔๖๖.๑ ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จํานวน ๔๔๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๖๓.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๙๘ นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล งบช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐ งบลงทุนขนาดเล็ก งบประมาณ ๑๘๘.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๖.๘๕

๑๑
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๐๑ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส ๓ ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๗
จํานวน ๒๘ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้แทนคลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของทั้งด้านอุปทานตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิต ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการ และด้านอุปสงค์ตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน ด้านการเงินขยายตัว
จากปริมาณเงินฝากและสินเชื่อในจังหวัด เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ดัชนีราคาผู้บริโภค
หมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนด้านการคลังผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณลดลง ขณะที่การ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.9
ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวนาปรังที่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ และการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงาน
รวมถึงกุ้งขาว และดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ 44.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ขยายตัวในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.6 จากการเพิ่มขึ้นของของรายได้จาก
การขายส่งขายปลีกและภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม สําหรับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 21.5
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 23.4 เนื่องจากเดือนนี้ ไม่มีการ
จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ส่งผลให้ภาพรวมของทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม ชะลอตัวลง
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 15.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 6.3 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่จัดเก็บได้ ส่วนการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากสินเชื่อ
สําหรับการลงทุนสะสม แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -9.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ -5.1 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจําและรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่เบิกจ่ายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจาก
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายตามนโยบายของจังหวัด
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 31.4 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 11.0 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวนาปรังที่เริ่ม
เก็บเกี่ยวได้ และการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานและกุ้งขาว ประกอบกับราคาผลผลิตภาค
เกษตรกรรมขยายตัวต่อเนื่อง
ด้านการเงิน ชะลอตัวลงทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ โดยปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ
3.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.8 ในเดือนก่อน เป็นผลจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอาคารสงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากสะสมลดลง สาหรับ
ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 3.8 เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อสะสมที่ลดลงของธนาคารออมสิน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ขยายตัวจากอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ใน
เดือนก่อน เป็นผลจากดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ปรับเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดผัก
และผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ไข่ สัตว์น้าและเครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มลดลงต่อเนื่อง ตามการลดลงของกลุ่มพลังงานและหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร และหมวด
เคหสถาน สําหรับด้านการจ้างงานหดตัวต่อเนื่อง อยู่ที่ - 3.2 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่หดตัวร้อยละ -2.3

๑๒
ด้านการคลัง ในเดือนพฤษภาคม 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 847.4
ล้านบาท ลดลงร้อยละ -10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายที่ลดลงทั้งรายจ่าย
ประจําและรายจ่ายลงทุน โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 503.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -15.3 และการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 344.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.8 แต่อย่างไรก็ตามผลการ
เบิกจ่าย เพิ่มขึ้นจาก 771.9 ล้านบาท ในเดือนก่อน สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จานวน 314.1 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วง
ครบรอบการยื่นแบบเสียภาษี และมีการโอนกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินและอาคารชุดเขตพื้นที่อําเภอชะอํา เป็นสําคัญ
สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2559 ขาดดุลจานวน 538.1 ล้านบาท พิจารณาจากผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้ นําส่งคลัง สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ติดตามสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๕ แห่ง ดังนี้
๑) เทศบาลตําบลท่ ายาง ๒) เทศบาลตําบลท่า แลง ๓) เทศบาลตําบลบ้านลาด ๔) เทศบาลตําบลท่ าไม้รวก
๕) เทศบาลตําบลบางเก่า ๖) เทศบาลตําบลหนองจอก ๗) เทศบาลเมืองชะอํา ๘) เทศบาลตําบลแหลมผักเบี้ย
๙) เทศบาลตํ า บลบ้ า นแหลม ๑๐) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองชุ ม พล ๑๑) เทศบาลตํ า บลเขาย้ อ ย
๑๒) องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน ๑๓) องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน ๑๔) องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหญ้าปล้อง ๑๕) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ
จังหวัดเพชรบุรี มีประกาศขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้บริโภค และองค์กรเอกชน ดําเนินการ ดังนี้ ๑) ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก
และโฟมในการบรรจุอาหาร หรือจัดสถานที่ปลอดโฟม (No Foam) ๒) ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ลดประมาณขยะมูลฝอยจากการใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร โดยจัดทําแผนงาน
โครงการและสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้วัสดุธรรมชาติ หรือภาชนะ
ที่ทําจากธรรมชาติหรือผลิตภั ณ ฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
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๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี รอบ ๒ ปี (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับ ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้บ ริ ก ารประชาชนการรับ เรื่ องร้ องเรีย น ร้ อ งทุก ข์
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คําปรึกษา รวมทั้งรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด มีภารกิจด้านงานบริการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ งานบริการข้อมูลข่ าวสาร บริการให้คําปรึกษา งานบริการเบ็ดเสร็จ และบริการส่งต่อ ขั้ นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ ๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ รวมทั้งบริการข้อมูล
ข่ า วสาร ๒) การเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาสั่ ง การ มี ก ารแจ้ ง ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ
คณะกรรมการและแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ทราบว่าเรื่องได้อยู่ระหว่างดําเนินการ ๓) การติดตาม ให้ทําการ

๑๓
แจ้งผลการดําเนินงานภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้นจะมีการเตือน โดยแบ่งเป็น ๓ ครั้ง คือ หลังครบ ๓๐ วัน หลังครบ
๑๕ วันจากการเตือนครั้งที่ ๑ และหลังครบ ๗ วันจากการเตือนครั้งที่ ๒ ๔) ยุติเรื่อง รายงานผล ทําการแจ้ง
ผู้ร้องเรียนให้ทราบโดยตรง และรายงานกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับช่องทางการสื่อสารกับศูนย์ดํารงธรรม
สามารถแจ้งได้ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด สายด่วน หมายเลข ๑๕๖๗ หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๒๔๐ ๑๑๖๓
หรือ ๐ ๓๒๔๐ ๑๓๐๔ ทางเว็บไซต์ http://www.damrongdhama.moi.go.th ทางอีเมลล์ damrongphet@gmail.com
ทางไปรษณีย์ ร้องเรียนด้วยตนเอง ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ อําเภอเคลื่อน และจังหวัดเคลื่อนที่
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คําปรึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒,๒๐๗ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
จํานวน ๑,๕๔๔ เรื่อง ได้แก่ การขอความช่วยเหลือ จํานวน ๙๒๓ เรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๑๖๓ เรื่อง
ปัญหาที่ดิน จํานวน ๑๒๗ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อน จํานวน ๑๙๐ เรื่อง แจ้งเบาะแสก จํานวน ๑๐๓ เรื่อง
ปัญหาอื่น ๆ จํานวน ๓๘ เรื่อง ๒) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๑๕ เรื่อง ๓) บริการข้อมูลข่าวสาร
บริการให้คําปรึกษา จํานวน ๔๔๘ เรื่อง ส่วนมากมาร้องเรียนด้วยตนเอง จํานวน ๖๘๔ เรื่อง แจ้งทางไปรษณีย์
จํานวน ๒๘๘ เรื่อง แจ้งเป็นหนังสือ จํานวน ๘๗ เรื่อง แจ้งทางโทรศัพท์ จํานวน ๑๘๐ เรื่อง และแจ้งทางเว็บไซต์
จํานวน ๓๐๕ เรื่อง เรื่องร้องเรื่อง ร้องทุกข์ จํานวน ๒,๒๐๗ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๒,๑๓๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๖ อยู่ระหว่ างดํ าเนิ นการ จํ านวน ๗๕ เรื่อง คิดเป็ นร้ อ ยละ ๔.๔ ในส่วนของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง
๘ อําเภอ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๕๐๕ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๔๖๕ เรื่อง
อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔๐ เรื่อง
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาในการพระราชทานเพลิงศพ
นางเนื่อง แฝงสีคํา จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ เมรุวัดป้อม ตําบล
ท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. รายละเอียด
ปรากฏตามกําหนดแจกที่ประชุม ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายภารกิจการรับเสด็จฯ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการ และแจ้งส่วนราชการร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ความคืบหน้าการสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว บรรจงทางหลวง
หมายเลข ๓๕๐๑
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 แจ้งความ
คืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว บรรจบทางหลวงหมายเลข 350๑ ว่าอยู่
ระหว่างการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอยู่
ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ให้เสร็จสมบูรณ์ กําหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2559 ก่อนที่จะนําเสนอรายงานฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา แล้วนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล) ให้ความเห็นชอบ หากรายงาน EIA ผ่านการพิจารณาจาก กก.วล. แล้ว กรมทางหลวงจะเสนอ
ขอตั้งงบประมาณเพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียด และดําเนินการก่อสร้างตามชั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔
๔.๓ ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่ง
ที่ 33/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกหน่วยงานของรัฐ สอดส่องพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดในด้านประสิทธิภาพสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ การอํานวยความสะดวก แก่ประชาชน
และการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ ในกรณี เห็นว่าควรปรับปรุ งแก้ ไ ขให้ตักเตื อน แนะนํา ย้ายออกนอกพื้นที่
สับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือหากมีมูลความผิดให้ดําเนินการทางวินัย โดยคํานึงถึงการให้ความเป็นธรรม
แก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น การดูแลรักษาวินัยและกฎหมายตามอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาละเว้นหรือบกพร่องในการปฏิบัติงานตามข้อนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป
รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ
จังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่ออนุวัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว
ข้างต้น จึงให้หัวหน้าส่วนราชการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยน้อมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ครองตนอยู่ในระเบียบวินัยและซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อํานาจ
หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทั้งไม่ใช้อํานาจตามกฎหมายในอนุมัติ อนุญาตเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากพบการกระทําผิด หรือไม่เหมาะสมให้ดําเนินการตามระเบียบ/
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ผลการประเมินตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – based)
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยโรงเรียนนายร้อยตํารวจได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (สํ า นั ก งาน ป.ป.ท.) ให้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 และสํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
น้ํ า หนั ก ร้ อ ยละ 5 โดยมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ จ ะต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น ประกอบด้ ว ยส่ ว นกลางระดั บ กรม
ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หน่วยงานได้จัดส่งแบบประเมิน Evidence - based ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อม
จัดส่งเอกสารหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานประกอบข้อคําถามให้กับที่ปรึกษาโครงการฯ
ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามแบบสํารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ผลคะแนนดังนี้ ๑) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้คะแนนร้อยละ 82.14 2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนนร้อยละ 73.83 3) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนนร้อยละ 73.81
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
๔.๕ โครงการ ๘ อําเภอ ๘ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) : เพชรบุรีสร้างสุข
ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านในพื้นที่การพัฒนาของจังหวัด จํานวน ๕๘๖ หมู่บ้าน โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
การปฏิบัติให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการ “เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลในปี ๒๕๕๙ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการดังกล่าว มีขั้นตอน กิจกรรมดําเนินการ จํานวน ๖ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ขั้นตอนที่ ๑
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ๑) ขั้นตอนที่ ๒ Kick off ฝึกอบรม
สร้างความรู้ ความเข้าใจแกนนํ าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๓) ขั้นตอนที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
ประเมิ นผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ขั้นตอนที่ ๔ ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
เพชรบุรีดีเด่น ๕) ขั้นตอนที่ ๕ จัดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประกาศผลฯ ๖) ขั้นตอนที่ ๖ ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการขั้นตอนที่ ๒ ฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แกนนํ า หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓๙๑ หมู่บ้าน ๆ ละ ๓ คน รวม ๑,๑๗๓ คน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน ๖๐ คน คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๐ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดําเนินงานตามมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมสินค้ าท้องถิ่นไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่ อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พัฒนาการจังหวัด
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์
OTOP และกระจายรายได้ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโต
ต่อเนื่อง ดังนี้ สามารถหักลดหน่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับการซื้อสินค้า OTOP ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่
รวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ ๑) ต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและ
ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ๑) เป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้า OTOP ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ ตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยใบกํากับภาษีต้องระบุรายการว่าเป็นสินค้า OTOP ทั้งนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๔.๗ การจัดทําโครงการรักษาและพัฒนาแม่น้ําเพชรบุรี
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ด้วย วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่น้ําเพชรบุรี สําหรับในปีนี้จังหวัดกําหนดให้ วันศุกร์ที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และวันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําเพชรบุรี
จึ งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ที่ติดแม่น้ําเพชรบุรี จํานวน ๑๒ แห่ ง ใน ๕ อํ าเภอ ได้ทํ ากิ จกรรม Big
Cleaning Day ทางน้ําและริมแม่น้ําเพชรบุรี พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็น
ประธานเปิดงานดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว สําหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
จังหวัดเพชรบุรี มีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษา
ผู้แทนจังหวัด
ขั้นพื้นฐาน รวม ๑๔ แห่ง โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมนําร่องดําเนินการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ๒) โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด สังกัดเทศบาลเมืองชะอํา และในปีการศึกษา
๒๕๕๙ มีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมดังกล่าวเพิ่ม จํานวน ๗ แห่ง เป็น
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน ๓ แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอํา จํานวน ๔ แห่ง
สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน ๕ แห่ง
เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอํา จํานวน ๔ แห่ง และเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านแหลม
จํานวน ๑ แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

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

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

