รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นางฉัตรพร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 นายณัฐวุฒิ
4 พ.อ.กรกานต์
5 พ.ต.อ.กิตติ
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายกฤษฎา
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายแพทย์สมบัติ
10 นายชวพันธุ์
11 นายประพันธ์
12 นางณฐากูร
13 นายสุวัฒน์
14 นางสาววนิดา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอรอนงค์
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นายวรรณะ
นางสาวจินตนา
นางสาวสุกัญญา
นางศรีสมร
นายประดิษฐ์
นายสาธิต
นางจันทนา
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นายอานนท์
นายเกรียงศักดิ์
นายมานะ
นายอุทิศ

ราษฎร์ดุษดี
ประวิตร
เพ็ชรพรหมศร
นาเวชวนิชกุล
สะเภาทอง
แก่นแก้ว
แก้วสองเมือง
ทิมขํา
สธนเสาวภาคย์
อันตรเสน
ลีปายะคุณ
นาเจริญ
ขันเชื้อ
แย้มสรวล
พัฒนสุชัย
คล้ายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
สามัคคี
ธนาวัชรโชค
เสียงหวาน
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
เกียรติ์สุพิมล
ทองจันอับ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
จันทร์สุข
กิ่งสังวาล
วัฒนากร
บุญช่วย

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางสาวสุกัญญา
นายไพบูลย์
นางสาวกนกวรรณ
นายศานติ
นายธนรัตน์
นางศรีจันทร์
นายธีระชาติ
พ.ท.บวร
นางวันเพ็ญ

จัตตุพรพงษ์
บัวราษฎร์
ผดุงขันธ์
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ไทรทอง
แก้วกอง
มังศรี

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

อําเภอ
40 นายรณกร
41 นายชวลิต
42 นายศักรินทร์
43 นายขจรศักดิ์
44 นายศรีธรรม
45 นายรัฐพล
46 นายยุทธนา
47 นายทรงรัฐ

เผ่าวิจารณ์
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ์
ราชแก้ว
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
รัฐปัตย์

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.อ.วราวุธ

สีดาพาลี

49 ร.อ.มาโนช
50 ร.อ.ชัยยุทธ

โรจนบุรานนท์
ครุธเวโช

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

52 ร.ต.ท.ณัฐพงศ์

ไชยกาญจน์

53 พ.ต.ท.รณรงค์

เชื้อนาค

54
55
56
57
58
59
60
61

วิลาศ
สีนวล
เลิศพลรัตน์
ภูชนะศรี
ระหว่างบ้าน
โฉมฉาย
จิตรบรรจง

ร.ต.อ.ธนกฤษณ์
ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพงศ์
พ.ต.อ.สมเกียรติ
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ต.พรเทพ

แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน

๓
62
63
64
65
66
67

พ.ต.อ.ทศพล
พ.ต.อ.ภีมพล
พ.ต.ต.ชาญยุทธ
พ.ต.อ.วิโรจน์
ร.ต.ท.สุภาพ
พ.ต.ท.ธนกฤต

ปานแพร
ศรุตานันทะ
พวงสั้น
เหมือนแท้
คอมนัน
ปิตุทิพย์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
68 ดร.สงบ
69 นางสาววิไลพร
70 นางสุกัญญา
71 นางสาวสุธารัตน์

สิทธิเดช
เอื้ออวยพร
มังคุด
จิตสมบูรณ์

72 นายนักรบ
73 นางทัดทรวง

อินทรสาลี
อักษรมัต

74 นายปิยพงษ์

สันติกุล

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

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
75 นายพรเลิศ
อุ่นเจริญ
76 นายปราโมทย์

สุขพลอย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
77 นางวารุณี
ลิ้มสกุล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตย์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
78 นางสาวสุภาภรณ์
นันท์สังข์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
79 นางสาวกฤติมา
โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
80 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
81 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
82 นายพิสณฑ์
83 นางสาวอัจฉราพร
84 นายนที
85 นายสมเกียรติ
86 นายชัยวัธน์
87 นายขวัญชัย
88 นายกฤษณุพันธ์
89 นายโยธิน
90 นางจิตอําไพ

ชลายนนาวิน
ตอนสุข
สะอาดนัก
นวลละออง
สมุทรเก่า
เนตรน้อย
โกเมนไปรรินทร์
เทอดวงศ์วรกุล
เราประเสริฐ

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

๔
91
92
93
94

นายสันต์
นายธนกาญจน์
นายอนุชิต
นายวิโรจน์

จรเจริญ
คนึงคิด
พรแดง
แสงเพชร

95
96
97
98
99
100

นายอิสระ
นางบุญศรี
นางสาวธนพร
นางปัทมา
นางสาวธนพร
นายณฤทธิ์

เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
กระดังงา
รัตนอําภา
โภคสวัสดิ์
หวายแก้ว

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
101 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
102 นายทินกร
คุณสมิตปัญญา
103 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
104 นายคํารณ
อินทร์จันทร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
105 นายมนตรี
โภโค
106 นางสาวสุนิสา
อุดมเวช
107 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
108 นายชรินทร์
อินทรไพโรจน์
109 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์
110 นายศิริพงษ์
เดชโพธิ์พระ

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
111 นายศุภชัย
วงศ์เดช
112 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
113 นายสุพจน์
จุลธุระ
114 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

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

กระทรวงพลังงาน
115 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
116 นายชัยยุทธ
117 นายไพโรจน์

ทองศรี
เสื้อวิจิตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
ผู้จัดการศูนย์สํานักงานให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี

๕

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
118 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
119 นายนาวิน
บุศย์ประยูร
120 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
121 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
122 นางสาวจริยาภรณ์
123 นางสาวบุษบา
124 นายศักดิ์ดา

สินธุสุวรรณ์
เกตุอุดม
สีค้ํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
125 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
126 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
127 นายกฤติกร
128 ผศ.ดร.นิวัติ
129 นางสมศรี
130 นายกนก
131 นางสมศรี
132 นายกนก
133 นายประชุม
134 นางกมลวรรณ
135 นางขวัญรุ่ง
136 นายครองศักดิ์
137 นางศิริเรือง
138 นายพรชัย
139 นายเรืองแสง
140 ว่าที่ ร.ท.นิคม
141 นายสรรเสริญ
142 นายสหชาติ
143 นายสรยุทธ
144 นายสมหมาย
145 นายวีระ
146 นายพิพัฒน์

สําราญถิ่น
กลิ่นงาม
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
แสงกสิกรณ์
เกียรัช
นุ่มเมือง
แย้มประยูร
ชูใจ
สุขสุภกิจ
ห้าสกุล
เหลี่ยมจุ้ย
ไหมทอง
สุดเรือง
อุ่นใจ
ลิ้มเจริญ
แก้วกัลยา
สุระชาติ

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

๖

กระทรวงสาธารณสุข
147 นางเพ็ญจมาศ

คําธนะ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
148 นายนิเวศน์
149 นายบุญโชค
150 นายทะนง

รุ่งสาคร
คงสถาพรชัย
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
151 นายชวลิต
152 นางสาวฉัตรทิพย์
153 นายธานินทร์
154 นายศักดิ์ศรี
155 นายวิเชียร
156 นายอนันต์
157 นายอิทธิกร

ยาคล้าย
วงคําสอน
ถิตตยานุรักษ์
ลาภประสิทธิ์
เรียบร้อย
วรรณพรรณ
ชํานาญอักษร

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
158 นายจรุงศักดิ์
159 นางกนกวรรณ
160 นางวิมลทิพย์
161 นายอุดม
162 นายอนุชา
163 นายศรีเพชร
164 นายบุญรอด
165 จ.ส.อ.ประชา
166 นางสาวรมิดา
167 นายทัตณัชพงษ์
168 นายมานะ
169 นายเพทาย

เรืองแก้ว
ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
วงวาทิน
สุภาษิต
อินพันทัง
มาคล้าย
นามทิพย์
กลิ่นเมือง
เติมวรรธนภัทร์
ภุมรา
จินดาไทย

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
170 นายอนุชา
171 นายอานนท์
172 นางสาวธราภรณ์
173 นายปริทัศน์
174 นายเชิดพงษ์
175 นายวิชัย
176 นายพิสิษฐ์
177 นายมงคล

เรืองอมรวิวัฒน์
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
วรรณสิทธิ์
จันจะนะ
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
บุญสร้าง

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

๗
178 นางทิพย์วรรณ
179 นางสาวสุวรัตน์
180 นางสาววริศรา

จําปาทอง
มุขรัตน์
เชิดชู

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
5 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
6 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
7 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
8 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
9 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
10 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
11 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
12 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
13 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบทุนอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๒๒ และในปี พ.ศ.๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงมีพระมหากรุณา
รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจน
และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยมี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๔๓ รองรับ
ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้ระดมทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อ
นําเงินที่ได้รับไปช่วยเหลือเด็กเล็กที่ยากจน ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การมอบทุนอุปการะเด็ก มอบ
อุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นประจําทุกปี ปัจจุบันมี
เงิ นกองทุ นฯ รวมทั้ งสิ้ น ๑,๓๕๖,๓๔๗.๔๗ บาท ทั้งนี้ เพื่อ ให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ในการ
ช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดเพชรบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน มีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นเลขานุการ ได้มีมติพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อมอบอุปการะเด็ก จํานวน ๔๗ ทุน ๆ ละ
๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๖,๔๐๐ บาท ทั้ง ๘ อําเภอ ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี ขอรับการสนับสนุนเป็นทุน

๘
อุปการะเด็ก จํานวน ๖ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท ๒) อําเภอเขาย้อย ขอรับการสนับสนุนเป็นทุน
อุปการะเด็ก จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ๓) อําเภอชะอํา ขอรับการสนับสนุน
เป็นทุนอุปการะเด็ก จํานวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๔) อําเภอท่ายาง ขอรับการสนับสนุน
เป็นทุนอุปการะเด็ก จํานวน ๖ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท ๕) อําเภอบ้านลาด ขอรับการสนับสนุน
เป็นทุนอุปการะเด็ก จํานวน ๖ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท ๖) อําเภอบ้านแหลม ขอรับการสนับสนุน
เป็นทุนอุปการะเด็ก จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ๗) อําเภอหนองหญ้าปล้อง ขอรับ
การสนับสนุนเป็นทุนอุปการะเด็ก จํานวน ๔ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท ๘) อําเภอแก่งกระจาน
ขอรับการสนับสนุนเป็นทุนอุปการะเด็ก จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๒. มอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยระดับจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการ
ยกย่องเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สําหรับในปี ๒๕๕๙ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ ผลการคัดเลือก จํานวน ๔ ราย ได้แก่ ๑) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อํานวย ขําปรางค์ ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
๒) นางนวภรณ์ อุ่นเรือน ข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ๓) นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลกง ผู้อํานวยการสถานีนพเก้าเรดิโอ FM.๑๐๔.๒๕ MHz อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ๔) นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ เป็นผู้มีคุณูปการ
ต่อการใช้ภาษาไทย
๓. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี สานฝัน สานสายใย ให้วัยรุ่นหัวใจแกร่ง ปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างขวัญกําลังใจแก่สมาชิกชมรมฯ และพัฒนาศักยภาพของชมรมทุกประเภทให้มี
ขีดความสามารถในการเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ ได้จัดกิจกรรมประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมามีชมรมที่ผ่านการประกวด จํานวน ๑๐ ชมรม
ดังนี้ ๑) ประเภทสถานศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) มัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียน
วชิรธรรมโศภิต รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และโรงเรียนหนองจอกวิทยา
๒) ประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนตําบลบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนตําบล
บ้านลาด รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนตําบลต้นมะพร้าว รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ําทรัพย์
๔. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)
ประจําปี ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัด
ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้าน และ กม./คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.
โดยแบ่งออกเป็น ๕ ชั้นรางวัล คือ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี

๙
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับเขต ได้แก่ บ้านโครงการใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ทุ ก หน่ ว ยงาน ทั้ ง ทุ น อุ ป การะเด็ ก ของกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี บุคคลที่มีความดีเด่นด้านการ
ภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยระดับจังหวัด โล่ของชมรม
TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙
และหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๕๙ ทุกรางวัลล้วนได้มากอย่าง
ยากลําบาก ดังนั้น ทุกท่านที่ได้รับรางวัลถือเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว จึงขอให้รักษาความดีตามภารกิจ
ที่ทุกท่านได้รับรางวัล
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายจากจังหวัดพิจิตร
(๒) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเพชรบุรี
(๓) นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลั ดจั งหวั ดเพชรบุ รี ย้ายมาจาก ที่ ว่า การอํา เภอ
เมืองเพชรบุรี
(๔) นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
(๕) นายทินกร คุณสมิตปัญญา ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ย้ายมาจาก
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
(๖) นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้ าสํานั กงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) พ.อ.พิเศษ วราวุธ สีดาพาลี ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยพั ฒ นาการเคลื่ อ นที่ ๑๓ สํ า นั ก งาน
พัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ย้ายมาจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๒ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดสระแก้ว
(๘) นางสาวบุษยา เกตุอุดม
ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจํ า กลางเพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
เรือนจําจังหวัดสระแก้ว
(๙) นายคํารณ อินทร์จันทร์ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
๑.๒ ส่วนราชการมาใหม่
- นายไพโรจน์ เสื้อวิจิตร
ผู้ จั ด การศู น ย์ สํ านั ก งานให้ บ ริ ก าร SME ครบวงจร
จังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

นโยบายผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๓
แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย แม้ว่าผู้บริหารจะสังกัด
ประธาน
กระทรวงมหาดไทย แต่ต้องปฏิบัติภารกิจกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการทํางานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะติดตาม ประกอบด้วย

๑๐
๑. เรื่องการจัดงานพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้ดําเนินการ
จัดพิธีอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ ถูกต้องตามหลักประเพณี ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้จัดปฏิทินกําหนดพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลสับเปลี่ยนให้ทุกส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพไปแล้ว
๒. การรับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการไปร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ ขอความร่วมมือ
ทุกส่วนราชการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชน เช่น เรื่องการแต่งกายไปร่วมพิธีถวายความอาลัย และเรื่อง
ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด อํานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน เช่น ผู้มีฐานะยากจน
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม อํานวยความสะดวกในการ
เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๔ รอบ ๆ ละ ๗๕๐ คน
รวม ๓,๐๐๐ คน กรณีนี้จังหวัดจะจัดรถรับ – ส่ง และอํานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์
และลงทะเบียนไว้กับจังหวัด จะไม่เกี่ยวกับผู้ที่ไปด้วยตนเอง ซึ่งยังสามารถไปร่วมพิธีถวายความอาลัยได้ตามปกติ
โดยจะไม่ได้กําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมพิธี
๓. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ช่วงระยะนี้ มีบางหน่วยงานได้จัดกิจกรรมไปบางแล้ว เช่น กิจกรรมจุดเทียน
ถวายความอาลัย การจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํา ณ วัดไร่มะม่วง (พระราชดํารัส) ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา
มอบทุกส่วนราชการดําเนินการ ในระยะเวลา ๑ ปีนี้ สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวนมาก อาจใช้โอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมเพื่อนําถวาย อาจไม่ใช่โครงการพระราชดําริ แต่เป็นโครงการทําดี
ถวายในหลวง เช่น ทําในแบบที่พ่อทํา ทําเรื่องดี ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน การปิดทองหลังพระ หลักการทรงงาน
“ระเบิดจากข้างใน” คือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการ
พัฒนาเสียก่อน มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มี
โอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว แนวทางพระราชดําริ พระราชดํารัส หรือพระบรมราโชวาท นํามาศึกษาและนํามาใช้
แนวคิด “การปลูกไม้ ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง” คือ ว่าการปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ
จะทําให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐ
และวิถีประชาในชุมชนอันเป็นทฤษฎีการปลูกต้นไม้ลงในใจคน โดยการปลูกฝังจิตสํานึกแก่ประชาชนให้ปลูกต้นไม้
ลงแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง เป็นต้น ดังนั้น เราต้องนําหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ในส่วนของพี่น้องประชาชนประสงค์จะจัดกิจกรรมใด ควรให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสม
และสมพระเกียรติ
๔. การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนฟังค์ชั่น ต้องมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ
๕. นโยบายสําคัญของรัฐบาล ได้แก่ การรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย
นโยบายปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จะต้องดําเนินการการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหลัก คือ ต้องมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกอําเภอ การต่อยอดไปทุก
ครัวเรือน มอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข กระบวนการของเศรษฐกิจ
พอเพียงดําเนินการถึ งไหน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก พอมีพอกิน เหลื อขาย การดูแลตนเอง การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน การประหยัด ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แนวโน้มรัฐบาลจะนํา Sustainable Development Goals
(SDGs) หรือเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จะอยู่ในเวทีของสหประชาชาติที่จะ
นําไปใช้โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน
มอบส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องความพอเพียง การดํารงชีวิต วิถีชีวิต การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ มอบที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี และทหาร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างจริงจัง เรื่องการค้ามนุษย์ มอบสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบุรี เรื่องประมง มอบสํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี และขอให้ทุกส่วนราชการดําเนินการจัดประชุม

๑๑
อย่างต่อเนื่อง เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เรื่องพื้นที่สาธารณะ มอบอําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลเรื่องป้ายบอกทาง ป้ายรกร้างที่ไม่ใช้ ร้านค้าข้างทางที่ไม่ได้ขายแต่ปล่อย
ให้ผุพัง ต้องดําเนินการรื้อถอน ถนนที่ชํารุดดูแลแก้ไขอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ความเหลื่อมล้ําของสังคม มอบส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ เรื่องร้องเรียนส่วนราชการเอง และเรื่องร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนต้องการความ
ช่วยเหลือ ขอให้รีบดําเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน พร้อมรายงานผลให้จังหวัดทราบ ในส่วนของการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในทุกมาตรการที่เกี่ยวข้อง อาจเกี่ยวข้องกับสายปกครอง ในเรื่องของการลดค่าเช่านา การลด
ต้นทุน การผลิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน อาจเข้ามาช่ วยเหลื อ มอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุม
เรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ํา รวบรวมข้อมูลว่าจังหวัดเพชรบุรี มีการทํานาเท่าไร มีปัญหาด้านผลผลิตหรือไม่
อย่ า งไร ขณะนี้ พ บว่ า เกษตรกรเริ่ ม สี ข้ า วและขายเอง เนื่ อ งจากมี ปั ญ หาเรื่ อ งโรงสี ราคาข้ า ว ปริ ม าณข้ า ว
ข้อร้องเรียนข้าวเปียก ข้าวชื่นไม่ได้ราคาตามที่ตั้งไว้ ที่ผ่านมารัฐบาลมีการอัดฉีด แต่ปัจจุบันเกษตรกรสามารถ
หันมาสีข้าวเอง ขายเอง โดยไม่ตกรอ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ หมู่บ้านละ ๒.๕ แสนบาท เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓ เดือน มอบอําเภอ
ดูแลเรื่องประชาคมของหมู่บ้าน ดําเนินการได้ไม่เกิน ๒ โครงการ/หมู่บ้าน หรืออาจนํามารวมกันได้ หรืออาจทํา
เรื่องที่ดําเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอัดฉีดเงินด้านเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด สําหรับเรื่องเศรษฐกิจฐานราก
ประชารัฐที่เห็นเป็นรูปธรรมในขณะนี้ และเข้ามามีบทบาทในทุกเรื่อง เช่น ประชารัฐกําจัดขยะ ประชารัฐกําจัด
ผักตบชวา แต่ที่เป็นประชารั ฐเต็ม รูปแบบ ได้แก่ การจัดตั้งบริษัท ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดนําร่อง และ
ดําเนินการจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ร้านค้าประชารัฐ และปั๊มประชารัฐ นอกจากนี้จะดําเนินการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบของการขายของในการดําเนินการของบริษัท เพื่อดูแลเรื่องการเกษตร การแปรรูป คือ
โครงการ SME และสินค้า OTOP การส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน เป็นต้น สําหรับประชารัฐมีกลไก ๑๓ คณะทํางาน
โดยหนึ่งในนั้นคือ คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นหัวหน้าทีม ภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เป็ นหัวหน้ าทีมภาคเอกชน อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการ คณะทํางานนี้มีหน้าที่เชื่อมโยงความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน ชุมชน
สู่กิจกรรมของคณะทํางาน ที่มีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสุข
สําหรับอีก ๑๑ คณะ อาจอยู่ในความดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้ง
คณะทํางานและกรรมการดําเนินการ ซึ่งต้องรายงานว่ามีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากมีอะไรบ้าง หรือ
ระดั บ ประเทศ ระดั บ จั ง หวั ด ได้ ดํ า เนิ น การไปอย่ า งไรบ้ า ง มอบสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ดูแล
๕. เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน การบริหารจัดการภัยต่าง ๆ ทั้ง
ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ดินโคลนถล่ม จังหวัดเพชรบุรี ขณะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก มอบสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ประสานโครงการชลประทานเพชรบุรี ดูแลเพื่อการระบายน้ํา การ
กักเก็บน้ําให้เป็นไปตามเป้า การบริหารจัดการน้ําที่ดี สิ่งสําคัญที่จะขอเน้นย้ําถือเรื่องความปลอดภัยของพี่น้อง
ประชาชนและนักท่องเที่ยว มอบสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเรื่อง
สิ่งก่อสร้าง เครื่องเล่นต่าง ๆ หมั่นตรวจสอบดูแลเชิงกลไก เช่น เคเบิ้ลคาร์ เป็นต้น อย่าให้เกิดสิ่งใดที่มีผลต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ

๑๒
นโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายอําเภอ
ฉะนั้น ทุกงานต้องมีผลงาน มีเจ้าภาพ เพื่อรายงานสรุปเป็นผลงานของส่วนราชการ และเป็นภาพรวมของจังหวัด
ในการดําเนินงานทุกส่วนราชการจะต้องตั้งต้นจากงบประมาณ ท่านอาจใช้งบประมาณและปฏิบัติงานตามฟังค์ชั่น
ตามต้นสังกั ด งบฟังค์ชั่นมีการสั่งการเหมือนกันทุกกระทรวง แต่อาจแตกต่างตรงเป้าหมาย ในขณะเดี ยวกั น
งานเชิงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพ โดยการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบ กฎหมาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะดูแลงานฟังค์ชั่นของทุกท่านด้วย ดังนั้น ทุกท่านต้องปฏิบัติงานสองฐานะ ได้แก่ กรมต้นสังกัด
ที่ได้รับงบประมาณ และกรมจังหวัด จึงขอมอบทุกส่วนราชการในฐานะกรมฟังค์ชั่นให้ทุกท่านปฏิบัติงานตาม
ภารกิจในฐานะกรมจังหวัด ท่านอาจดูแลผู้ว่าราชการจังหวัด ในเชิงพื้นที่ ทั้ง ๘ อําเภอ ที่มีกี่หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายของท่าน และเป็นเป้าหมายหลักตามฟังค์ชั่น เช่น เรื่องการส่งเสริมการเกษตรตามฟังค์ชั่น แต่ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หากส่วนราชการใดไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัด
หรือไม่มีการบูรณาการการทํางานโครงการร่วมกับจังหวัด ขอให้มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ให้มีการบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัดด้วย เช่น เรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น แผนงาน/โครงการดังกล่าว จะทําให้เรา
สามารถปฏิบัติงานให้กับเป้าหมายต่าง ๆ ที่ได้มาจากครัวเรือนยากจน (จปฐ.) มาจากแผนชุมชน การปฏิบัติงาน
ต้องทําอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นด้วยระบบข้อมูล แผนงานมีอะไร ฟังค์ชั่นเรื่องอะไร ทุกส่วนราชการต้องรายงานผล
โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดร่วมบรรยายสรุปด้วย เป้าหมายอาจเริ่มจากท่านจะทําอะไร กําลังทําอะไร และจะทํา
อะไรต่อไป พร้อมรายงานผลให้ทราบทุก ๓ เดือน ซึ่งจะได้มีผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๖. เชิญชวนร่วมเป็นจังหวัดคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม หมายถึง คนในจังหวัดที่พี่น้องประชาชน
องค์กร หน่วยงาน เครือข่าย มีความตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะทําดี พัฒนางานตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เป็นความ
เข้มแข็ง วิธีการ คือ มีกระบวนการลดความไม่ดี ต้องเริ่มจากส่วนราชการ ค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการบริหารจัดการ
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นแกนนํา ว่าจะเริ่มดําเนินการ
อย่างไร อาจเริ่มจากองค์กรชุมชนของอําเภอบ้านลาดเป็นกลุ่มแรก ๆ จากนั้นเผยแพร่ว่าหลักการของจังหวัด
คุณธรรมเป็นอย่างไร คุณธรรมเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้ไข ความดีที่อยากทํา ปัญหาได้มาจากการถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วนํามาประมวลผลเพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งต่อไปรัฐบาลอาจกําหนดให้ทุกจังหวัดเป็นจังหวัดคุณธรรม แต่ขณะนี้
อาจดําเนินการในจังหวัดนําร่องไปก่อน สําหรับภาคกลาง จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนําร่อง จังหวัดเพชรบุรีอาจไป
ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดราชบุรี การที่เราร่วมปฏิบัติงานกับคนดี ๆ ทําให้การปฏิบัติมีความซื่อสัตย์สุจริต
เพิ่มขึ้น จะส่งผลไปถึงโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการอํานวยความสะดวกพี่น้องประชาชนไปร่วมพิธีถวายความอาลัย ณ พระบรมมหาราชวัง
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ขอเน้นย้ําเรื่องความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนมากที่สุด เนื่องจากคนไปร่วมพิธีถวาย
ความอาลัยอาจมีจํานวนมาก ต้องดูแลและหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่ดูแล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งมีส่วนราชการ สถานศึกษา ได้ทําการวิจัยพบว่า พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ
มาจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ท่านให้ความสําคัญอย่างมาก ถือเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นตอนนี้ คือ การต่อยอดโครงการพระราชดําริ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีประชาชนมาศึกษาดูงานจํานวนมาก
มอบส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สํารวจข้อมูลว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทําอะไรบ้าง เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เราจะสามารถต่อยอดได้อย่างไร อาจจะเริ่มต้นจากครอบครัว ส่งเสริมหรือบูรณาการตามที่พระองค์ท่านทรงคิดไว้
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนดําเนินชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปได้

๑๓
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเรื่องที่สามารถทําให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
ดังนั้น การส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ดําเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ได้จะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง มอบส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนดําเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยรวบรวมข้อมูลว่ามีกี่คน กี่ราย กี่ครัวเรือน และส่งให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมและทําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
คาดว่าถ้ามีสักร้อยละ ๕๐ จังหวัดเพชรบุรี จะเป็นจังหวัดที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพราะพระองค์ท่านทรงคิดไว้
หมดแล้ว เพียงแต่เราช่วยกันสานต่อและปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ท่าน ก็จะประสบความสําเร็จได้
ระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกตรวจติดตามโครงการพระราชดําริ
ประธาน
โครงการตามพระราชประสงค์ จํานวน ๒๕ โครงการ ซึ่งยังคงเหลืออําเภอบ้านแหลม พบว่า มีสารคดีปรากฏ
โครงการพระราชดําริของจังหวัดเพชรบุรีจํานวนมาก เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เน้นเรื่องหญ้าแฝก จากพื้นที่ดินดานจนกลายเป็นพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เน้นเรื่องการบําบัดน้ําเสีย โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ถือเป็นบ้านของพระองค์ท่าน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จะเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
โดยจะเชิญที่ปรึกษาจาก กปร. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหาขณะนี้ คือ ส่วนราชการเริ่มหย่อนยานเนื่องจาก
ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ละที่เริ่มต้นไม่เท่ากัน จนล่าสุดไม่นานกิจกรรมเหล่านี้จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังคงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่ เราทุกคนจะทิ้งไม่ได้ ต้องเข้ามาดูแล
แต่งตั้งคณะกรรมการ ท่านใดมีหน้าที่อะไรให้รายงานว่าขณะนี้ทําอะไรบ้าง ทําถึงไหน ใช้หลักการทรงงานของ
พระองค์ท่าน คือ ดิน น้ํา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ต้องใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) โดยจะมีกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ทุกส่วนราชการต้องไปศึกษาว่าแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องสามารถปรับแนวทางปฏิบัติเป็นแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนํามาพัฒนางาน การปรับกระบวนทัศน์ ต้องคิดแบบ
มีกรอบ ดูหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน เพื่อให้งานสอดคล้องกับนโยบายชาติและตอบสนองความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนมากขึ้น
จังหวัด ๔.๐ คือ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้น มอบสํานักงาน
ประธาน
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาอาชีพ จังหวัด ๔.๐ ได้แก่ การผลิตน้อย ขายได้มาก ซึ่งเกิดจากนวัตกรรม ไม่ต้องผลิตมาก
อย่างน้อยเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ต้องได้รับความรู้เชิงวิชาการ สามารถผลิตข้าวหรือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจ ไม่ประสบ
ปัญหาขายไม่ได้ราคา
ผู้แทน ผบก.ตํารวจภธรจังหวัด เรื่องปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ เป็นงานที่ตํารวจปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งมีความเข้มข้น
มากขึ้น ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอแจ้งให้ทราบว่า ตํารวจภูธรภาค ๗ ได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี
เป็นจังหวัดนําร่องเรื่องอาวุธปืน เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมส่วนมากจะมีอาวุธปืนอยู่ในความครอบครัว โดย
มีใบอนุญาตถูกต้อง จึงมีการนําร่องโดยการยกเลิกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน สําหรับเรื่องการค้ามนุษย์ ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เน้นนโยบายเรื่องนี้เป็นสําคัญ ทั้งเรื่องการค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง โดยจะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับเมืองเพชร เป็นเมืองน่าอยู่ ต่อไป
ผู้แทน ผบ.มฑบ.๑๕ ปัจจุบันกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย ส่วนควบคุมมณฑลทหารบกที่ ๑๕
มีกําลัง ๒ ส่วน คือ ๑) หมวดกําลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ ๑๕ รับผิดชอบ พื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี
อําเภอบ้านลาด อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา ๒) หมวดรักษาความสงบกองพลพัฒนาที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่

๑๔
อําเภอบ้านแหลม อําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง และอําเภอแก่งกระจาน ในการดําเนินการจะดําเนินการ
รักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการของ คสช. และรัฐบาล
เช่น นโยบายหรือคําสั่งให้ร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในเรื่องเร่งด่วน เช่น ร่วมตรวจกรณีราคาข้าวตกต่ํา
ว่าความเดือดร้อนมีผลกระทบจากอะไร การขายสลากเกินราคา เป็นต้น มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้จัดกองร้อยที่ ๒
ซึ่งเป็นกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มีกําลังพลประมาณ ๑๕๐ นาย รับผิดชอบพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีการซักซ้อม
ร่วมกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากส่วนราชการใดประสบภัย กองร้อยนี้พร้อมเคลื่อนย้ายและ
ออกปฏิบัติภารกิจภายในเวลาครึ่งชั่วโมง
มาตรา ๔๔ ขอชี้ แจงให้ทราบว่าระยะแรก ๆ ทหารจะเป็ นผู้ นําเพราะกฎหมายคุ้ มครอง แต่
ปัจจุบัน มาตรา ๔๔ คือการร่วมอํานวยความสะดวกกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามกรอบอํานาจ
และกฎหมาย สําหรับมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดเพชรบุรี ยินดีสนับสนุนภารกิจ
ของจั ง หวั ด ทั้ ง นี้ จ ะอยู่ ใ นกรอบของความมั่ น คง หากสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ จ ะขออนุ ญ าตประสาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้เดียวกันสามารถจัดกําลังเข้าไปช่วยเหลือได้บางงาน เช่น การก่อสร้าง และการ
ช่วยเหลือประชาชน ตามกรอบที่จังหวัดได้อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคี รี ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดเพชรบุ รี เป็ นประธานพิธีวันที่ ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม 2411 เป็นวันสวรรคต ของพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณและทรงมี
พระราชคุณูปการต่อประชาชนชาวไทยและชาวเพชรบุรีอย่างใหญ่หลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทุกภาคส่วนของ
จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คนที่ 58 และเป็นผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของจังหวัดเพชรบุรี โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ศาลหลักเมือง
จังหวัดเพชรบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระรามราชนิเวศน์มฤคทายวัน วันที่ 2
ตุลาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติภารกิจเยี่ยมวัดสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งมหานิกาย และวัดธรรมยุติ ประกอบด้วย
วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดสนามพราหมณ์ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดหนองจอก ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม ๒๕๕๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับอําเภอ ทั้ง 8 อําเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบนโยบายของรัฐบาล 10 ด้าน สําหรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย 8 ด้านนั้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เน้นย้ํา จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และการกําจัดผักตบชวา ด้านการ
ทํางาน ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง ขอให้เดินตรงกลาง คือ อย่าเห็นแก่พวกพ้อง
หรือญาติ และเดินตรงทาง คือทําตามกฎระเบียบ เน้นการทํางานด้วยความโปร่งใส สุจริต ด้านการปฏิบัติงานนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นคนตรงต่อเวลา เน้นการทํางานเป็น 3 ระบบ คือ 1) ระบบข้อมูล 2) ระบบการวางแผน
3) ติดตามประเมินผล วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
พิธียกยอดนพศูลขึ้นประดิษฐานบนยอดปรางค์ หน้าพระอุโบสถ อายุ 100 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 3 ส่วนของการ
บูรณะวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารของกรมศิลปากร วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รับทราบข้อมูลเบื้องต้น ทั้งการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และการของบประมาณ
ขอให้กรณีใดที่ทําในพื้นที่อุทยานและได้รับอนุมัติจากทางกรมอุทยานฯ ให้ทําได้แล้ว ให้ทางหน่วยอุทยานขอ

๑๕
งบประมาณจังหวัดโดยไม่ต้องทําผ่านอําเภอจังหวัดยินดีสนับสนุน นอกจากนี้ ไม่จําต้องอํานวยความสะดวกมาก
เกินไปในเรื่องการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความท้าทายทางการท่องเที่ยวเป็นเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
ในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการบริหารจัดการน้ําในฤดูแล้งและฤดูน้ําหลาก และ
แนวทางไม่ให้เกิดน้ําแล้ง น้ําท่วมซ้ําซาก ให้มีการกําจัดผักตบชวาเพื่อไม่ให้กีดขวางการระบายน้ํา และให้ทุกอําเภอ
เตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณภัย คือ การเตรียมการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เหตุเกิด และการฟื้นฟูบูรณะ
วันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดแถลงข่าว “เทศกาลชมวาฬทานปู ครั้งที่ 3”
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกของปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เกิดพลังสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ทางทะเลของเพชรบุรีให้คงอยู่สืบไป วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ บ้านโป่งลึกบางกลอย ในคราวต่อไปจะลงพื้นที่จริง เพื่อให้การดําเนินงานสัมฤทธิผล คือ สามารถให้สัญชาติไทยกับผู้อยู่อาศัย
ตามจํานวน 1,300 คน ได้ครบ 100 % จากนั้นการดําเนินงานจะเป็นไปตามหลักการราชการเหมือนกับหมู่บ้าน
ทั่ว ๆ ไป ระหว่างที่ยังไม่สามารถทําสําเร็จต้องดูแลตามวิธีพิเศษแบบนี้ไปก่อน วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดการประชุม สมัชชาคนพิการจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อการเข้าถึงสิทธิ มีตัวแทนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของตําบลต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมประชุม จํานวน 170 คน วันที่ ๑1 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบเงิน
โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ในอัตราไร่ละ
1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ณ เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 480 ราย
เป็นเงิน 4,401,750 บาท วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อําเภอบ้านลาด
จ่ายเงินให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ จํานวน 3 ตําบล 288 ราย เป็นเงินประมาณ 2 ล้าน 8 แสนบาท วันที่ 12
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวทีถนนปลอดภัย โครงการ
"เวทีถนนปลอดภัย จังหวัดเพชรบุรี" เพื่อนําข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนและ
นําไปสู่การปรับปรุงแผนการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๙ ภาคค่ํา สํานักพระราชวัง
ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15
นาฬิกา 52 นาที สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติ 70 ปี วันที่ 14 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นําข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามแสดง
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
เวลา 14.00 น. จังหวัดจัดพิธีถวายน้ําสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม
พริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา 15.52 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีบําเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ซึ่งทุกวัดในจังหวัดเพชรบุรีจะมีการสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 06.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําข้าราชการ
ทุกหมู่เหล่า รัฐวิสาหกิจ และประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
พิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ กําหนดจัดทุกวัดในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 ท่าน รอง ผอ.รมน.จ.พบ. (ฝ่ายทหาร) หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ณ วัด
พระอารามหลวง ทั้งนี้ ในวาระครบ 7 วัน หรือสัตตมวาร ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดมหาธาตุ
วรวิหาร วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวาระครบรอบ 15 วันบําเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ณ มณฑลพิธี วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)

๑๖
เป็นประธานภาคเช้า มีผู้อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จํานวน 5รูป ภาคบ่าย เวลา 15.52 น. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ และในโอกาสปัณรสมวาร (15 วัน) สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วน การฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติและ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ 27 - 29
ตุลาคม 2559 วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ
อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ราว 5 พันกว่าคน แสดงความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แปรอักษรเป็น
เลข ๙ ในดวงใจ เพื่อสื่อความหมายถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวเพชรบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเลือกเพชรบุรีเป็นพื้นที่โครงการพระราชดําริ ที่มีมากถึง 25 โครงการ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวเพชรบุรีตราบชั่วนิจนิรันดร์
ในเดือนตุลาคม ผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการตาม
พระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการในพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนความคืบหน้า
ของโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการรับการสนับสนุนจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี 25 โครงการ โดยตรวจเยี่ยม
ในพื้นที่อําเภอชะอํา อําเภอแก่งกระจาน อําเภอท่ายาง เหลือเพียงโครงการในพื้นที่อําเภอบ้านแหลม เน้นย้ําว่า
เวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ทําสิ่งต่าง ๆ มากมายให้ประชาชนของพระองค์ เหล่าข้าราชการและชาวจังหวัดเพชรบุรี
ขอให้ทําได้เพียงเสี้ยวที่ในหลวงทรงทํามา อย่ารักพระองค์แต่ปาก เราจะได้ภูมิใจเพราะพระองค์เลือกแผ่นดินเพชรบุรี
ดังนั้น ชาวจังหวัดเพชรบุรีต้องทําถวายท่านให้ได้ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อําเภอชะอํา ร่วมกับชาวชุมชนดอนขุนห้วย จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณ
พุทธอุทยานป่าเปียก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัดไร่มะม่วง (พระราชดํารัส) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมเป็น
ศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีดําให้แก่ประชาชนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงสอนทําริบบิ้นสีดําพร้อมแจก
ริบบิ้นให้ แ ก่ประชาชนด้วย ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการรถตู้เพื่ออํานวยความสะดวกให้ประชาชน
ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ พระบรมมหาราชวัง ฟรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดพิธี
แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนถวายอาลัย ไลออนส์สากล ร่วมกับสโมสรไลออนส์ในจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน 6 สโมสร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ จังหวัดเพชรบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น
วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจําปี 2559 เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ทรงเป็น
ปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดสร้ างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ครั้งที่ 2/2559 ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานการจัดสร้างอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติส่วนของงานภาพประติมากรรมนูนต่ํา นิทรรศการ และการจัดตั้งมูลนิธิ วันที่ 23 ตุลาคม ๒๕๕๙
จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลา อพป. หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา เวลาต่อมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาด

๑๗
โครงการ “รวมพลังคนชะอํา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ณ หอประชุมศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง ตําบลเขาใหญ่
อําเภอชะอํา
๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๐,๓๕๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙,๖๘๒.๒๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ในลําดับที่ ๒๑ งบรายจ่ายประจํา ๖,๘๑๔.๓๘
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๗๖๓.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๕ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ใน
ลําดับที่ ๔๘ งบรายจ่ายลงทุน ๓,๕๓๕.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๙๑๘.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๕
เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๒๔
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๙๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๖.๑๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๘๐ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ในลําดับที่ ๓๗ งบรายจ่ายประจํา ๓๗.๔๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๑ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๓๑
งบรายจ่ายลงทุน ๑๕๖.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓๐.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๐ เป้าหมายต้อง
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๘๗
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓๘.๘๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๑ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ อยู่ในลําดับที่ ๗ งบรายจ่ายประจํา ๑๒๙.๑๓ ล้านบาท
เบิ กจ่ ายได้ ๑๑๕.๘๔ ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ ๘๙.๗๑ เป้ าหมายต้ องเบิ กจ่ ายได้ ร้ อยละ ๙๘ อยู่ ในลํ าดั บที่ ๕
งบรายจ่ายลงทุน ๒๖๖.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๒๓.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๗
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๑,๓๙๒.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๕๐.๑๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๙ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๗๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑,๑๑๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๓๘.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๗
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบตําบลละ ๕ ล้านบาท งบประมาณ
๔๖๖.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๐๔.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๕ นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล งบมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐
งบมาตรการกระตุ้นลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณ ๑๘๘.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๗.๖๐ ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๙.๔๑ ทั้ ง นี้ งบตํ า บลละ ๕ ล้ า นบาท อนุ มั ติ จํ า นวน ๑,๔๐๖ โครงการ งบประมาณ
๔๔๐,๘๕๘,๖๐๐ บาท ดําเนินการจริง จํานวน ๑,๓๘๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๗,๐๓๓,๒๔๔.๙๒ บาท เบิกจ่ายได้
๔๐๔,๕๐๔,๒๔๔.๙๒ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๓๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภาพรวม ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ งบรายจ่ายลงทุน
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบรายจ่ายประจํา ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘
แนวทางการดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้ ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของจังหวัดทุกงบรายจ่าย ๒) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน
และรายไตรมาส รายจ่ายประจํา จัดทําให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยจะต้อง
เร่งรัดให้เริ่มดําเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ให้เร่งรัดดําเนินการและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ

๑๘
ที่ได้รับจัดสรร สําหรับรายลงทุน ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน กรณีที่จัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่
รองรับครุภัณฑ์ กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีความพร้อมด้านพื้นที่ สถานที่ตั้งและราคาของที่ดิน ข้อกําหนด
และขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง ให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายลงทุนปีเดียวที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑
รายจ่ายลงทุนปีเดียวที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ และ
เบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่
จะต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ ๓) ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็ก รายการละไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ๔) ให้เร่งรัดดําเนินการและ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ๕) ให้เร่งรัดการก่อหนี้
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
๖) ให้หัวหน้าส่วนราชการ ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณโดยเคร่ ง ครั ด ๗) ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ประสานงานและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นตอนการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
โดยให้จัดส่งให้สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๘) ให้เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดฯ ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ และรายงานผลให้
คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ ๙) ให้ส่วนราชการรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด กระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยจัดส่งให้สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ตามที่กําหนด
ในปฏิทินการส่งรายงานฯ เพื่อรวบรวมรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป
ผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภาพรวม
งบส่วนราชการ ๓,๖๙๕.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๕ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๖ อยู่ในลําดับที่ ๖๐ งบประจํา ๑,๓๗๗.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๔.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒๔.๒๕ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๕๕ งบลงทุน ๒,๓๑๘.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๐๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๖๐
ผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภาพรวม
งบกลุ่มจังหวัด ๓๔๑.๓๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ งบประจํา ๕๐.๒๙
ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๘ งบลงทุน ๒๙๑.๐๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ภาพรวม
๖๗๖.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๗.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๘ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จํานวน ๕๘๔.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๑.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๗ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จํานวน ๙๒.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๔
สัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายลงทุ น ที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร ดังนี้ ๑) งบกลุ่มจั งหวัด จํานวน
๒๙๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๓ ๒) สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง จํานวน ๒๘๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๒ ๓) แขวงทางหลวงเพชรบุรี จํานวน ๒๗๕.๒๗ ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑๑.๗๖ ๔) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี จํ านวน ๒๔๒.๐๘ ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑๐.๓๔
๕) โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน ๒๐๘.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ ๖) งบจังหวัด จํานวน ๑๙๔.๕๕

๑๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๑ ๗) กองสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
๘) สํานักชลประทานที่ ๑๔ จํานวน ๑๒๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๔ ๙) สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๑๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐ ๑๐) กองกํากับการ ๑ กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) ๑๑) ส่วนราชการอื่น จํานวน ๓๓๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๔
ผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๖๕ หน่วยงาน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพิ่มเติม ได้แก่
๑) กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา ๒) ให้ใช้เอกสารที่ดําเนินการในระบบ e-GP ในการนําร่าง
ประกาศและร่างเอกสาร e-Market และ e-Bidding เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง/หน่วยงาน และปิด
ประกาศอย่ างเปิ ดเผย ณ ที่ทํ าการของส่วนราชการ ๓) กรณีใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา
ไม่ตรงกัน ให้ยึดใบเสนอราคาเป็นหลัก หากใบเสนอราคาสูงกว่าใบแจ้งปริมาณงานและราคาให้ตรวจสอบว่าได้ยื่น
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขประกาศหรือไม่ และให้คณะกรรมการต่อรองราคารายต่ําสุดให้สอดคล้องกับ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยก่อนทําสัญญาต้องทําการประเมินราคาใหม่ให้เป็นราคาที่เท่ากัน แต่ต้องไม่เกิน
ราคาที่เสนอในใบเสนอราคา ๔) แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-Market) ๕) แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกวดและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๙๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
การบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน ได้แก่ การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ
e-GP ที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) กรณีดําเนินการในระบบ e-GP ก่อน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ยังไม่มีรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน ให้หน่วยงานบันทึกรหัสงบประมาณและ
รหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกโครงการ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒) กรณี
ดําเนินการในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน่วยงานต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของ
เงินในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนการเพิ่มโครงการ ๓) สําหรับคู่มือการบันทึกรหัสงบประมาณ
และรหัสแหล่งของเงินการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพัน สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานระบบ e-GP ระยะที่ ๓
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
กรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติดังกล่าวได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การ
ออกใบรับรองยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ ๑) กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติบัญชี จ (๒) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางการกํากับการใช้ยา เนื่องจากเหตุผลที่เป็นข้อจํากัดทางการแพทย์
ขอให้แพทย์ผู้รักษาระบุเหตุผลไว้ในเวชระเบียบเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป ๒) กรณีสถานพยาบาลออกใบรับรอง
การสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาลจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นใบรับรองของสถานพยาบาลที่ออกให้กับผู้ป่วย ระบุเหตุผลการสั่งใช้
ยานอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด และระบุ แ พทย์ ผู้ รั ก ษาที่ เ ป็ น ผู้ สั่ ง ใช้ ย า จึ ง สามารถ
ประกอบการเบิกจ่ายจากทางราชการได้

๒๐
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แก่
๑) การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์
หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒) เป็นการจัดงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด กรณีจัดประดับตกแต่งเพื่อแสดงความอาลัย ดังนี้ ๑) การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประดับตกแต่งเพื่อ
แสดงความอาลัยให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
ซึ่งจะต้องจําแนกประเภทค่าใช้จ่ายใดเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าส่วนราชการ
สามารถพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ เช่น จ้างเหมาบริการจัดประดับตกแต่งฯ ค่าพานพุ่มและเครื่องทองน้อย เบิกลักษณะค่าใช้สอย
พระบรมฉายาลักษณ์เบิกลักษณะค่าวัสดุ ค่าโต๊ะหมู่บูชาเบิกลักษณะค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น
มติที่ประชุม
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๔.๓ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนสิงหาคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
ผู้แทนคลังจังหวัด
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของด้านอุปทานตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคบริการ
และอุตสาหกรรม สําหรับด้านอุปสงค์หดตัว จากการลดลงของการใช้จ่ายภาครัฐ ด้านการเงินขยายตัวจาก ปริมาณ
เงินฝากและสินเชื่อสําหรับการลงทุน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ด้านการคลัง ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลง ส่วนรายได้จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม แต่อย่างไรก็ตามชะลอตัวลง
จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 24.7 ส่วนดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ 22.6
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 14.3 ตามการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม สําหรับดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัว
ร้อยละ -9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรัง สับปะรด
โรงงาน สุกร และกุ้งขาว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนี
การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -12.2 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําที่ลดลงร้อยละ -18.8 แต่อย่างไรก็ตาม
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 สําหรับดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.8
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -16.2 ตามการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.9
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ แต่ชะลอ
ตัวลง จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 ตามการลดลงของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่และการชะลอตัวลง
ของสินเชื่อ สําหรับการลงทุน
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -13.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ -19.3 ตามการลดลงของปริมาณข้าวนาปรัง
สับปะรดโรงงาน สุกร และกุ้งขาว แต่อย่างไรก็ตามด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว

๒๑
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 เป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณ
สินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.5
เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อรวมที่ชะลอตัวลง สอดคล้องกับด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงเช่นกัน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่อยู่ที่
ร้อยละ 0.2 เป็นผลจากดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 3.1 จากการเพิ่มขึ้นของ
หมวดผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ไข่ และสัตว์น้า ขณะที่หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ - 0.9 จากการลดลงของดัชนีหมวดพาหนะ การขนส่ง น้ํามันเชื้อเพลิง เคหสถานและ
การบันเทิง แต่อย่างไรก็ ตามปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ -1.2 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดยาสูบ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่ม การศึกษา การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สําหรับด้านการจ้างงาน
อยู่ที่ร้อยละ -2.4 ลดลงต่อเนื่องจาก เดือนก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ -1.7
ด้านการคลัง ในเดือนสิงหาคม 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 812.1 ล้านบาท
ลดลง ร้อยละ -13.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําที่ลดลง โดย
การเบิกจ่าย รายจ่ายประจํา จํานวน 548.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ - 20.8 แต่อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 263.3 ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้
จํานวน 280.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี และของส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น เป็นสําคัญ สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนสิงหาคม 2559 ขาดดุล
จํานวน 564.4 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวะการคลัง
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๔.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) ข้อมูลสํารวจปริมาณขยะ จํานวน ๘๔ องค์กรผอ.ทสจ.
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙ ขยะ จํานวน ๑๕๒,๙๘๕ ตัน/ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖๘,๓๕๔.๗๗ ตัน/ปี ๒) ปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเก็บขน จํานวน ๕๒ แห่ง ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒๐,๗๐๖
ตัน/ปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓๑,๑๗๔.๐๒ ตัน/ปี ๓) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ไม่มีการเก็บขน จํานวน ๓๒ แห่ง ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๓๒,๓๔๖ ตัน/ปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔๒,๔๒๗.๖๐ ตัน/ปี
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับ
การกําจัดอย่างถูกต้อง เดิม จํานวน ๖๕๒,๘๙๖ ตัน กําจัดได้ จํานวน ๓๖๖,๑๘๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ เนื่องจาก
ขยะในพื้นที่ของเอกชนยังไม่ได้รับการกําจัด ๒) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง
ขยะทั้งหมด จํานวน ๔๖๑.๒๕ ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง จํานวน ๑๐๕.๕๐ ตัน
คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใช้ประโยชน์ จํานวน ๑๐.๓๒ ตัน คิดเป็น
ร้อยละ ๒
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๖๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทํางานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและจัดระบบการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จังหวัดเพชรบุรี จึงแต่งตั้งคณะทํางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

๒๒
“จังหวัดสะอาด” โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะทํางาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทํางาน
จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมประกอบด้วย การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชน/
โรงเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ หมู่ที่ ๑ (บ้านสองพี่น้อง) องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน
อําเภอแก่งกระจาน ณ หมู่ที่ ๒ (บ้านลิงลม) หมู่ที่ ๒ (บ้านวังวน) องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา
ณ เทศบาลตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด และ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
จากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๖ ชุมชน ๒) องค์การบริหารส่วนตําบล
สองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๒ ชุมชน ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน
จํานวน ๒ ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน
๓,๐๑๔ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๒,๔๐๖ เรื่อง ดังนี้ ๑) เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน
๑,๖๓๔ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๖๐๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒๖ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒ ๒) บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๕๔๑ เรื่อง ๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน
๒๓๑ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๖๐๘ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๑ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๕ ยุติเรื่อง จํานวน ๕๗๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่
๑ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๔๗ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน ๑๘ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑๓ เรื่อง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๒ อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การ จํ า นวน ๕ เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๘ ๒) บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้คําปรึกษา จํานวน ๒๒ เรื่อง ดําเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด ๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๗ เรื่อง
ดําเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ รายงานสถานการณ์น้ํา
ผอ.โครงการชลประทาน ตามที่จังหวัดเพชรบุรี มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเพชรบุรี ส่งผล
ให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําเพชรบุรี บริเวณด้านเหนือเขื่อนเพชร ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาเพชรบุรี ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเพชรมากขึ้น ในอัตรา 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
โดยจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเพชรบุรี บริเวณด้านท้ายเขื่อนเพชรฯ
ลงมา ตั้งแต่บริเวณอําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 1 – 1.50 เมตร แต่ยังต่ํากว่าตลิ่ง
ส่วนพื้นที่ด้านท้ายตั้งแต่ อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอบ้านแหลม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการขึ้น - ลง ของน้ําทะเล
จะมีระดับน้ําสูงกว่าระดับตลิ่ง และอาจจะมีน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําเพชรบุรี ในช่วงน้ําทะเลหนุนสูงในบริเวณ
อําเภอบ้านแหลม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๓
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (เอกสาร)
๕.๑ การแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด การแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม สําหรับเรื่องการอํานวยความสะดวกในการ
ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ขอให้ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจง
ระเบียบวาระที่ ๕

ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอํานวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
ในการเข้าไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง จํานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๗๕๐ คน ดังนี้ ๑) วันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๕๕๐ คน อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๒๐๐ คน
๒) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พื้นที่อําเภอชะอํา จํานวน ๔๐๐ คน อําเภอบ้านลาด จํานวน ๓๕๐ คน ๓) วันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พื้นที่อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๔๐๐ คน อําเภอเขาย้อย จํานวน ๓๕๐ คน ๔) วันที่
๗ มกราคม ๒๕๖๐ พื้นที่อําเภอท่ายาง จํานวน ๔๕๐ คน อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๓๐๐ คน สําหรับขั้นตอน
การขอเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ มีดังนี้ ๑) แจ้งความประสงค์ ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสถานที่ที่อําเภอ
กําหนด ๒) การกําหนดบุคคลที่ไม่สมควรเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ได้แก่ ผู้มีโรครุนแรงต้องเฝ้าระวัง
สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สามารถเดินเท้าได้ในระยะ ๒ กิโลเมตร ๓) การจัดคนเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ต้อง
คํานึงถึงประชาชนทั่วไปเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้ อาจมีฐานะยากจน ลําบาก ในส่วน
ของพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะไปเอง สามารถไปได้ทุกวัน แต่สําหรับการอํานวยความสะดวกนั้นจังหวัด
จะเน้นสําหรับพี่ น้องประชาชนที่ ไม่ สามารถไปด้ วยตนเองได้ ๔) การแต่งกาย ให้เป็นไปตามระเบียบที่สํานัก
พระราชวังประกาศ ๕) การเดินทาง จังหวัดจะจัดรถรับ – ส่ง ออกจากจังหวัด เวลา ๐๕.๐๐ น. พักรถ ณ บางโทรัด
และพักจุดพักคอย ณ พุทธมณฑลสาย ๔ จะมีเครื่องดื่มและอาหารแจกจ่ายให้ จากนั้นจะไปต่อ ณ หน้ากองสลาก
จะมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองพาเดินเท้าเข้าไป ณ พระบรมมหาราชวัง หลังเสร็จสิ้นก็จะกลับสู่จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ สําหรับรายละเอียดจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่างบประมาณ
ที่จังหวัดจะได้รับการพิจารณาจัดสรรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวัด
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน 2 โครงการ ดั ง นี้ ๑) โครงการอบรมส่ ง เสริ ม องค์ ก ร
ภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริต จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 100,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
๒) โครงการอบรมส่งเสริมองค์กรคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ 100,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ทั้งนี้ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดําเนินการ
โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ทุกจังหวัด จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 แผนงานการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิต ส่วนราชการมีบุคลากรและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติตามจริยธรรม คุณธรรมที่ดี กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรม เมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้วจังหวัดจะเร่งดําเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกําหนด และเป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๔
๕.๓ การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้ว ยคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ าสํ า นัก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย คราวประชุม ครั้ ง ที่
9/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้ ๑) สนับสนุน
ข้ อ สั่ ง การของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ในการประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย ปี 2559 (ไตรมาส 4) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เน้นย้ําประเด็นการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในต่างจังหวัด ในการเตรียมการต้อนรับควรคํานึงถึงความพอเพียง
และประหยัด โดยเห็นว่าควรยึดถือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องความโปร่งใส และไม่ให้เป็นภาระของจังหวัดและหน่วยงานรับการตรวจ ทั้งเรื่อง
การจัดเลี้ยงอาหารและการจัดที่พัก เนื่องจากผู้เดินทางไปตรวจราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทาง
ราชการอยู่แล้ว ๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนําประเด็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เข้าที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการระดับจังหวัดและอําเภอทุกเดือน
กระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่ า ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะช่วยให้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอให้พิจารณานําไปดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งอําเภอนําเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ
เป็นประจําทุกเดือนไว้ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๔ โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์
โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนลักษณะและการ
สถิติจังหวัด
ดําเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กําหนด
ทั่วประเทศ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การ
สหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทําให้โครงสร้างการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทําให้
หน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาค จึงขอให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมจากทุก 10 ปี เป็นจัดทําทุก 5 ปี ประกอบกับ
ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทําสํามะโนด้านเศรษฐกิจทุก 5 ปี ในปี 2555 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ได้วางแผนปรับการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม เป็นประจําทุก 5 ปี โดยบูรณาการดําเนินการไปพร้อมกับสํามะโน
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภายใต้ชื่อ “สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” สํามะโนอุตสาหกรรม
จัดทํามาแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และ ปี 2555 สําหรับในปี 2560 จะครบรอบ 5 ปี
ในการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๕ สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

๒๕
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ประธาน
บริษัท ประชารัฐ รั กสามั ค คีจั ง หวัดเพชรบุ รี (วิ สาหกิ จเพื่ อ สังคม) เปิ ดดํ า เนิ น การตั้งแต่ เดือ น
เมษายน ๒๕๕๙ แต่การจองหุ้นยังไม่ครบ จํานวนกว่า ๑ พันหุ้น ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท จึงขอเปิดโอกาสให้ทุกท่าน
ได้มีส่วนร่วมในการลงทุน ซึ่งหุ้นนี้เป็นหุ้นขาด ไม่ได้หวังผลกําไร ไม่มีโบนัส ซื้อในนามของบุคคล ไม่ใช่หน่วยงาน
สําหรับบริษัทประชารัฐ แบ่งเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ใบเสร็จสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ บริษัท ประชารัฐฯ เป็นบริษัทจํากัด โดยหน่วยงานรัฐไม่สามารถ
มาบริหารได้ ต้องบริหารในรูปของคณะกรรมการประชารัฐ ช่วงแรกอาจให้คนจากฝ่ายภาคประชาสังคมมาบริหารก่อน
คือ แม้ภาครัฐไปทําธุรกิจไม่ได้ แต่กลไกรัฐมันทําธุรกิจได้ ตรงไหนจําเป็นต้องไปต่อเชื่อมตลาดให้ชุมชน บริษัทนี้
ก็ทําได้หมด เพราะเป็นรูปแบบบริษัทที่ไม่ได้หวังผลกําไร มองในเชิงสังคม คือ แพลตฟอร์มที่ทําให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ก่อกําเนิดเป็นโมเดลจัดตั้ง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็น ๑ ใน ๕ จังหวัด
นําร่องจัดตั้งเป็นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ หลักการสําคัญของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ คือ จะไม่มีการปันผล
ลงเงินมาแล้วลงเลย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ ในจังหวัดใดทําแล้วมีกําไร กําไรนั้นจะนํากลับไปลงทุนใหม่ต่อไป
100 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถถอนหุ้นได้จนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

