รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน 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.พงษ์สวัสดิ์
5 พล.ต.ต.สุรพงษ์
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายกฤษฎา
8 นายประจักษ์
9 นายแพทย์ สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นางสาวปรางทิพย์
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นางสาววนิดา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอธิฎฐาน
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นางสาวนวลศรี
นายพิเชษฐ์
นางสาวบุษกร
นางศรีสมร
นายประดิษฐ์
นายสาธิต
นางผกาวรรณ
นางสาวสุวรรณา
นายกิตติพงศ์
นางแก้วกาญจน์
นายเกรียงศักดิ์
นายมานะ
นายธนชาด

ราษฎร์ดุษดี
ประวิตร
เพ็ชรพรหมศร
ภาชนะทิพย์
ชัยจันทร์
แก่นแก้ว
แก้วสองเมือง
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ประเสริฐวัฒนะ
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
แย้มสรวล
ช้างเผือก
คล้ายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
อ่ําพันธุ์
ทองพันธ์
วงศ์สุวรรณ
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
เกียรติ์สุพิมล
บุญเกิด
ตรีสิทธิเดช
ผลประยูร
วสุพรพงศ์
กิ่งสังวาล
วัฒนากร
ยอดสุวรรณ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางจิตรา
นายไพบูลย์
นางสาวกนกวรรณ
นายศานติ
นายบรเมศร์
นางศรีจันทร์
นายธีระชาติ
พ.ท.บวร
นางวันเพ็ญ

พันธ์สุทธิ
บัวราษฎร์
ผดุงขันธ์
อรรถวรรธน
ธีระคําศรี
เฉลิมเกียรติ
ไทรทอง
แก้วกอง
มังศรี

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

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

นิโครธานนท์
ปราบพาล
รัฐปัตย์
สมบูรณ์
ราชแก้ว
ณ ระนอง
พร้อมเพรียง
เล้าสุบินประเสริฐ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 ร.อ.มาโนช
49 ร.อ.ชัยยุทธ

โรจนบุรานนท์
ครุธเวโช

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผูบ้ ังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

51 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

52 พ.ต.ท.รณรงค์

เชื้อนาค

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

วิลาศ
สีนวล
มีช่วย
ศิวเมธากุล
ระหว่างบ้าน
ฉ่ํามะนา
เนียลเซ็น
จิตรบรรจง
สุขพัฒน์
เกิดปราโมทย์

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 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

ร.ต.อ.ธนกฤษณ์
ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.ต.ภศิน
พ.ต.อ.พีระพงศ์
พ.ต.ท.สิทธิพร
พ.ต.ท.โชคชัย
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.ปรินทร์วัฒน์
พ.ต.ท.นพดล

๓
63
64
65
66

พ.ต.ต.ชาญยุทธ
พ.ต.อ.วิโรจน์
ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
พ.ต.ท.ขวัญทูล

พวงสั้น
เหมือนแท้
โคจนา
ปัญญาปิยวิทย์

แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67 นางสาวศิริรัฐ
68 นางสาววิไลพร
69 นางสุกัญญา
70 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
แก้วขาว

71 นายทวี
72 นางทัดทรวง

นาคน้อย
อักษรมัต

73 นางอุไรวรรณ
74 นายอนันต์

สุภาพจน์
อักษรแก้ว

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

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
75 นางสาวสรียา
บุญมาก
76 นายกิตติพันธ์

อรัณผกานนท์

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
77 นางเพ็ญสุข
จาติกวนิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตย์ใหญ่
ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
78 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
79 นางนฤดี
พงศ์รัศมี
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
80 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
81 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
82 นายพิสณฑ์
83 นางสาวมนกรณ์
84 นายสายันต์
85 นายสมเกียรติ
86 นายชัยวัธน์
87 นายศักดา
88 นางวรรณเพ็ญ
89 นางสาวนภสร
90 นางสาวมนทกานติ
91 นายสันต์
92 นายธนกาญจน์

ชลายนนาวิน
ยอดใจ
สนใจ
นวลละออง
สมุทรเก่า
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
สุขพันธุ์
ท้ามติ้น
จรเจริญ
คนึงคิด

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

๔
93
94
95
96
97
98
99
100

นางสาวพิลาวัณย์
นางสาวศิริ
นายอิสระ
นางพชรลักษณ์
นางสาวธนพร
นายพิษณุ
นายวสุ
นายวรรณชัย

ทวีศรี
วัดสว่าง
เจริญพรทิพย์
เจริญสุข
กระดังงา
แถลงกิจ
ไชยาโภค
ชุมทอง

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
101 นางสินีนารถ
ตาละลักษมณ์
102 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
103 นายทินกร
คุณสมิตปัญญา
104 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
105 นายคํารณ
อินทร์จันทร์

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
106 นางกรวิภา
จุลเจริญ
107 นางสาวสุนิสา
อุดมเวช
108 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
109 นายชรินทร์
อินทรไพโรจน์
110 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
111 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
112 นายสุพจน์
จุลธุระ

แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
113 นายชูเกียรติ

สังเกตกิจ

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
114 นายชัยยุทธ
115 นายไพโรจน์

ทองศรี
เสื้อวิจิตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
ผู้จัดการศูนย์สํานักงานให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี

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

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
116 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
117 นายนาวิน
บุศย์ประยูร

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
118 นางธนัชพร

คําสอน

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
119 นางสาวจริยาภรณ์
120 นางสาวบุษบา

สินธุสุวรรณ์
เกตุอุดม

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี

๕
121 นายศักดิ์ดา

สีค้ํามื้อ

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
122 นายอิทธิพล

อิสรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
123 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
124 นายกฤติกร
125 ผศ.ดร.นิวัติ
126 นางนันทนา
127 นางนันทนา
128 นายจําลอง
129 นายประชุม
130 นายชูรัฐ
131 นางขวัญรุ่ง
132 นายทศพล
133 นายเรืองแสง
134 ว่าที่ ร.ท.นิคม
135 นายสรรเสริญ
136 นายอรุณ
137 นายประสิทธิ์
138 นายวีระ
139 นายวีระ

สําราญถิ่น
กลิ่นงาม
ภิรมย์ภู่
ภิรมย์ภู่
บัวงาม
แสงกสิกรณ์
ระหว่างบ้าน
นุ่มเมือง
ราชเดิม
ห้าสกุล
เหลี่ยมจุ้ย
ไหมทอง
หวังอารี
เรืองแสงอร่าม
แก้วกัลยา
กิ่งแก้ว

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

กระทรวงสาธารณสุข
140 นางประภาพร

อัฐระ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
141 นายนิเวศน์
142 นายบุญโชค
143 นายบุญโชค

รุ่งสาคร
คงสถาพรชัย
คงสถาพรชัย

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
144 นายชวลิต
145 นายศักดิ์ศรี
146 นายอนันต์
147 นายอิทธิกร
148 นายมนู

ยาคล้าย
ลาภประสิทธิ์
วรรณพรรณ
ชํานาญอักษร
อาลี

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
149 นายจรุงศักดิ์
150 นางกนกวรรณ
151 นางนฤมล
152 นายอุดม
153 นายอนุชา
154 นายภราดร
155 นางสาวศิรกร
156 นางสาวณัฏฐินี
157 นางสาวรมิดา
158 นายทัตณัชพงษ์
159 นายสงวน
160 นายมานะ

เรืองแก้ว
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
สุภาษิต
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
วันแก้ว
กลิ่นเมือง
เติมวรรธนภัทร์
จิตต์พุฒ
ภุมรา

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

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

เผ่าวิจารณ์
เรืองอมรวิวัฒน์
กิจประเสริฐ
จันจะนะ
วรรณสิทธิ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓
3 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ (ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
4 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
7 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
9 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
10 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
11 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๗
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้จัดการสํานักงานบริหารลูกค้า กสท.เพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบรางวัลการประกวดผ้าระดับจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวดผ้า ระดับจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้ส่งเข้าประกวด จํานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภท
ผ้าชาติพันธุ์ (เสื้อสุภาพบุรษและสุภาพสตรี) จํานวน ๖ รายการ ๒) ประเภทผ้าบาติก จํานวน ๕ รายการ รวม
๑๑ รายการ ผลการประกวด ดังนี้ ๑) ประเภทผ้าชาติพันธุ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เสื้อฮีลายดอกบัวขายาว ของ
นางชม บุญแก้ว ได้รับเงินสด จํานวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
เสื้อฮีลายตัวเห็บ ของ นางถนอม คงยิ้มละมัย ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เสื้อฮีลายดอกมะลิ ของ นางสาวสมพร หอมกลิ่น ได้รับเงินสด จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
พร้อมประกาศเกียรติบัตร ๒) ประเภทผ้าบาติก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้าบาติกลายปทุมเกสร ของ นายธนิต พุ่มไสว
ได้รับเงินสด จํานวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ผ้าบาติกลายม้าน้ํา
ของ นางสาววรรณี เพียรศรีวัชรา ได้รับเงินสด จํานวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ได้แก่ ผ้าบาติกลายเรขาคณิต ของ นางปิ่นประภา สร้อยสม ได้รับเงินสด จํานวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อม
ประกาศเกียรติบัตร
๒. มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๐
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สืบเนื่องจากวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ มีการสังหารนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน ๓ คน เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองในยุคการปกครองของนาย Rafacl Leonidas
ซึ่ง ๒๐ ปีให้หลัง จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียกร้องสิทธิสตรีได้ใช้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันณรงค์และ
เรี ย กร้ อ งให้ ยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ สตรี ต ลอดมา และในปี ๒๕๔๒ องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ รั บ รองให้ วั น ที่
๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล สําหรับประเทศไทย ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ กําหนดให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

๘
ซึ่งในปัจจุบันความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่การกระทําที่ผู้ชายกระทําต่อผู้หญิงเท่านั้น ยังรวมถึงความรุนแรง
ต่อเด็ก คนในครอบครัว พ่อแม่กระทําต่อลูก หรือลูกกระทําต่อพ่อแม่ และไม่เพียงแค่การกระทําความรุนแรง
ทางร่างกายแต่ยังถามึงการกระทําความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย โดยในปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบายในการณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และตรีภายใต้แนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความ
รุนแรง” คือ ๑) กล้า...จะไม่นิ่งเฉย ๒) กล้า...ยอมรับความแตกต่าง ๓) กล้า...เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๔) กล้า...พูดคุยด้วยเหตุผล ๕) กล้า...ยกย่องชมเชยและไม่ทําร้ายด้วยคําพูด ๖) กล้า...จะไม่ใช้กําลังบังคับ ๗) กล้า...
ปฏิเสธและก้าวออกจากความรุนแรง ๘) กล้า...แลกเปลี่ยนบทบาทในบ้าน ๙) กล้า...จะชนะไปด้วยกัน
จากสถิติข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ พบผู้ถูกกระทําความรุนแรง จํานวน ๙ ราย แบ่งเป็น เพศชาย
จํานวน ๑ ราย เพศหญิง จํานวน ราย อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี จํานวน ๒ ราย อายุระหว่าง ๓๕ – ๔๕ ปี
จํานวน ๖ ราย และอายุระหว่าง ๔๖ – ๖๐ ปี จํานวน ๑ ราย โดยผู้กระทําความรุนแรง เป็นบิดา จํานวน ๑ ราย
คู่สมรส จํานวน ๖ ราย เพื่อน/ผู้ใกล้ชิด จํานวน ๑ ราย สาเหตุของการกระทํารุนแรง เกิดจากการเมาสุรา/ติดสาร
เสพติด จํานวน ๑ ราย หึงหวง/ทะเลาะวิวาท จํานวน ๕ ราย สัมพันธภาพในครอบครัว จํานวน ๓ ราย และเป็น
การกระทําความรุนแรงทางร่างกาย จํานวน ๙ ราย ดังนั้น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และประชาชน ทุกคน ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
ของปัญหาความรุนแรง ตลอดจนเพื่อให้สังคมทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัว โดยใช้ริบบิ้นสีขาว อันเป็นสัญลักษณ์สากล มีความหมายถึง การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และ
ไม่กระทํารุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผ้าระดับจังหวัด ทั้งประเภทผ้าชาติพันธุ์ และ
ผ้าสิ่งสวยงาม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สามารถนําไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ สําหรับการมอบเข็ดกลัดริบบิ้นสีขาว เนื่องจากเดือน
พฤศจิกายน เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ฝากทุกส่วนราชการ หาก
พบเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การทําร้ายร่างกายกัน ช่วยดําเนินการให้ปัญหาเหล่านั้นลดไป ในฐานะที่
เราเป็นข้าราชการคนหนึ่ง
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายกิตติพงศ์ ผลประยูร
เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง
(๒) นายบรเมศร์ ธีระคําศรี
ท้ องถิ่ นจังหวัดเพชรบุรี ย้ า ยมาจาก กรมส่ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น
(๓) นายธนชาด ยอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
(๔) นางสาวนวลศรี อ่ําพันธุ์
สวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน จั ง หวัด เพชรบุ รี
ย้ายมาจาก สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
(๕) นายรัฐพล นิโครธานนท์ นายอํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก ที่ ว่ า การ
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
(๖) นายทรงรัฐ รัฐปัตย์
นายอํ า เภอชะอํ า ย้ า ยมาจาก ที่ ว่ า การอํ า เภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

๙
(๗) นายธนภัทร ณ ระนอง
นายอํ าเภอบ้ านลาด ย้ ายมาจาก ที่ ว่ าการอํ า เภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๘) นายสุธี
เล้าสุบินประเสริฐ นายอําเภอแก่งกระจาน ย้ายมาจาก ที่ว่าการ
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(๙) นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
(๑๐) นางเพ็ญสุข จาติกวนิช
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ป ระสานงานโครงการหมู่ บ้ า น
สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา
(๑๑) นางชูรัฐ
ระหว่างบ้าน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

นโยบายผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน
ประธาน
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว แต่สิ่งที่ต้องทําต่อ ณ ตอนนี้ ได้มอบสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการรวบรวมงานโครงการที่ต้องซ่อมแซม หรือสิ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุน้ําท่วมที่ผ่านมา โดยเฉพาะการกั้นคันดิน ต่าง ๆ รวมทั้งสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
โครงการชลประทานเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้ดําเนินการตามภารกิจที่ท่านรับผิดชอบอะไรที่จําเป็นต้อง
เขียนโครงการเพื่อต้องการขอรับงบประมาณสนับสนุน ให้แจ้งผ่านสํานักงานสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจังหวัดจะได้รับทราบและสามารถให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้ว่าหลังจากน้ําท่วมที่ผ่านมา จังหวัด
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวอย่างไร เพราะเราทราบปัญหาที่ผ่านมา ต่อไปก็ต้อง
ดําเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําอีก ทั้งนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือโดยผ่านหน่วยงานต่าง ๆ
หรื อ จิต อาสาของคนเพชรบุ รี ที่ ได้ ช่ ว ยเหลื อกั น ทํ า ให้ก ารแก้ ปั ญ หา และการช่ ว ยเหลื อ เป็ น ไปอย่า งรวดเร็ ว
ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ดึงผู้มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทางสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จะเป็นผู้รายงานต่อไป จาก
รายงานขณะนี้ อยู่เดือนที่ ๒ ของไตรมาส ๑ ตัวเลขไม่ค่อยดีมากเนื่องจากมีตัวเงินเข้ามามาก และมีบางหน่วยงาน
ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ สําหรับงบลงทุนที่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว แต่ขณะนี้
บางหน่ ว ยงานยั ง ไม่ ดํ า เนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น จึ ง ขอฝาก ๒ สายที่ ค่ อ นข้ า งมี ปั ญ หา ได้ แ ก่ ๑) สายการศึ ก ษา
ประกอบด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต ๑ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ คือ ท่านกระจายการจัดซื้อ/จัดจ้างไปยัง
โรงเรียน บางโรงเรียนงบประมาณ ๑ – ๒ แสนบาท เพื่อไปซื้อครุภัณฑ์ ที่ต้องมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยบุคลากรครู
ที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ เพราะถ้าโรงเรียนต่าง ๆ ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อได้ จะส่งผลให้มีการดึงตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒) สายท้องถิ่น บางแห่งการขออนุญาตพื้นที่
หรือรูปแบบรายการอาจยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ต้องเข้าไปดูแล
ตลอดจนส่วนราชการอื่น ๆ ต้องคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าหน่วยงานของท่านได้รับงบประมาณเท่าไร ได้ดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกแล้วหรือไม่ ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเท่าไร เพราะภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการ
ที่ยังไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน กรณีเงินต่ํากว่า ๒ ล้านบาท อาจต้องเรียกเงินคืน สําหรับงบดําเนินงาน

๑๐
งบฝึกอบรม ให้รีบดําเนินการภายในไตรมาสแรก กรณีงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน
ไตรมาสแรก เช่นเดียวกัน
นโยบายว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งระบุว่าในเด็ก และผู้สูงอายุของคนไทย มีกิจกรรม
การนั่งเล่นไอแพด และรับชมโทรทัศน์เป็นระยะเวลานาน ดังนั้น นายกรัฐมนตรี จึงกําหนดว่า ในวันพุธที่ 30
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทุก ๆ วันพุธ ช่วงเวลา 15.00 – 16.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกําลังกาย
ของข้าราชการ เพื่อเป็นการขยับเขยื้อนร่างกาย โดยไม่ต้องลงทุนซื้อหาชุดออกกําลังกายใหม่ ทั้งนี้ การออกกําลัง
กายจะช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทํางาน และเมื่อออกกําลังกายร่วมกันเสร็จแล้ว สามารถไปประกอบ
กิจวัตรประจําวันได้ตามปกติ สําหรับเจ้าหน้าที่ศาลากลางหรือส่วนที่ไม่สถานที่ออกกําลังกาย จะมาออกกําลัง
พร้อมกัน ณ บริเวณลานรัฐพิธี แต่ส่วนราชการใดที่มีสถานที่ที่สามารถออกกําลังกายได้ ให้ออกกําลังกายในส่วน
ราชการของท่านได้เอง
เดือนธั นวาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของการจัดงานวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ องรอความชัดเจน
ลักษณะการจัดงานตามมติคณะรัฐมนตรี กําหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งลักษณะการจัดงานยังไม่มีการสั่งการมา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
กําหนดจัดงาน “มหกรรมราชภัฏวิชาการไทยแลนด์ 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในส่วนของจังหวัด
รับผิดชอบการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดําริ มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงรายละเอียด วันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๕๐ วัน)
มอบสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงรายละเอียด วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนั้น เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดจะมี
การกิจกรรมและการจัดงานพิธีเป็นจํานวนมาก จึงอาจต้องขอความร่ วมมือจากส่ วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร พร้อมกับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณอีก 12,750 ล้านบาท เพื่อนําเงินมาใช้ใน
มาตรการดั งกล่าว โดยให้ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย สํารองจ่ายไปก่อน จากนั้ น ให้สํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2561 มาจ่ายชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารต่อไป
คลังจังหวัด
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการของรัฐที่ผ่านสถาบันการเงินทั้ง ๓ แห่ง
ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย ซึ่งขณะนี้เรื่องการลงทะเบียนได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
อยู่ระหว่างการจ่ายเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐรายละ ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้
ประชาชนได้นําเงินไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่
ประธาน
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน
มาตรการนี้ น่ า จะเป็ น ของ SMEs มอบสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ป ระสาน เนื่ อ งจากบางตั ว มี ร ะยะเวลา
ดําเนินการ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ โดย
ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อครบกําหนดปัญญาสมวาร 50 วัน และ สตมวาร
100 วัน คราวละ 9 วัน จํานวน 2 คราว โดยปัญญาสมวาร 50 วัน ลาสิกขา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ถึงวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๙ สตมวาร 100 วัน ลาสิกขา ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560 ทั้งนี้ การใช้สิทธิ
การลาตามข้อดั งกล่าว ให้ สิ ท ธิแ ก่ข้าราชการทุกประเภท พนั กงานราชการ ลู กจ้ างชั่ วคราวของส่ วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาอุปสมบท
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เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ได้อีก และหากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งนี้แล้ว ไม่มี
ผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือน
ระหว่างลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 ตามปกติ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
ปี 2559/60 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และอนุมัติให้
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จํานวน 2,000 แปลง อนุมัติกรอบ
วงเงินสินเชื่อ จํานวน 20,000 ล้านบาท (ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2564)
รวมทั้งอนุมัติค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 3,000 ล้านบาท
โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ มอบสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดูเรื่องรายละเอียด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด การจัดนิ ทรรศการตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา ในวาระครบรอบ ปัญญาสมวาร
กําหนดจัดระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถง อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต
(อาคาร ๒๕ ปี) กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริทุกโครงการ ที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ สําหรับนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีบําเพ็ญกุศลครบ 30 วัน การเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสวดพระพุทธมนต์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดคงคาราม
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ทั้งนี้ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว สําหรับกิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ในคืนวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในเช้าวันอาทิตย์ที่
๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และวัดใกล้บ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดกําหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ช่วงเช้า ชมนิทรรศการ ชมการถ่ายทอดสด โดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ผู้กล่าวนํา
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เวลา ๑๐.๐๐ น. การเสวนา เรื่อง เปิดกลโกงคอร์รัปชั่นวงจรอุบาท ของจังหวัดเพชรบุรี
โดยวิ ทยากรจากสํ านักงานตรวจเงินแผ่น สํานักงาน ปปช. และสภาอุตสาหกรรม จึงขอเชิญทุกส่วนราชการ
ร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
ประธาน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านศูนย์ดํารงธรรม ปัจจุบันศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องใดที่ร้องผ่านศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ หากดําเนินการแก้ไขปัญหาระดับอําเภอได้ ขอให้
รีบดําเนินการ หากเกินความสามารถขอให้ส่งเรื่องมาจังหวัดหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวจังหวัดเพชรบุรี จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการซื้อ (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ขายภายในจังหวัดเป็นลําดับแรก ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุน/ซื้อข้าวของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ขอให้ประสานรายละเอียด
กับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๑๒
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) จังหวัดจะเน้นเรื่องการป้องกัน การมีส่วนร่วม และการกระจายความรับผิดชอบ
ขอให้ทุกส่วนราชการกําชับบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ช่วงเทศกาล และขยายผลไปสู่บุคคลต่าง ๆ ตลอดจนครอบครัวของท่านเอง สําหรับในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เน้นย้ํา
นายอําเภอทุกอําเภอเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ขยายผลไปสู่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันรับผิดชอบหากลูกบ้านเกิด
อุบัติเหตุ
ผู้แทน ผบ.มฑบ.๑๕ ขณะนี้ เ ลขาธิ ก ารคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชาติ ได้ ติ ด ตามนโยบายความมั่ น คง
ทุกสัปดาห์ และร่วมชี้แจงนโยบายโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สําหรับในเหตุการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้สั่งกําชับผ่านแม่ทัพภาคที่ ๑
ให้หน่วยทหารนํากําลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดมีเรื่องใดที่ต้องการให้หน่วยทหารเข้าไป
ช่วยเหลือ หน่วยทหารพร้อมนํากําลังไปให้ความช่วยเหลือทันที
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นโยบายการยิงปืนขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากสํานักงาน
อัยการจังหวัดเพชรบุรี ว่าหากมีการจับกุมกรณีการยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร จะมีการส่งฟ้อง ดําเนินการ
ยึดอาวุธปืน และถอนใบอนุญาตทุกราย ทั้งนี้ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการตามโครงการเคาะประตู
ดูปืน มาเป็นระยะเวลา ๑ ปีแล้ว โดยจะนํารายชื่อผู้มีปืนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ดูว่ามีปืนอะไรบ้าง ลูกกระสุนเท่าไร
นโยบายการกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน อันนี้ เหล่ามิจฉาชีพนํามาใช้เยอะ ฉะนั้น จึง
มีการเน้นย้ําเรื่องนี้
การขยายผลการจับกุมยาเสพติด ทางกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ ให้จังหวัดเพชรบุรี เป็น
แบบอย่างที่เราจะขยายผลในเรื่องยาเสพติด ซึ่งจะไม่เน้นเฉพาะจับกุมรายย่อย แต่จะขยายผลโดยการยึดทรัพย์
ขณะนี้ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีดําเนินการอยู่แล้ว ฝากทุกส่วนราชการหากมีเบาะแสกรุณาแจ้งที่ตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
กําหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี 2559 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน วันที่
15 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาคเช้า ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เวลา
11.00น. โครงการ “รวมน้ําใจ เพื่อพ่อหลวง” ณ โรงเรียนสองพี่น้อง ตําบลสองพี่น้อง อํ าเภอแก่ งกระจาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จฯ มาเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในพื้นที่
ตําบลสองพี่น้องถึง 4 ครั้ง ในปี พ.ศ.2502 พ.ศ.2504 พ.ศ.2511 และ พ.ศ.2514 เป็นพื้นที่ห่างไกล การ
คมนาคมไม่สะดวก และพระราชทานวิทยุทรานซิสเตอร์ ซึ่งขณะนั้นถือว่าทันสมัยที่สุดให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับฟัง
ข่าวสาร โครงการประกอบด้วย กิจกรรมน้ําพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน กิจกรรม
บริการราษฎร ด้านการแพทย์ ตัดผมฟรี วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พ.ต.ท.
ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
แก่เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 100 คน วันที่ 18

ระเบียบวาระที่ ๔

๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดโครงการ
กิจกรรมทําดีเพื่อพ่อ พร้อมทั้งปล่อยขบวน “จิตอาสา รณรงค์คัดแยกขยะ" ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หน่วยจัดการต้นน้ําหุบกะพง
ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15
บริษัทอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จํากัด สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด หน่วยจัดการต้นน้ําหุบกะพง และหน่วยงาน
ในพื้นที่ จัดทําฝายชะลอน้ําภายใต้กิจกรรม “สานต่องานที่พ่อทํา สร้างฝายชะลอน้ํา ๘๙ ฝาย” บริเวณป่าต้นน้ํา
หุบกะพง ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝายชะลอน้ํา ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดําริ ที่พระองค์พระราชทานให้
ชาวไทยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการ วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีรวมพลัง
แห่งความภักดี พร้อมกันทั้ง 8 อําเภอ รวมทั้งมณฑลทหารบกที่ 15 ณ บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
และ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้แก่ การทําความดี
ด้วยกาย คือ การตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์ จํานวน 89 รูป การทําดีด้วยวาจา คือ ร่วมร้องเพลงชาติ
ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และทําดีด้วยใจ คือ การฟังธรรม
สวดมนต์ ทําสมาธิ แผ่เมตตา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 10 และวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพชรบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ บ้านโป่งลึก บางกลอย ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจานสมเด็จ และวัดลิ้นช้าง หมู่ 3 ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง ปัจจุบันพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดํารงตําแหน่งประธาน
กิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. วันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) พร้อมด้วยเหล่าลูกเสือ เนตรนารี จํานวน 29 หน่วยงาน
ประกอบพิ ธีถ วายเครื่ อ งราชสักการะและวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่ อ งในวั น สมเด็จ พระมหาธี รราชเจ้ า
ประจําปี 2559 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทย ช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านลาด อําเภอบ้านแหลม อําเภอท่ายาง และเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี รวมจํานวน ๒๕ ตําบล 89 หมู่บ้าน ความเสียหายเบื้องต้น 7 ล้านกว่าบาท ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ผู้บริหารของจังหวัดเพชรบุรีออกพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณ์ รวมทั้งเป็นขวัญและกําลังใจให้ประชาชน
ที่กําลังต่อสู้กับภาวะน้ําท่วม จังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ส่วนแผนงาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) ส่วนปฏิบัติการ และปลัดจังหวัดเพชรบุรี ส่วนสนับสนุน
ได้มีการประชุมรับทราบสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วน แจ้งเตือนภัยประชาชน ระดมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ํา
เพื่อเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ มีการใช้เครื่องผลักดันน้ําจากกรมชลประทาน และจากกองทัพเรือติดตั้งในแม่น้ําเพชรบุรี
ณ บริเวณวัดเขาตะเครา และวัดคุ้งตําหนัก อําเภอบ้านแหลม เพื่อการผลักดันน้ําลงทะเลเร็วขึ้น จนระดับน้ําลดลง
โดยทั่วไปเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ ในวันที่ 5 และวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณ าธิ คุ ณ พระราชทานถุ ง ยั ง ชี พ จากสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินี นาถ สภานายิ ก าสภากาชาดไทย
พระราชทาน จํานวน 1,000 ชุด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน
จํานวน 2,000 ชุด ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบถุงยังชีพ
พระราชทาน จํานวน 500 ชุด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มอบถุงยังชีพ
พระราชทาน จํานวน 1,200 ศูนย์บรรเทาทุกข์และประชานามัยภิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพ จํานวน
1,000 ชุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หอการค้าไทย บริษัทประชารัฐเพชรบุรีร่วมกับบริษัทไทบเบฟเวอเรจ

๑๔
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนที่น้ําท่วมสูงไม่สามารถออกจากบ้าน หรือ
ไปโรงพยาบาลไม่ได้ มณฑลทหารบกที่ 15 จะจัดรถรับ - ส่งในเส้นทางที่มีน้ําท่วมสูงไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี แพทย์พยาบาลให้บริการรับ - ส่งคนไข้ที่ไม่สามารถมาเองได้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แจกชุดยาสามัญสําหรับช่วงอุทกภัย สําหรับอาหารและน้ําดื่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มจิตอาสา
จัดทําอาหารกล่อง น้ําดื่ม ไปบริจาคให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
จัดทําข้าวกล้อง ให้มณฑลทหารบกที่ ๑๕ นําไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ
จิตอาสารถออฟโรดเข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูง เป็นต้น ในส่วนของภาคราชการ ภาคเอกชน นําน้ําดื่ม
ถุงยังชีพมอบให้กับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นผู้รับมอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุรพล
จารุพงศ์ ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ วัดเขาตะเครา
หมู่ที่ 5 ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม รับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัย และการบริหารจัดการน้ํา ดูการ
ผลักดันน้ําของกรมชลประทาน และการทํางานของเรือผลักดันน้ําของกองทัพเรือบนแม่น้ําเพชรบุรี จํานวน 20 ลํา
จากนั้นคณะเดินทางมา ณ บริเวณหอนาฬิกา วัดเกาะ ตําบลท่าราบ รับฟังการให้ข้อมูลเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พูดคุยให้ประชาชนทราบ ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีทราบความเดือดร้อนของประชาชน
จะดูแลแก้ไขปัญหาผ่านกรมชลประทาน เรื่องการขยายคลอง เรื่องการบริหารจัดการน้ําให้ใหม่ ส่วนเรื่องการ
เยียวยาขอให้เป็นไปตามระเบียบ ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ภาครัฐ
จํานวน 7 แห่ง ภาคเอกชน จํานวน 1 แห่ง ร่วมกันทําความดีถวายพ่อ คืนความสุขให้กับคนเพชรบุรี ด้วยการตั้ง
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร่วมกันทําความดีถวายพ่อ คืนความสุขให้กับคนเพชรบุรีที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ําท่วม วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม Big
Cleaning Day ตามโครงการ “เพชรบุรีร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ําท่วม” ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้ประชุม
ปิ ด ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ โดยได้ ดํ า เนิ น การวางแผนและ
ของบประมาณในการจัดทําตลิ่งให้มั่นคงแข็งแรง เตรียมจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาระยะกลางและ
ระยะยาว และนําหลักการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้ประชาชนรับมือกับภัยพิบัติอย่างถูกต้อง มาใช้
ในช่วงก่อนเข้าหน้าฝนต่อไป วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
โครงการตามพระราชดําริเกี่ยวกับน้ํา ณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) รวม 5 โครงการ
ล้วนเป็นโครงการที่กักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อประชาชนได้ใช้น้ําในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี ตรวจติดตาม
โครงการตามพระราชดําริ ณ อําเภอบ้านแหลม จํานวน 3 โครงการ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ผลการดําเนินงาน รวมถึงผลสําเร็จของโครงการ และการขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน มอบส่วนราชการที่มี
คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ในการเป็ น คณะกรรมการโครงการตามพระราชดํ า ริ ได้ ส่ ง คํ า สั่ ง นั้ น ให้ กั บ จั ง หวั ด เพื่ อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จะได้ติดตามผลการดําเนินงานตามปัญหา และอุปสรรคที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับข้อมูลมา เป็นระยะๆ
วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จํานวน 3 ราย ณ อําเภอท่ายาง จํานวน 2 ราย อําเภอบ้านแหลม จํานวน 1 ราย
โดยนําประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ประกาศเกียริคุณ เข็มกลัดประกาศเกียรติคุณ และเงินสด จํานวน 1,000 บาท
จากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแ ห่งประเทศไทยในพระราชูปถั ม ภ์สมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี โดย
คณะกรรมการฝ่ายผู้สูงอายุ 100 ปี เป็นผู้มอบ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิด Workshop นักพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการพัฒนานักธุรกิจชุมชน สานพลังเพื่อบ้านเกิด โดยบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคี เพชรบุรี จํากัด วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมครอบครัวของ นางสาว

๑๕
ปนัดดา อินนวล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อําเภอเมืองเพชรบุรี
เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านยากจน ครอบครัวลําบาก
เกรงว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อการศึกษาของเยาวชน โดยจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานอนุมัติปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงโบราณสถานพระนครคีรี ระยะที่ 2 อนุมัติเงินยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้างานบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน วัดใหญ่สุวรรณาราม
วรวิ ห าร เพื่อ ให้ ก ารบู ร ณะซ่อ มแซมเป็น ไปด้ ว ยความถูกต้ อ งและเกิ ด ประโยชน์ ต่ อจั งหวั ด เพชรบุรี วั นที่ 17
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
รุ่นที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 จัดโดยศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี วันที่
21 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวประจํา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 1/2560 หรือ ROYAL COAST เพื่อให้การทํางานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
“ข้าวสารเกษตรกร ถึงมือผู้บริโภคเมืองเพชร” ผนึกกําลังแก้ราคาข้าวตกต่ํา จําหน่ายข้าวสารของชาวนาจังหวัดเพชรบุรี
ณ บิ๊กซี เพชรบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐ
ร่วมใจ” กําจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาลในแหล่งน้ําสาธารณะ จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณลําห้วยยาง ข้าง
โรงเรียนหนองขานาง ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะทํางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัดตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3 R คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ วันที่ 24
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน เสนอพระครูโกศลวัชรธรรม เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๖๐ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
"เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาสรุปโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559
และเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินการตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2560 วันที่
25 พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็น ประธานทอดผ้า ป่ า สมทบกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
ประจําปี 2559 ได้เงินจํานวนทั้งสิ้น 398,903 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด
และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบุรี
๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คลังจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๔.๘๙๙.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๗๓.๙๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๘ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๕๑ งบรายจ่ายประจํา
๑,๘๗๘.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๘๗.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๓๓ อยู่ในลําดับที่ ๔๓ งบรายจ่ายลงทุน ๓,๐๒๑.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๖.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒.๘๗ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๙ อยู่ในลําดับที่ ๕๔

๑๖
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๒๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๐.๓๗ เป้าหมายไตรามาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๖๕ งบรายจ่ายประจํา ๓๓.๕๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๑ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๓ อยู่ในลําดับที่ ๕๐
งบรายจ่ายลงทุน ๑๙๔.๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๙ อยู่ใน
ลําดับที่ ๕๑
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๔๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๕ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๐.๐๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบรายจ่ายประจํา ๕๓.๑๐
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๓ อยู่ใน
ลําดับที่ ๑๖ งบรายจ่ายลงทุน ๒๙๑.๐๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๑๙ อยู่ในลําดับที่ ๑๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบกระตุ้นขนาดเล็ก ได้รับจัดสรร
๒๓๗.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๖.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔ งบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรร ๑๗๔.๕๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๙๑๑.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐๙.๔๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๘๑๘.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙๐.๓๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๕ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๒.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๙
ผลการเบิกจ่ ายและก่ อหนี้ผูกพั นงบลงทุนของส่วนราชการ จํ านวน ๖๙ หน่ วยงาน เป็ นเงิน
๓,๐๒๑,๖๖๓,๕๙๔ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๒๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๗๑๙.๔๖๕,๖๘๕ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
จํานวน ๓๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๘๔๘,๘๐๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๓๔๙,๑๐๐ บาท
การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบลงทุ น ของส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรต่ํ า กว่ า ๒ ล้ า นบาท จํ า นวน ๖๕
หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๙๑,๐๒๗,๓๔๙ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๒๖ หน่วยงาน เป็นเงิน ๘๔,๒๕๙,๑๐๐ บาท
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๒๖ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๐๕,๑๒๘,๖๗๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๓ หน่วยงาน
เป็นเงิน ๑,๖๙,๕๗๐ บาท
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจักสรรเกิน ๒ ล้านบาท จํานวน ๓๕ หน่วยงาน
เป็นเงิน ๒,๖๙๕,๐๔๑,๘๔๗ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๒๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๙๗๒,๕๗๓,๕๒๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จํานวน ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๗๑๙,๒๐๘,๓๒๖ บาท
สั ด ส่ ว นงบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ จั ด สรร เงิ น งบประมาณทั้ ง หมด
๓,๐๒๑,๕๙๔ บาท ได้รับการจัดสรร ดังนี้ ๑) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ จํานวน ๔๐๕,๕๓๙,๓๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๔๒ ๒) แขวงทางหลวงเพชรบุรี จํานวน ๓๐๐,๖๘๕,๕๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๕ ๓) กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๒ จํานวน ๒๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๓ ๔) สํานักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ ๑๔ จํานวน ๒๘๒,๒๖๑,๖๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๔ ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน
๒๔๒,๐๘๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๑ ๖) งบจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๙๔,๕๔๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๖.๔๓ ๗) โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน ๑๙๔,๘๔๙,๔๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๔ ๘) สํานักงาน
ชลประทานที่ ๑๔ จํานวน ๑๘๖,๒๖๑,๘๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๖ ๙) กก.สอ.ตชด.ค่ายนเรศวร จํานวน
๑๗๓,๔๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๔.๓ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกันยายน 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
คลังจังหวัด
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของด้านอุปทานตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และภาคบริการ ขณะที่ด้านอุปสงค์หดตัวจากการลดลงของการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากสะสมและสินเชื่อสําหรับการลงทุน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงเล็กน้อย ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและผลการจัดเก็บรายได้ลดลง”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนี
ผลผลิตภาคการเกษตร ขยายร้อยละ 32.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ผลผลิตข้าวนาปี ส่วนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ชะลอตัวลงจากทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ สําหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็น
โครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 22.6 ตามการลดลงจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการขายส่งขายปลีก
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนี
การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -19.8 หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ - 11.0 เป็นผลจากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจําและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลง การบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -4.2 ปรับตัว
ลดลง จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และจํานวน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่และสินเชื่อสําหรับการลงทุน แต่ชะลอตัวลง
จากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ตามการชะลอตัวลงของสินเชื่อสําหรับการลงทุนสะสม
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 38.7 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -14.4 เป็นผลจากเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาค
การเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวนาปี สําหรับด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 สําหรับปริมาณ
สินเชื่อรวมขยายตัว ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.5
เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อรวมที่ชะลอตัวลง สอดคล้องกับด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงเช่นกัน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.8 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 0.9 เป็นผลจากดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ - 0.3 จากการลดลง
ของดัชนี หมวดเคหสถานพาหนะ การขนส่ง น้ํามันเชื้อเพลิง การบันเทิง การอ่านและการศึกษา แต่ปรับตัวดีขึ้น
จากเดือนก่อน ที่ลดลงร้อยละ - 1.2 ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่ม การ
ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ขณะที่หมวดอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 2.3 จากการ
เพิ่มขึ้นของหมวดผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ไข่ และสัตว์น้ํา สําหรับด้านการจ้างงาน
อยู่ที่ร้อยละ -1.1 ลดลง ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ -0.8

๑๘
ด้านการคลัง ในเดือนกันยายน 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 1,145.3
ล้านบาท ลดลง ร้อยละ -19.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายที่ลดลงของรายจ่าย
ประจําและรายจ่ายลงทุน โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 746.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -13.7
เนื่องจากกองทัพบกได้รับจัดสรร งบประมาณลดลงจากโครงการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างเป็นสําคัญ และการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 399.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -27.3 เป็นผลจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนเหลื่อมปีลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายไปแล้วตั้งแต่
ช่วงต้นปีงบประมาณ สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 263.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -10.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
และการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บได้ลดลง สําหรับดุลเงิน
งบประมาณในเดือนกันยายน 2559 ขาดดุล จํานวน 845.5 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวะการคลัง ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมทําดีเพื่อพ่อ “จิตอาสา
รณรงค์คัดแยกขยะ” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดและ
ปล่อยตัวคณะจิตอาสา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะต้นทาง
และสร้างจิตสํานึก ความตระหนักในการคัดแยกขยะต้นทาง ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๔๓ คน ประกอบด้วย
ประชาชนทั่วไป สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วิทยาลัยอาชีวจังหวัดเพชรบุรี จิตอาสา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี กศน.จั ง หวั ด เพชรบุ รี องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดําเนินการดังนี้ ๑) ลงทะเบียนร่วมเป็นจิตอาสา พร้อมรับ
สติกเกอร์จิตอาสา ๒) รับทราบขั้นตอนการเป็นจิตอาสา ๓) จัดเป็นทีม ๆ ละ ๕ – ๖ คน รับฟังบรรยายความรู้
การคัดแยกขยะจากเจ้าหน้าที่ ๔) รับอุปกรณ์สําหรับคัดแยกขยะ อุปกรณ์ ถุงดํา ถุงมือ หน้ากากอนามัย ป้าย
คัดแยกขยะ ๕) แบ่งหน้าที่กันคัดแยกขยะ ประกอบด้วย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก/ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย
๖) ลงมือทําดีเพื่อพ่อ จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ๗) นําขยะแต่ละประเภทกลับมารวบรวมที่จุดรวบรวม ขยะ
ทั่วไปและขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ จะถูกนํามารวบรวมเพื่อให้รถขยะของเทศบาลเมืองเพชรบุรีรับไปกําจัดต่อไป
ขยะรีไซเคิล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี รวบรวมเพื่อนําไปดําเนินกิจกรรม
ทําบุญทอดผ้าป่าขยะ สําหรับ ขยะทั่วไป ได้แก่ โฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องนม หลอด กล่องพลาสติก
บรรจุอาหาร ประมาณร้อยละ ๖๐ ประมาณขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เปลือกไม้ ประมาณร้อยละ ๑๐
ปริมาณขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน้ําพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม ประมาณร้อยละ ๓๐
เมื่ อวั นพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวาระการพิจารณา ดังนี้ ๑) ร่างบันทึก
ข้ อตกลงความร่ วมมื อ (MOU) การจั ดการขยะขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จั งหวัดเพชรบุ รี ๒) ร่ างแผน
ปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สําหรับประเด็นการประชุมสามารถสรุปได้ ดังนี้
๑) การกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน ให้ระบุข้อมูลของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ปริมาณขยะมูลฝอย ๒) กําหนด
พื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงานตามแผนฯ ๓) ให้ท้องถิ่นดําเนินการและติดตามผลการดําเนินงานการ
แต่งตั้ งคณะทํางานจังหวัดสะอาดระดั บอําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น/หมู่บ้านและชุ ม ชน ๔) การระบุ
ระยะเวลา ผลในการบังคับใช้ MOU ๕) การจัดเก็บ สํารวจที่เป็นปัจจุบัน ของข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชน ขยะ

๑๙
อันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม ๖) แผนงานด้านสร้างจิตสํานึกและประชาสัมพันธ์ ๗) การปรับแก้
คํานิยาม คําจํากัดความ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา
จํานวน ๓,๒๐๒ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๒,๔๘๘ เรื่อง ดังนี้ ๑) เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จํานวน ๑,๖๘๕ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๖๔๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๙ เรื่อง
คิดเป็ นร้ อ ยละ ๒ ๒) บริการข้ อมูล ข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๕๖๕ เรื่ อง ดําเนินการแล้วเสร็จ ทุกเรื่อง
๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๓๘ ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๗๑๔ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕ ยุติเรื่อง จํานวน
๖๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จํานวน ๒๐๘ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน
๖๙ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๙ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๑
๒) บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๔๖ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง ๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการ
ส่งต่อ จํานวน ๑๔ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน
๗๙ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน ๗๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๒ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จั ง หวัด เพชรบุ รี โดยคณะกรรมการอํา นวยการจั ด งานพระนครคีรี – เมื อ งเพชร ครั้ งที่ ๓๑
ประจําปี ๒๕๖๐ กําหนดจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) และบริเวณพื้นที่ด้านล่างโดยรอบ สําหรับ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ผู้แทน ผอ.สนง.ธกส.จังหวัด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการ
ผลิต 2559/60 ผ่านระบบ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 1) มาตรการดูแลหนี้สินเดิมผ่านโครงการพักชําระหนี้เงินต้นและ
ลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนการประกอบอาชีพ
ให้กับเกษตรกรรายย่อย ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าวไม่เกิน 500,000 บาท จํานวนประมาณ
2 ล้านราย โดยจะขยายเวลาชําระต้นเงินออกไป 24 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยให้ 3 % ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย
ให้เกษตรกร 1.5 % ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 1.5 % ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย
แทนเกษตรกรคิดเป็นเงินปีละ 2,700 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 ล้านบาท สําหรับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีภาระดอกเบี้ยเพียง 4 % และมีสิทธิกู้เงินเพื่อฟื้นฟูหรือพัฒนาอาชีพของตนเอง
ได้ตามศักยภาพอีกด้วย 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้และการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ธ.ก.ส.

๒๐
ดําเนินการร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่าง ๆ จัดอบรมเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 “รู้กระแสเงินสด อนาคตมั่นคง”
เน้นการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากการประกอบอาชีพปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจต้นทุนและรายได้ที่แท้จริง จํานวน
300,000 ราย จากนั้นจะคัดเลือกเพื่ออบรมในหลักสูตรระยะที่ 2 “ปรับเปลี่ยนการผลิต สู่ชีวิตที่ยั่งยืน” เน้นการ
ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้จากการผลิตครบวงจรและการพัฒนาอาชีพเสริมตามแนวทาง
“การตลาดนําการผลิต” ในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) มีการจัดการด้านการผลิตที่มีตลาด
รองรับชัดเจน จํานวน 15,000 ราย เริ่มดําเนินการ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 258 ล้านบาท 3) มาตรการรักษาเสถียรภาพการผลิตผ่านโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทั้งภัยจากศัตรูพืชและโรค
ระบาด มีพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ โดยมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเท่ากันทั่วประเทศอัตราไร่ละ 100 บาท รัฐบาล
อุดหนุนไร่ละ 60 บาท เกษตรกรชําระไร่ละ 40 บาท สําหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. จะอุดหนุน
ค่าเบี้ยประกันภัยส่วนของเกษตรกรให้ทั้งหมด สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนของภาครัฐจํานวน 2,071
ล้านบาท 4) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 จํานวนประมาณ
3.7 ล้านราย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ รวมงบประมาณของโครงการ
ทั้งสิ้น 37,860 ล้านบาท โดย ครม. เห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้
ให้ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในรายละเอียดก่อนดําเนินการตามโครงการต่อไป “ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา ทําให้ ธ.ก.ส. ต้อง
เร่งออกมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้สามารถมีเงินทุนในการหาปัจจัยการผลิต
ในรอบใหม่และให้มีรายได้เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งการดูแลหนี้สินเดิมและการสร้างเสถียรภาพ
การผลิตให้กับเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะยาว”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ไวรัสซิกา (Zika Virus) คือ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้ซิกา (Zika Fever) หรือโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) ที่เพิ่งเป็นที่รู้จักไม่มากนักในประเทศไทย แต่ทั่วโลกมีการเฝ้าระวังไวรัสชนิดนี้มานาน
โดยมีการค้นพบเชื้อชนิดนี้เป็นครั้งแรกในลิงรีสัส (Rhesus) เมื่อปี พ.ศ.2490 ที่ป่าซิกา ในประเทศยูกันดา
จากนั้นจึงมีการแพร่กระจายของโรคไข้ซิกาไปทั่วทวีปแอฟริกา และพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในหลายทวีปทั่วโลก
ไวรัสซิกาเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มเฟลวิไวรัส (Flavivirus) ตระกูลเดียวกับเชื้อไข้เลือดออกหลายชนิด เช่น เชื้อไวรัสเดงกี่
(Dengue Virus) ที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก, เชื้อไวรัสไข้เหลือง (Yellow Fever Virus) ที่ทําให้เกิดโรคไข้เหลือง,
เชื้อไวรัสเจอี (Japanese Encephalitis Virus) ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ และเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile
Virus) ต้นเหตุของโรคไข้สมองอักเสบ เป็นต้น ซึ่งเชื้อไวรัสเหล่านี้มียุงลาย (Aedes) เป็นพาหะนําโรค ทําให้มีการ
ติดต่อได้ง่าย สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว สําหรับในประเทศไทย ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 และพบผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกาเฉลี่ยปีละ 1 5 ราย กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อชนิดนี้ ซึ่งเชื้ออาจ
ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ผ่านทางสายเลือดได้ จึงมีการประกาศให้โรคไข้ซิกาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดการระบาดขึ้นใหม่และยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ

๒๑
อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีความคล้ายคลึงกับโรคในกลุ่มที่มียุงลายเป็นพาหะนําโรค เช่น
โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไข้เหลือง ฯลฯ อาการจะคงอยู่ประมาณ 2 - 7 วัน แต่ไม่มีอาการร้ายแรง
จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และแทบไม่พบการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ จึงทําให้ผู้ป่วยไม่ระมัดระวังว่าตนเอง
กําลังได้รับเชื้อไวรัสซิกาอยู่ในร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว หรือมีไข้เล็กน้อย ร่วมกับ
อาการดังต่อไปนี้ คือ มีผื่นแดง (Maculopapular) ตามลําตัว แขน และขา อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ตาแดง บริเวณ
ดวงตามีอาการอักเสบของเยื่อบุตา อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ เป็นต้น วิธีแพร่โรค เชื้อไวรัสซิกาสามารถแพร่เชื้อ
โดยยุงลายที่มีเชื้อ และไปกัดคน ซึ่งเป็นยุงชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และ
จากเพศสัมพันธ์ การรักษา ผู้ป่วยโรคไข้ซิกา ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวได้โดยการพักผ่อน
ให้เพียงพอ ดื่มน้ํามาก ๆ รักษาตามอาการ เช่น ใช้ยาลดไข้ หรือยาบรรเทาอาการปวด แนะนําให้รับประทาน
ยาพาราเซตามอล ห้ามรับประทานยาแอสไพริน หรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หากอาการไม่ดีขึ้น
ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ การป้องกันที่ดีที่สุดจากไวรัสซิกา คือ ป้องกันไม่ให้ยุงกดั ฉีดยากันยุง ทายากันยุง สวม
เสื้อผ้าสีอ่อน นอนมุ้ง กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะหญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์และ
คู่สมรส
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) พบ
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จํานวน ๑๖ ราย แยกเป็นผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาล จํานวน ๒ ราย
ในพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑ ราย และอําเภอท่ายาง จํานวน ๑ ราย เป็นผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติมในชุมชน
จํานวน ๑๔ ราย ในพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑๒ ราย และอําเภอท่ายาง จํานวน ๒ ราย จําแนกตามอายุ
อายุระหว่าง ๕ – ๙ ปี จํานวน ๖ ราย อายุระหว่าง ๑๐ – ๑๔ ปี จํานวน ๑ ราย อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี
จํานวน ๔ ราย อายุระหว่าง ๓๐ – ๓๔ ปี จํานวน ๑ ราย อายุระหว่าง ๓๕ – ๓๙ ปี จํานวน ๒ ราย และอายุ
๔๐ ปีขึ้นไป จํานวน ๒ ราย
การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดในชุมชน โดยการค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสในชุมชน
ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี ตรวจทั้งหมด จํานวน ๗๓ ราย พบติดเชื้อซิกา จํานวน ๑๑ ราย ค้นหาผู้สัมผัส
ร่วมบ้านและผู้สัมผัสโรคในชุมชนตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง ตรวจทั้งหมด จํานวน ๕๓ ราย พบติดเชื้อซิกา
จํานวน ๓ ราย สําหรับมาตรการที่จะดําเนินการ ได้แก่ ๑) ติดตามหญิงตั้ งครรภ์ทุกรายที่ผลตรวจไม่พบสาร
พันธุกรรมไวรัสซิกาต่อเนื่องทุก ๗ วัน ๒) สื่อสาความเสี่ยงและให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
หากมีอาการแม้เพียง ๑ อาการให้มารับการตรวจอย่างละเอียดทุกราย ๓) เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
EOC ในอําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอท่ายาง ๔) ลงประเมนิค่า HI, CI ในตําบลนาพันสาม และตําบลท่ายาง
โดยทีมจากจังหวัด ๕) ประสานผลการตรวจยืนยันกับ สํานักงานควบคุ มโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ๖) กํ าหนด
ระยะเวลาเฝ้าระวังของอําเภอเมืองเพชรบุรี ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๗) กําหนดระยะเวลาเฝ้าระวังของ
อําเภอท่ายาง ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (เอกสาร)
๕.๑ สรุป ผลการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจํ า
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรายละเอียดที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งสรุปผลการประชุมทางระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กับคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามรายละเอียดดังนี้ 1) สํานักงาน ก.พ. แจ้งความ
คืบหน้าในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด สํานักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕

๒๒
โดยสํานักงาน ก.พ. ได้นําประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทอื่น ๆ เช่น ทหาร ตํารวจ อัยการ ครู ฯลฯ
ลงในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว 2) การสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําจังหวัดของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้มอบหมาย
ให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ประสานข้อมูลจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Best Practice) ส่งให้กองสารนิเทศ สํานักงาน ก.พ. และทุกจังหวัดเพื่อเผยแพร่
และสร้างเครือข่ายต่อไป ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ได้ประสานขอข้อมูลของ 2 จังหวัดแล้ว
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแจ้งให้ทุกจังหวัดพิจารณาดําเนินการเชิญคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําจังหวัด เข้าชี้แจงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดเป็นประจําทุกเดือน และเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด นอกจากไปให้ความรู้ในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดแล้ว ขอให้ไปชี้แจงทําความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้กับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ณ ที่หน่วยงานของส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การขั บ เคลื่ อ นโครงการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ของประเทศไทย (Safety
Thailand) ในระดับจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
เป็นความร่วมมือของ ๖ กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายการดําเนินการเพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทํางาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทํางาน และ
ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระของรัฐบาลโดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ ๒ ประการ
คือ ๑) ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน อย่างน้อยร้อยละ ๕ ๒) สร้างการรับรู้ จิตสํานึก และให้การ
ดูแลแรงงานทุกกลุ่ม อย่างน้อย ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดมอบสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) เสนอแต่งตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางาน ๒) ขอความร่วมมือให้คณะทํางานดําเนินการกิจกรรม โดย
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๖๐ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอัตราการประสบ
อันตรายจากการทํางานก่อสร้าง ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานเกี่ยวกับอัคคีภัย ลดอัตราการประสบ
อันตรายจากการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี และลดความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยของเกษตรกรต่อพิษสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและการสัมผัสด้วย การสร้างการรับรู้ จิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ของหน่วยงาน กรณีการจัดอบรมตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเชิงป้องกัน ซึ่งสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จะส่งเอกสารมาตรการความ
ปลอดภัยฯ ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายของหน่ ว ยงาน กรณี ก ารจั ด อบรมให้ แ ก่ พ นั ก งานของตนเองหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ตามแบบ
ที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจะส่งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงาน ให้สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
รวบรวมส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อวัดผลสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการงาน

๒๓
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับจังหวัด ให้สามารถลดอัตราการประสบ
อันตรายจากการทํางานในจังหวัดลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๕ ต่อปี และการสร้างการรับรู้ จิตสํานึก และให้การ
ดูแลแรงงานทุกกลุ่มในจังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

