รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นางฉัตรพร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 นายณัฐวุฒิ
4 พ.อ.พงษ์สวัสดิ์
5 พ.ต.อ.อรัญ
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายกฤษฎา
8 นายแพทย์ ประจักษ์
9 นายแพทย์ สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นายประพันธ์
12 นายสุวัฒน์
13 นางสาวอรสา
14 นายปรีชา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอรอนงค์
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นางสาวนวลศรี
นายพิเชษฐ์
นายอัครเวช
นางศรีสมร
นายประดิษฐ์
นายสาธิต
นายพลวัฒน์
นางสาวฉัตรประอร
นายกิตติพงศ์
นางแก้วกาญจน์
นายเกรียงศักดิ์
นายมานะ
นางสาวณัฎฐ์ทิตา

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

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายเสกสรร
นายวันชัย
นางสาวกนกวรรณ
นายศานติ
นายธนรัตน์
นายดําริ
นายธีระชาติ
พ.อ.เจนวิทย์
นางวันเพ็ญ

ประสิทธิกุลไพศาล
คนงาม
ผดุงขันธ์
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
ทองยม
ไทรทอง
เลิศอารยกุล
มังศรี

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

อําเภอ
40 นายรัฐพล
41 นายชวลิต
42 นายประสูติ
43 นายขจรศักดิ์
44 นายศรีธรรม
45 นายธนภัทร
46 นายสุธี

นิโครธานนท์
ปราบพาล
หอมบันเทิง
สมบูรณ์
ราชแก้ว
ณ ระนอง
เล้าสุบินประเสริฐ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 น.อ.ปิ่นแก้ว

สาระปัญญา

48 ร.ต.อธิวัฒน์

โฉมบุญมี

49 ร.อ.ชัยยุทธ

ครุธเวโช

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 พ.ต.ท.อดิศักดิ์

ใจดี

51 พ.ต.ต.สุทิน

ขาวเรือง

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

มีช่วย
ภูชนะศรี
โต้ตอบ
ปริยเลิศพงศ์
โต๊ะถม
แค้มวงศ์
จิตรบรรจง
งามเหลือ
เหมือนแท้
ฉ่ํามะนาแ

พ.ต.ป.ศิลปชัย
พ.ต.ต.ประหยัด
พ.ต.ต.ประไพ
พ.ต.ท.วินัย
พ.ต.อ.จรูญศักดิ์
พ.ต.ท.วรวัชร
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.สุนทร
พ.ต.อ.วิโรจน์
พ.ต.ท.สิทธิพร

แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย

๓
62 พ.ต.ท.อิทธิพล
63 ร.ต.ต.สรศักดิ์
64 พ.ต.ท.ชาญยุทธ

สมพันธุ์
เมฆบริสุทธิ์
พวงสั้น

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
65 นางสาวสิริรัฐ
66 นายนิรัตน์
67 นางสาววิไลพร
68 นางสาวสุกัญญา
69 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
วงศ์อนันต์
เอื้ออวยพร
มังคุด
แก้วขาว

70
71
72
73
74

เนียมแสง
ผิวผ่อง
น้อยนงเยาว์
พลวี
อักษรมัต

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้จัดการศูนย์สํานักงานให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี

นายภักดี
นายยุทธนา
นายวิวัฒน์
นางสาวนพวรรณ
นางทัดทรวง

75 นายไพโรจน์

เสื้อวิจิตร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
76 นางสรียา
บุญมาก
77 นายศักดิ์ณรงค์

นาทวีวัฒน์หัตกมล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
78 นางเพ็ญสุข
จาติกวนิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตย์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
79 นายสนิท
สกุนา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
80 นางนฤดี
พงศ์รัศมี
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
81 นางสาวนันทวัน
ใจมา
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
82 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
83 นางสาวจันทิมา
84 นางสาวกมลวรรณ
85 นายนที
86 นายสมเกียรติ
87 นายศักดา
88 นายกฤษณุพันธ์
89 นายชัยวัธน์

เกศเมตตา
นุชัย
สะอาดนัก
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
สมุทรเก่า

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี

๔
90 นางสาวสุธิดา
91 นางจิตอําไพ

โส๊ะบีน
เราประเสริฐ

92 นายสันต์
93 นางธนกาญจน์
94 นายณฤทธิ์

จรเจริญ
คะนึงคิด
หวานแก้ว

95 นางสาวพิลาวัณย์
96 นางสาวศิริ

ทวีศรี
วัดสว่าง

97 นางบุญศรี
98 นางสาวธนพร
99 นางสาวธนพร

บุญเส้ง
โภคสวัสดี
กระดังงา

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
100 นางปทุมรัตน์
ศรีคงแก้ว
101 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
102 นายทินกร
คุณสมิตปัญญา
103 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
104 นายคํารณ
อินทร์จันทร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
105 นายมนตรี
โภโค
106 นายบรรณรักษ์
เสริมทอง
107
108
109
110

นางสาวสุชีพ
นายชนินทร์
นายชัชนรินทร์
นายมานะ

นกแก้ว
อินทรไพโรจน์
ชัชวงศุ์วาลย์
เพิ่มพูล

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
111 นายสุพจน์
จุลธุระ
112 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
113 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
114 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
115 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

๕

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
116 นางขวัญตา
พ่วงทอง
117 นายประสิทธิ์
เพริศพริ้ง
118 นายนาวิน
บุศย์ประยูร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
119 นางสาวจิราณี
120 นางสาวบุษบา
121 นายศักดิ์ดา

เทศมงคล
เกตุอุดม
สีค้ํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
122 นายอิทธิพล

อิสรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
123 นางสาวดารณี

เพ่งผุดผ่อง

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
124 ผศ.ดร.วิภวานี
125 นายกฤติกร
126 นางนวรัตน์
127 นายน้ํามนตร์
128 นางกนกพรรณ
129 นางสิรริ ัตน์
130 นายชินวัฒน์
131 นายกิตติศักดิ์
132 นางสมศรี
133 นายประสิทธิ์
134 นางสมศรี
135 นายประสิทธิ์
136 นางยุพาภรณ์
137 นางขวัญรุ่ง
138 นางกมลวรรณ
139 นายวิรัช
140 นายเลิศ
141 นายสมโชค
142 นายวีระ
143 นายวีระ

เผือกบัวขาว
สําราญสุข
สอนดี
จันทร์มณี
โสมาศรีสวัสดิ์
พูลผล
อ่อนน้อม
พันธ์สุภาพ
กําไลแก้ว
ใจช่วง
กําไลแก้ว
ใจช่วง
จงเจริญ
นุ่มเมือง
เกียรัช
ภัทรบูชา
ศรีเอียง
มีเลี้ยง
แก้วกัลยา
กิ่งแก้ว

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

กระทรวงสาธารณสุข
144 นางวนิดา
145 นางวิศัลญ์ศยา

แพระบ้า
อินทนาศักดิ์

แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

๖
สํานักงานอัยการสูงสุด
146 นายณรงค์ชัย
147 นายทะนง
148 นายทะนง

หิรัญรัตน์
ตะภา
ตะภา

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
149 นางสาวศุภรัตน์
150 ร.อ.จุมภฎ
151 นายธานินทร์
152 นายอนันต์
153 นายวิเชียร
154 นายศักดิ์ศรี

บุญบางเก็ง
มุตติศานต์
ถิตติยานุรักษ์
วรรณพรรณ
เรียบร้อย
ลาภประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
155 นางสลักจิต
156 นายศรีเพชร
157 นางนฤมล
158 นายอุดม
159 นายทัตณัชพงษ์
160 นางสะกุณา
161 นายภราดร
162 นางสาวสิริกร
163 นางสาวณัฎฐินี
164 นางสาวรมิดา
165 นายมานะ

เจริญสุข
อินพันทัง
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
เติมวรรธนภัทร์
พหุพันธ์
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
วันแก้ว
กลิ่นเมือง
ภุมรา

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
166 นางสาววงค์เดือน
167 นายอนุชา
168 นางณัฐกมล
169 นายเชิดพงษ์
170 นางสาวภัทรนิษฐ์
171 นายวิชัย
172 นายพิสิษฐ์
173 นางทิพย์วรรณ
174 นายมงคล
175 นางสาวสุวรัตน์
176 นางสาววริศรา

อ่อนละมัย
เรืองอมรวิวัฒน์
โพธิ์ทอง
จันจะนะ
เหมทานนท์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

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

๗

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
2 หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
3 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
4 นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
5 ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
6 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
7 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
8 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
9 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
10 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
11 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
12 นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
13 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
14 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี
15 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
16 ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
17 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
18 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัด
ด้วยกองบัญชาการการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเพช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธย่อ ภ.ป.ร.
ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่ อ ม พระราชทานเครื่ อ งหมายแก่ ผู้ บั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน เพื่ อ มอบให้ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ
เป็นส่วนรวม สําหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ดังนั้น
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ นายอานนท์
พร้อมเพรียง นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง และนายณรงค์ชัย หิรัญรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๓ ในฐานะ
เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนร่วม สมควรให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดน
ยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

๘
ของแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ถือว่าเป็นผู้ทีได้ประกอบคุณ
ประธาน
งามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ ทั้ งนี้ ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งหลายที่ ท่านนับถื อ ตลอดจนดวง
วิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งพระบารมี
แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว แคล้วคลาด
จากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
๒. มอบประกาศเกียรติคุณการสงเคราะห์ดีเด่น
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิจเพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการสถานพินิจ ช่วยเหลือ
กิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ประกอบกับระเบียบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อื่นและการดําเนินงาน
ของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สําหรับสถานพินิจ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ให้
มีหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนด ทั้งนี้ มีกรรมการสงเคราะห์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒ ราย และปี ๒๕๕๙ จํานวน ๒ ราย และเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการ
สงเคราะห์ที่ได้รับการคัดเลือก ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนดีเด่น
ดังนี้ ๑) นายสิริเลิศ สรฉัตร ๒) นางณฐพร สุทธิมูล ๓) นางจันทร์เพ็ญ พันธุ์ดี ๔) นางสาวสมจิต สุตยสรณาคม
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาชนดีเด่นระดับจังหวัด สําหรับสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รักษาระเบียบวินัย
และเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นบุคคลต้นแบบของสังคมที่อุทิศตนช่วยเหลืองานด้านเด็กและเยาวชน
๓. มอบเกียรติบัตรผลการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการจัดโครงการ
ประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี การประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” ประจําปี
๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ใช้ศักยภาพของตนในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคมใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถรู้จักเลือกรับปรับใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเอง สังคม มี
นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน ๑๖ คลิป ผลการตัดสิน ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง
เติบโตด้วยดิน โรงเรียนอิสลามดํารงธรรม ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม ๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
เรื่องความเพียร โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ตําบลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย ๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เรื่อง
เราจะทําแบบ ในหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี ๔) รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่องพลิกชีวิต
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี เรื่องความเพียรสู่ความสําเร็จ โรงเรียน
หนองจอกวิทยา ตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง และเรื่องขันติ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ตําบลเขาย้อย อําเภอเขา
ย้อย
ประธาน
ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ศาสตร์
พระราชา” ภายใต้โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๖๐ ขอให้นักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมมือช่วยกันให้รู้จักการเลือกบริโภคสื่ออย่างเหมาะสมและชาญฉลาดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อ และ
สามารถรู้เ ท่ าทั นสื่ อ ซึ่ งจะเป็น กลไกหนึ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นเฝ้า ระวั ง ทางวัฒ นธรรมและสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ทางสังคมเพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชนของชาติสืบต่อไป

๙
๔. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ประจําปี ๒๕๖๐
นายแพทย์จังหวัด
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างขวัญกําลังใจแก่
สมาชิกชมรมฯ และพัฒนาศักยภาพของชมรมทุกประเภทให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยในปีนี้ได้จัดส่งจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม
การประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีชมรม ที่ได้รับรางวัล
ชมรมดี เ ด่ น ระดั บ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก พร้ อ มทั้ ง ได้ เ ป็ น ตั ว แทนระดั บ ภาคเข้ า ร่ ว มการประกวด
ในระดับประเทศ จํานวน ๑ ชมรม ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีทูลกระหม่อมหญิง
ประธาน
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ ใช้กลยุทธ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER
ONE ในทุกประเภท เน้นให้ชมรมสร้างและพัฒนากิจกรรมเด่น ๆ สมาชิกมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างแท้จริง ขอแสดง
ความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER
ONE ดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออก แล้วก็เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ
ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก ตํารวจภูธร
จังหวัดสมุทรสาคร
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
- นายทะนง
ตะภา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไป ดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

นโยบายผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๓
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จะเป็นวันสิ้นสุดไตรมาส ๒ เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จะเริ่มไตร
ประธาน
มาส ๓ ขอให้การเบิกจ่ายมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ถ้าช่วงไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ยังไม่ดีขึ้น หน่วยงานใดที่ยังไม่
ก่อหนี้ผูกพันเลย ขอให้เร่งดําเนินการ สําหรับส่วนราชการใดที่ได้รับเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ต้องเร่งก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยดูระเบียบให้ดี ทุกท่านในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ การ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องดูแลให้ดี ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่พบมากที่สุด
ได้แก่ ช่วงหาผู้รับจ้างมีการผันราคา ลดราคามากเกินไป ขอให้ทุกท่านพึงระวังและปฏิบัติให้ดี และละทิ้งงานของผู้
รับจ้าง เป็นต้น
ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกัน ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นวันจักรี
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดกําหนดจัดพิธีพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขอให้ทุกท่านมาร่วมพิธี
โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประชุมศูนย์ป้องกันทางถนน สําหรับปีนี้ กําหนดให้ระหว่างวันที่
๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เป็ น ๗ วั น ในการคุ ม เข้ ม การสั ญ จรทางถนนสํ า หรั บ ชาวจั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละ

๑๐
นักท่องเที่ยว ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย ปี ๒๕๖๐ จะต้องมีผู้เสียชีวิตน้อยลง และ
ขอให้เข้มงวดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการด้วย
เมื่อคราวสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดํา เนินเยี่ ย มชม
โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พระองค์ท่านได้ทรงตรัสถามว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้บ้างหรือไม่ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี จะมี
เทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ ใช้ ประโยชน์ที่เดี ยว มี การส่ งน้ําเสี ยไปบําบัด พระองค์ท่านจึงมีพระราชดํารัสให้ช่วย
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ มอบอําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พาคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาศึกษาดูงานกัน และนําแนวทางไปใช้ประโยชน์ เช่น
การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสียทางธรรมชาติ เป็นต้น
ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เรื่องความปรองดองสมานฉันท์ ได้มอบผู้ว่าราชการจังหวัด
ดูเรื่องประเด็นอะไรที่จะเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ให้นํามาคัดกรอง อะไรที่ภาคประชารัฐทั้ง
๔ กลุ่ม ชี้มาว่าเรื่องใดเป็นปัญหาของจังหวัด ให้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและนําไปแก้ไข
การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของคณะกรรมการจัดทําดอกไม้จันทน์ กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดและอําเภอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของอําเภอ และท้องถิ่น ขอให้ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลเรื่องดังกล่าวด้วย มอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดสอน
ทําดอกไม้จันทน์ รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม
อีกด้วย
เรื่องการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาระหว่างพื้นที่กับท้องถิ่น ขอให้ปรึกษากัน
ให้ดีอย่างให้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยเฉพาะแหล่งน้ําในห้วย หนอง คลอง บึง เพราะหากมีการปัดความ
รับผิดชอบจะส่งผลให้ผักตบชวาเติบโตและเพิ่มมากขึ้น และรีบดําเนินการและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ กรณีที่มีประชาชนถวายฎีกา ขอให้ดําเนินการตรวจสอบเร่งด่วนและ
แก้ไขปัญหาเป็นลําดับแรก
ด้านการสนับสนุนการศึกษา ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยห่วงเรื่องกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้
กําชับโรงเรียน เรื่องสภาพของรถรับ – ส่งนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นรถของโรงเรียนเอง หรือรถที่โรงเรียนจ้าง ตลอดจน
รถที่จัดไปทัศนศึกษา ดูงาน ต้องระวังให้ดําเนินการทําประกันหมู่ หรือทําการใดให้มีความปลอดภัย สําหรับเรื่อง
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม การปลูกฝังนักเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดเพชรบุรี
จะเป็นจังหวัดคุณธรรม มอบสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ ศึกษาข้อมูลว่าจะปลูกฝังในกลุ่มใด
ได้บ้าง ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากร ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตเป็นจํานวนมาก เนื่องจาก
มีงบประมาณเข้ามาเยอะ ท่านอาจพลาดโดยไม่ได้มีเจตนาทุจริต แต่อย่าพลาดโดยจงจงทุจริต เช่น การออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน อย่าเรียกรับเงินหรือดําเนินการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
ให้เป็นเรื่องถูก ชีวิตและคุณค่าของข้าราชการไม่ใช่อยู่ที่เงิน ข้าราชการต้องมีคุณค่ามากกว่าเงิน ต้องมีศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการ
การให้ความสําคัญต่อสถาบัน ในส่วนของการรับเสด็จฯ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ร่วมรับเสด็จฯ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การรับเสด็จฯ ถือเป็นเกียรติเป็นศรีแก่ตัว ในส่วนของการร่วมถวายงาน สิ่งที่ทําถวาย
เช่น พื้นที่ใดมีพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบรมราชานุสรณ์ หรืออนุสรณ์สถานต่าง ๆ อาจเป็นในรูปแบบของ

๑๑
พลับพลาที่ประทับ หรือสิ่งที่มีผู้ถวายพระองค์ท่าน เป็นต้น ขอให้ท่านเข้าไปดูแลให้สมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง
อย่าปล่อยให้รกร้าง เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณค่าทางจิตใจของชาวจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ขณะนี้ยกระดับขึ้นมากเป็นผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
มีทั้งบุคลากรเพิ่ม ขึ้น งบประมาณ และยานพาหนะเป็นของตนเอง ดังนั้น การดําเนินการแก้ไขปัญหา ต้องมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาขึ้น สําหรับศูนย์ดํารงธรรมอําเภอต้องรับลูกจากระดับจังหวัด ในส่วนของท้องถิ่นท่านสามารถ
ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ดํ า รงธรรมท้ อ งถิ่ น ได้ ส่ ว นราชการก็ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ เ ช่ น กั น สํ า หรั บ ประเด็ น
การร้องเรียน หากมิใช่การกลั่นแกล้ง ถือเป็นช่องทางชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดด้อย สิ่งเหล่านี้หากดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง การปฏิบัติของจังหวัดเพชรบุรีจะดําเนินไปได้ด้วยดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบ
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) การปฏิ รู ปประเทศ สรุ ปสาระสํ าคั ญ ดั ง นี้ เรื่ อ งการเน้ น ย้ํ า ประเทศชาติ ต้ อ งมาก่ อ น
ประเทศไทยต้องเดินได้ด้วยการปฏิรูปประเทศเป็นระยะ ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญของประเทศ ปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่
ให้มองปัญหาให้ตรงกันก่อนถึงจะแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะทําให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เรื่องความเป็นผู้นํา ผู้นําต้องคิดล่วงหน้า เพื่อให้สามารถดําเนินการต่อ ๆ ไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นําต้องทําตัวเป็นสะพาน เพื่อให้ประชาชนก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ไปสู่ความสําเร็จให้ได้
เรื่องการพัฒนาคน พัฒนากฎหมาย เพื่อรองรับ Thailand ๔.๐ ต้องมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ของจังหวัด ในส่วนของ AEC ๑๐ ประเทศ ต้องเดินไปได้ด้วยกัน สําหรับการทํางานขอให้ทุกท่านทํางานอย่าง
เต็มความสามารถ และเต็มที่ ในส่วนของ Thailand ๔.๐ กําหนดให้มี ๕ วาระ ดังนี้ ๑) เตรียมคนไทยสู่ทศวรรษที่ ๒๑
๒) การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ๓) พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการไปสู่เป้าหมาย ๔) สร้างความเข้มแข็ งผ่าน ๑๘ กลุ่ม จังหวัด และ ๗๖ จังหวัด ๕) การดํ าเนินการ
เชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่ประชาคม
ช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือการไปแล้ว ในเรื่องของการจัดเตรียมแหล่งน้ํา
ขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยขอให้น้อมนําแนวทางตามพระราชดําริในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ํา นําความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมาร่วมช่วยกันบริหารจัดการน้ํา
ให้ ไ ด้ ให้ นํ า สถานการณ์ ที่ ข าดแคลนในปี ที่ ผ่ า นมามาดู กั น ว่ า พื้ น ที่ ใ ดมี ค วามเสี่ ย งในการขาดแคลนน้ํ า สู ง
ให้เตรียมการตั้งแต่ต้น ดูแหล่งน้ําต่าง ๆ ปรับปรุงแหล่งน้ํา ตลอดจนถังน้ําที่แจกจ่ายไปแล้ว อายุของการใช้ถังน้ํา
ประมาณ ๑๐ ปี ฉะนั้น ถังน้ําที่แจกไปเราใช้ได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่
การอบรมหลักสูตรผู้นํา โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับบริษัท CP ใช้งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท
สรุปสาระ ดังนี้ ๑) หลักสูตรการเป็นผู้นํายุคใหม่ ปัจจุบันการเป็นผู้นําเปลี่ยนไปตามรูปแบบ ผู้นําต้องสมมารถ
ถ่ า ยทอดวิ สั ยทั ศ น์ไ ด้ เพื่ อ นํ า ไปสู่ก ารภ)เปลี่ย นแปลง ๒) เน้ น ย้ํา การเรี ย นรู้ ปั จจุ บั นต้ อ งเรีย นรู้ซึ่ ง กั น และกั น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ๓) Thailand ๔.๐ เน้นเรื่องการสร้างคน โดยการนําคนเก่งมาใช้ ๔) การผลิตสินค้า
ตามต้องต้องการของตลาด การลดต้นทุนการผลิตในการขนส่งสินค้า และมองคู่แข่ง ๕) การทําฟาร์ม เช่น การทํา
เกษตรแปลงใหญ่ การนําเครื่องจักรมาใช้งาน นอกจากรวดเร็ว และความแม่นยํา ผลผลิตจะออกตรงต่อเวลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับงบประมาณกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)
จํานวน ๑๐ ล้านบาท หากพื้นที่ใดมีผู้พิการตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป ผู้บริหารระดับท้องถิ่น
สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการได้ โดยให้งบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อคนพิการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจข้อมูล พร้อมแจ้งรายชื่อผู้พิการยังยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
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กองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว มี ง บประมาณหลายพั น ล้ า นบาท กฎหมายใหม่ อ อกมา
ให้คณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน เช่น บ้านถ้ําเสือ อําเภอแก่งกระจาน บ้านถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด และบ้านในดง
อําเภอท่ายาง เป็นต้น ที่ดําเนินการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สามารถของบประมาณอุดหนุนจากกรม
การท่ องเที่ ย วได้โดยตรง โดยต้องมี ค ณะกรรมการ ตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้ นไป อาจเป็น ในรู ปแบบของการส่ง เสริ ม
การท่องเที่ยว การปรับปรุงบ้านพัก หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ทั้งนี้ สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จฯ นําคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสจาก 30 ประเทศ เยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเผยแพร่
แนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยวันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า เสด็จฯ ณ โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ํามันพืช
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา การนําปาล์มน้ํามันมาแปรรูป
เป็นน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ภาคบ่าย เสด็จพระราชดําเนิน ณ โครงการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการเกษตรในลักษณะ
ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๐ เสด็จพระราชดําเนิน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มแหลมผั ก เบี้ ย อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ตํ า บลแหลมผั ก เบี้ ย อํ า เภอบ้ า นแหลม ศึ ก ษาวิ จั ย
หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ําเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทําได้ง่าย และสามารถ
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นในประเทศได้อย่างกว้างขวาง วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
จัดพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เขาบันไดอิฐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ เคาน์เตอร์
บริการไปรษณีย์เขาบันไดอิฐ ถนนพชรเกษม ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี ใกล้กับร้านขนมนันทวัน วันที่
2 มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ปรับตัวการพัฒนา (กลุ่ม D) โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ในเขตตรวจราชการที่ 5 รวม 4 จังหวัด กว่า 100 คน เข้าร่วม วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) นําส่วนราชการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถาน
ประกอบกิจการ ประจําปี 2560 ณ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อําเภอเขาย้อย
ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์ ปัญหาที่พบ คือ ขาดแคลนแรงงาน ต้องการแรงงานไทย เพื่อ
รองรับการขยายกิจการ วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี จัดเทศกาลดนตรีแจ๊ส พระราชวังรามราชนิเวศน์ (ชมวัง ฟังเพลง บรรเลงแจ๊ส ครั้งที่ 2) โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน มีส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น
และประชาชนเข้ า ร่ ว มเป็ น จํ า นวนมาก วั น ที่ 7 มี น าคม ๒๕๖๐ สํ า นั ก งานยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนจั ง หวั ด เพชรบุ รี
จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนภายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ โดยมี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖๐

๑๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดําเนิน
โครงการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดเพชรบุรี
โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่3/2560 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธาน
วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2560 “พลังสตรี พลังเครือข่าย พลังพัฒนา” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่น
เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมโดยรวมได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
เป็นประธาน เป้าหมาย คือ ไม่ให้ราษฎรขาดแคลนน้ําอุปโภค รองลงมา คือ น้ําเพื่อการเกษตร วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๐
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 5 พร้อมด้วย นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และคณะ ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุรี พร้อมส่วนราชการร่ วมประชุม ภาคบ่าย ลงพื้ นที่ดูการบริห ารจั ดการและ
สิ่งแวดล้อม ติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้ผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มดําเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันที่
9 มีนาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันครบรอบ 66 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมปูนปั้น สรรค์สร้างสู่ลูกหลาน โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านนายทองร่วง เอมโอษฐ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจําปี 2554 วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จัดงาน Thailand International Kite Festival @ Cha-Am เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย ประจําปี 2560
ระหว่าง 10 - 12 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ชายหาดชะอํา วันที่
10 มีนาคม ๒๕๖๐ สภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านลาด ชาวอําเภอบ้านลาด ร่วมกับอําเภอบ้านลาด จัดงานลานวัฒนธรรม
ร้อยปี วีถีบ้านลาด ระหว่าง 10 – 11 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร) นั่งเกวียนเป็นประธานเปิดงาน ณ วัดโพธ์กรุ อําเภอบ้านลาด วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย จัดโครงการส่องกล้องมะเร็ง
ลําไส้ใหญ่สัญจร จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วันที่ 11
มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตําบลท่ายาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอําเภอท่ายาง จํานวน 12 ตําบล จัดงาน “ท่ายางดีจัง”
แบ่งปันสานสุข โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณ
หน้าวิกเกษมสุขตลาดสดเทศบาลตําบลท่ายาง และบริเวณโดยรอบอําเภอท่ายาง วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๐
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการตลาดท่าย์น้ําข้ามภพทั้งฝั่งเทศบาลตําบลท่ายาง ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหย่อง จัดงาน “ตลาดต้องชม ท่าย์น้ําข้ามภพนี้ .... ดีต่อใจ” ภายใต้โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดงานบนเวทีกลางแม่น้ําเพชร วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ – พระนครคีรี – พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยรางวัล

๑๔
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักวิ่งทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมการแข่งขันกว่า
500 คน วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๐ พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เดินทาง
มารับตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบาย โดยเน้นการทํางานที่เป็นไปตามกฎหมาย
และอยู่ ใ นระเบี ย บวิ นัย รวมถึ ง การแต่ ง กายและพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม กํ าชับ เกี่ ย วกับแหล่ งมั่ วสุ ม อบายมุ ข
ตลอดจนการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดเพชรบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ป รองดองในระดั บ พื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอจาก
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม มีประเด็นคําถาม 10 ด้าน เช่น ด้านการเมือง เป็นต้น ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหาตามแนวความคิด “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งคณะทํางานระดับจังหวัดรวมรวบความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการสร้างความปรองดอง เพื่อนําเสนอต่อกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 1 ต่อไป วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบรถยนต์กระบะ อีซูซุดีแม็ก
ตอนครึ่ง สีขาว ให้กับ นายประสาน ชุ่มแอ่น ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล รางวัลที่ 1 ประจําปี 2560
และมอบรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล รางวัลที่ 2 จํานวน 3 ราย ณ สํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 1/2560 Royal
Coast ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง และมอบรางวัลสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศ
ประจําปี 2559 เส้นทางการท่องเที่ยว “อาบน้ําแร่ แช่น้ําใส” จังหวัดระนอง ให้กับ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 14 – ๑5 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและประชุมเพื่อเตรียมการ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม ๒๕๖๐ วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดประชุมสร้างการรับรู้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปี 2560 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกั บภาคเอกชน จั ดงาน “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิล ของพ่ อ” เพื่ อถวายเป็นพระราชกุศ ลแด่ ในหลวง ร.9
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย
กิจกรรมร่วมลงนามถวายความอาลัย บริจาคโลหิต ปล่อยปลาลงแม่น้ําเพชรบุรี แจกปลานิลให้เกษตรกร เป็นต้น
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากวาตภัย (คลื่นพายุซัดฝั่ง)
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2560 จัดฝึกการป้องและบรรเทาสาธารณภัยจากวาตภัย (คลื่นพายุซัดฝั่ง) จังหวัดเพชรบุรี
ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยฝึกซ้อมบนโต๊ะ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๐ และวันที่21 มีนาคม ๒๕๖๐
จัดฝึกการป้องและบรรเทาสาธารณภัยจากวาตภัย (คลื่นพายุซัดฝั่ง) เต็มรูปแบบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผน ณ สวนภูมิทัศน์ ชายหาดเจ้าสําราญ วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดประชุมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
สําหรับจัดทําแผนการจัดการน้ํา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม มีเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย
จํานวน 3 จังหวัด และส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบางตะบูน วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๐ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
รุ่นที่ 4 ณ วัดถ้ําแก้ว มีผู้เข้าโครงการ จํานวน 113 คน วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงานประติมากรรมเกลือ Art Of Salt ตอน “ไม่น่าเชื่อ...เกลือเก่งเกิ๊น” ณ กิโลเมตรที่ 41 หมู่ที่ 3
ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม ระหว่าง 17 – 19 มีนาคม ๒๕๖๐ วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล
อําเภอท่ายาง อําเภอท่ายางจัดงานเกษตรและของดีท่ายาง “ ครั้งที่ 26 ประจําปี 2560 ระหว่าวันที่ 17 - 26
มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดงาน พร้อม

๑๕
มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน
ท้องถิ่น ประจําปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ แพริมน้ํา
ลานสุนทรภู่ ท่าน้ําวัดพลับพลาชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม
พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีชีวิตเพชรบุรีดีจัง มาส่งต่อกันเป็นครั้งที่ 6 มีเยาวชนจากเครือข่ายเพชรบุรี
ดีจังเป็นแกนนํา โดยการสนับสนุนของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล
เมืองเพชรบุรี วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร สํานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม Royal Coast Half Marathon ครั้งที่ 1 บนเส้นทาง "เส้นทาง
สายการเรียนรู้ ดูโลกทะเลโคลน เยี่ยมชมโครงการพระราชดําริ" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.
กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิด มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 500 คน วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นําโดย พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการและ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ป่าไม้ของประเทศในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัม พันธ์แ ห่งชาติร ะดับจังหวั ด
เพื่อเป็นภาพรวมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเก่า) วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ จํานวน 9 คน
ตามพระราชดํ ารัส พระบาทสมเด็จ พระเจ้า ปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยมี ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดเพชรบุ รี
เป็นประธาน วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี คงไว้ซึ่งเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา 4 แห่ง ลงมติการกําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับ
กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ตามมาตรา 77 จํานวน 4 ประเภท วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวิรันดา
รีสอร์ทหัวหิน - ชะอํา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สํานักงานเพชรบุรี) จัดการแถลงทิศทางการท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี รายงานผลงานของ สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สํานักงานเพชรบุรี) ปีงบประมาณ 2560
ที่ดําเนินการแล้ว และจะดําเนินการต่อไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมี
การบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว โดย นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภูมิภาคภาคกลาง วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ อ าสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นกลางและมอบนโยบายแนวทาง
การปฏิบัติงานแก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการชุมนุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง อปพร.
เนื่องในวัน อปพร.ประจําปี 2560 ณ ห้องประชุมอําเภอชะอํา วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดปากลัด ตําบลบางตะบูน
อําเภอบ้านแหลม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) การให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น จากนั้นมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการอบรมส่งเสริมองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริต จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานประชุมคณะทํางานจัดระเบียบชายหาด การจัดการขยะมูลฝอย สุนัขจรจัด
และยามชายฝั่งบริเวณชายหาดชะอํา วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุม

๑๖
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลการดําเนินงาน
และพิจารณาโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุน วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนริมน้ําหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ถนนคนเดิน” จังหวัดเพชรบุรี โซนถนนอาหารอร่อย ถนน
อาหารปลอดภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ถนนคนเดิน” จังหวัดเพชรบุรี
กําหนดจัดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดเพชรบุรีร่วมต้อนรับคณะ
ทูตานุทูต และคู่สมรสจาก 30 ประเทศ นําชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ตลอดจนงานสกุลช่างเมืองเพชร
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนําคณะทูตานุทูตศึกษาดูงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2๕๖๐ วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุ รี ร่วมกับศู นย์ฝึก อบรมปฐมพยาบาลและสุ ขภาพอนามั ย สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒ นา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560 โดยมี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วันที่ 28 มี.ค.๒๕60 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ
เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ติดตาม
ข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2560 –
2564 วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 ครั้งที่ 2 รับทราบผลการ
ประกวดระดับภาค พิจารณาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน พิจารณาสถานที่รับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในเดือนกรกฎาคม
๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) งบส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๖,๐๗๓.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓,๕๙๖.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ๕๙.๒๑ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๔๓
งบรายจ่ายประจํา ๒๒,๗๖๐.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๑๔๙.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๖ เป้าหมาย
ไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕ อยู่ในลําดับที่๔๖ งบรายจ่ายลงทุน ๓,๓๑๓.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๙๑,๔๔๖.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔ภ.๖๗ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๓๒
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๒๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๑๒ เป้าหมายไตรามาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๔๘ งบรายจ่ายประจํา ๓๙.๖๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๔.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๗ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕ อยู่ในลําดับที่ ๒๖
งบรายจ่ายลงทุน ๑๘๘.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙ เป้าหมายไตรมาส ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๔๓
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๔๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๔๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๑๖ งบรายจ่ายประจํา
๕๓.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕
อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบรายจ่ายลงทุน ๒๙๑.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕ เป้าหมาย
ไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบกระตุ้นขนาดเล็ก ได้รับจัดสรร
๑๒๓.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๘.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๖

๑๗
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๑,๐๐๕.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๓๙.๐๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๗ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๑๒.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๙๘.๕๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๗ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๓.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔๐.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๖
ผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐)
จํานวน ๗๒ หน่วยงาน ๑,๒๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๓,๓๑๓,๖๑๕,๘๑๘.๔๒ บาท ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน จํานวน ๘๐
โครงการ เป็ นเงิน ๗๕๔,๒๕๓,๑๗๙.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๖ ก่อหนี้ผู กพั นแล้ว จํ านวน ๒๔๓ โครงการ
เป็ นเงิ น ๑,๑๐๒,๐๑๘,๕๘๐.๙๖ บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ ๓๓.๒๕ เบิ กจ่ ายแล้ ว จํ า นวน ๙๒๗ โครงการ เป็ น เงิ น
๑,๔๕๗,๓๔๔,๐๕๗.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๙
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรต่ํากว่า ๒ ล้านบาท จํานวน ๖๘ หน่วยงาน
๙๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๓๙,๕๖๑,๗๔๖.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๖๐ โครงการ
เป็นเงิน ๖๓,๙๓๑,๒๔๔.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว จํานวน ๑๐๗ โครงการ เป็นเงิน
๔๓,๙๒๔,๐๙๒.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๘๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๑,๗๐๖,๔๐๙.๖๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๙ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนต่ํากว่า ๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันไม่ครบทุกโครงการ
จํานวน ๑๓ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเกิน ๒ ล้านบาท จํานวน ๓๗ หน่วยงาน
๒๕๓ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๔๗,๐๕๔,๐๗๑.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๕ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๒๐
โครงการ เป็นเงิน ๖๙๐,๓๒๑,๙๓๕.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๑๓๖ โครงการ
เป็นเงิน ๑,๐๕๘,๐๙๔,๔๘๘.๕๕ บาท คิ ดเป็นร้อ ยละ ๓๑.๙๓ เบิกจ่ ายแล้ว จํานวน ๙๗ โครงการ เป็นเงิ น
๑,๒๒๕,๖๓๗,๖๔๗.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๙ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป
ก่อหนี้ผูกพันไม่ครบทุกโครงการ จํานวน ๑๐ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
ผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก จํานวน ๒๔ หน่วยงาน ๒๑๐
โครงการ เป็นเงิน ๑๒๓,๔๔๐,๐๒๘.๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๙๗,๙๒๒,๒๙๘.๓๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๓๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๓,๕๕๕,๙๙๑.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ
๗๙.๓๓ เงินเหลือจ่าย จํานวน ๑,๙๖๑,๗๓๘.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมกราคม 2560 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดหดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการชะลอตัวลงของด้านอุปทาน ตามการหดตัวของปริมาณผลผลิต
ภาคการเกษตร และภาคบริการ รวมถึงการชะลอตัวลงของภาคอุตสาหกรรม ด้านอุปสงค์ขยายตัว จากการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากและประมาณสินเชื่อสะสม เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลงขณะที่ผลการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวร้อยละ -8.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ในเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวร้อยละ -23.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรดโรงงาน กุ้งขาว และสุกร แต่ปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อยจากที่หดตัวร้อยละ -26.4 ในเดือนก่อน ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักหดตัวร้อยละ -12.3
จากที่ขยายตัว ร้อยละ 8.9 ในเดือนก่อน ตามการลดลงของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จากกิจกรรมโรงแรม และภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟ) ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 7.0

๑๘
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.7 โดยเฉพาะจากการขยายตัวของ
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการเป็นสําคัญ สาหรับดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดด้านอุปสงค์หดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สะท้อนจาก การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 8.6 ฟื้นตัวมาเป็นบวกจากที่หดตัวร้อยละ -24.7 ในเดือนก่อน
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ด้านการลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.6
ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ จํานวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่
และการขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุน สําหรับการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -27.2 เป็นผลจากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการและรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. และเทศบาล)
ที่เบิกจ่ายได้ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายปรับตัวลดลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 ในเดือนก่อน แต่อย่างไรก็ตาม
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -27.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -27.8 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของของปริมาณผลผลิตข้าว
สับปะรดโรงงาน กุ้งขาว และสุกร สําหรับราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะราคาสับปะรดโรงงานลดลง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจาก ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีปริมาณเงินฝากสะสม
เพิ่มขึ้นแต่ ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 5.5
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้น
ของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และธนาคารออมสิน สอดคล้องกับด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเช่นกัน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 2.6 ตามการเพิ่มขึ้นของอาหารสําเร็จรูป
และผลไม้สดต่าง ๆ ส่วนหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวด
ยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดพาหนะ การขนส่ง การสื่อสาร การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล และ
เครื่องนุ่งห่ม สําหรับด้านการจ้างงาน ลดลงร้อยละ –2.3 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ -6.1 ในเดือนก่อน
ด้านการคลัง ในเดือนมกราคม 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 504.7 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ -27.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน
253.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -46.6 เป็นผลจากส่วนราชการได้รับจัดสรรรายจ่ายประจําลดลงเป็นสําคัญ ขณะที่
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 251.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 โดยเฉพาะการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เบิกจ่ายได้สูงกว่า
เป้าหมายเป็นสําคัญ สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 294.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ภาษีน้ํามันของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น สําหรับดุลเงินงบประมาณ ในเดือน
มกราคม 2560 ขาดดุล จํานวน 211.4 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้
นําส่งคลัง สะท้อนภาวะการคลัง ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙
๔.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด การดําเนินการโครงท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ปี ๒๕๖๐ หลักการและเหตุผล คือ จังหวัดเพชรบุรี
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคมทางด้านประวัติศาสตร์
และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และมีการท่องเที่ยวชั้นนําของภูมิภาค
ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่
สาธารณะ แม่น้ํา ห้วย หนอง คลอง บึง ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนและจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทําโครงการท้องถิ่นเพชรบุรี
สวยด้วยมือเรา ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดี
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทําโครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ปี ๒๕๖๐
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมโครงการพัฒนาเมือง หมู่บ้าน/ชุมชน และ
แหล่ งท่องเที่ ยวให้มีความสะอาด เป็ นระเบียบ เรียบร้อย น่าอยู่ น่าเที่ยว น่ ามอง ๒) เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรับภูมิทัศน์รอบสํานักงานและจัดระเบียบภายในสํานักงานให้สะอาด สวยงาม ๓) เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและทางเท้าในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น ศาลา
กลางบ้าน แหล่งน้ํา หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และสถาบันสําคัญของชาติ ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม ๔) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาดชุมชน/หมู่บ้าน สิ่งสาธารณประโยชน์ และสร้างความสวยงามในท้องถิ่น ๕) เพื่อให้ประชาชนรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ เทศบาล จํ า นวน ๑๕ แห่ ง และองค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล จํานวน ๖๙ แห่ง รวมจํานวน ๘๔ แห่ง เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึก
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/
ชุมชน ท้องถิ่น มากขึ้น ทําให้คุณภาพชีวิตการทํางานดีขึ้น ๒) เพื่อให้ท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเที่ยว น่ามอง
กิจกรรมหลักของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจกรรม ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรม “สํานักงาน
สวยสะอาด” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับภูมิทัศน์รอบสํานักงานให้สะอาด สวยงาม โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
หรือจัดสวนหย่อมให้ร่มรื่น จัดสภาพแวดล้อมภายในสํานักงานให้สะอาด สวยงาม น่าทํางาน มีความเหมาะสม
ต่อการบริการประชาชน ๒) กิจกรรม “๑ ท้องถิ่น ๑ แหล่งท่องเที่ยว” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม มีความปลอดภัย ๓) กิจกรรม “๑ ท้องถิ่น
๑ ถนนสวยงาม” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงถนนสายหลักในเขตพื้นที่ให้มีความปลอดภัย สะอาด
สวยงาม โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และจัดระเบียบป้ายต่าง ๆ มีระยะทางดําเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
๔) กิจกรรม “๑ ความคุ้มค่า ๑ สาธารณประโยชน์” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์
เช่น สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ ศาลากลางบ้าน แหล่งน้ํา โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และสถาบัน
สําคัญของชาติ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ ๕) กิจกรรม “ชุมชน/หมู่บ้าน น่าอยู่”
โดยให้ ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง จัดระเบียบชุมชน/
หมู่บ้าน การรักษาความสะอาดให้สวยงามน่าอยู่ มีความปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ ชุมชน/หมู่บ้าน โดยการประกวดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มเทศบาล
๒. กลุ่มองค์การบริหารส่วนตําบล ระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้ ๑) อํ า เภอตรวจประเมิ น โดยการคั ด เลื อ กองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินอันดับ ๑ ในแต่ละกิจกรรม ตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ สําหรับกิจกรรมของเทศบาลตั้งอยู่อําเภอใดให้อําเภอนั้นเป็นผู้ประเมิน ๒) จังหวัดตรวจ

๒๐
ประเมินคัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่มีผลการประเมินอันดับ ๑ ในระดับอําเภอของแต่ละกลุ่ม
(กลุ่มเทศบาลและกลุ่มองค์การบริหารส่วนตําบล) ในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ความก้าวหน้า : แผนปฏิ บัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดเพชรบุรีสะอาด”
พ.ศ. 2559 - 2560 จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งให้องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดําเนินการตาม
กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559 – 2560) โดยการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ ตามหลักการ 3 ช : ใช้น้อยลง ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ โดยให้ห้ครัวเรือน สถานที่ราชการ
สถานศึกษา สถานประกอบการ ภาคเอกชน และศาสนสถาน ดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3 ช
อย่างต่อเนื่อง แต่งตั้งแกนนําหรือผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนกลุ่มในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขับเคลื่อนและติดตาม
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ กําหนดให้มีกฎกติกาหรือมาตรการทางสังคม
เป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน ปรับปรุงถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณในเขตหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนดําเนินการตัดหรือตกแต่งต้นไม้บริเวณข้างทาง
จัดระเบียบป้ายให้มีความสวยงามและปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดทั้งของภาครัฐและเอกชน
ดํ า เนิ น การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ตามหลั ก การ 3ช และมี ก ารรั ก ษาความสะอาดตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
ดําเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและการทําความสะอาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ ธนาคารขยะ การทํา
ปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือนดิน การทอดผ้าป่าขยะ และการทําความสะอาด Big Cleaning Day ในวันสําคัญต่าง ๆ
เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสําคัญทางศาสนา วันประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจําเดือนของ อปท. ปีงบประมาณ 2560 (มฝ.2)
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น (ตัน/เดือน) ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ขยะทั้งหมดลดลง จํานวน
๖๒๗,๑๒๔๔ ตัน แยกเป็น ขยะทั่วไป จํานวน ๔๕๒.๙๒๗๖ ตัน ขยะอินทรีย์ จํานวน ๗๕.๗๑๐๖ ตัน ขยะรีไซเคิล
จํานวน ๑๑๖.๓๙๑๘ ตัน ขยะอันตราย จํานวน ๑๐.๖๔๒๕ ตัน และขยะอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๗.๒๖๓๑ ตัน
สํ า หรั บ ปริ ม าณขยะที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบกํ า จั ด (เก็ บ ขนไปกํ า จั ด ) ลดลง จํ า นวน ๗๓๓.๓๕๖๐ ตั น ค่ า ใช้ จ่ า ย
๑๓๓,๓๙๖.๙๔๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
การจัดประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” และ “อําเภอสะอาด” จังหวัดกําหนดดําเนินการ
จัดประกวดและมอบรางวัลใน 2 ระดับ ดังนี้ ๑) หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ตําบลละ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน (อันดับ 1,
2, 3) และชมเชยอีก 2 รางวัล (มอบอําเภอเป็นผู้จัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560) ๒) อําเภอ
สะอาด จังหวัดละ 3 อําเภอ (อันดับ 1, 2, 3,) และชมเชยอีก 2 รางวัล (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน ๒,๓๕๙ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๒,๓๕๙ เรื่อง ผลการ
ดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน ๖๒๒ เรื่อง ยุติเรื่อง
จํานวน ๖๒๒ เรื่อง
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คําปรึกษา จํานวน ๕๕๑ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๓๓๗ เรื่อง ดังนี้ ๑) เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จํานวน ๒๑๔ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑๗๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๓ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๗ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ๒) บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๑๐๒ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง
๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๑ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรม

๒๑
อําเภอทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๒๑๔ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖ ยุติเรื่อง
จํานวน ๒๐๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัด
จังหวั ดเพชรบุรี กําหนดดําเนินงานโครงการถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชื่อ
“ถนนคนเดินเพลิดเพลินพริบพรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน เรียนรู้วัฒนธรรม และ
จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจฐานราก สู่ความยั่งยืน โดยกําหนดดําเนินการในพื้นที่โซนที่ ๒ อาหารปลอดภัย บริเวณหลังจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นอันดับแรกก่อน ซึ่งจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. และได้จัดทําพิธีเปิดไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การจัดกิจกรรม Road Show OTOP ณ จังหวัดชุมพร และ เดอะ เวเนเซีย อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี ได้รับงบประมาณประจําปี ๒๕๖๐ จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
วัฒนธรรมจังหวัด
ให้ดําเนินโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการนี้
ได้กําหนดจัดกิจกรรม Road Show OTOP ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๑ ดําเนินการ
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจังหวัดชุมพร จํานวน ๑๑๐ บูธ กําหนดพิธีเปิด
โครงการ ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ๒) ครั้งที่ ๒ ดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถานที่ท่องเที่ยว เดอะ เวเนเซีย หัวหิน – ชะอํา จํานวน ๑๑๐ บูธ กําหนดพิธีเปิด
โครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้ โ ดยสาร ทั้ ง ในเขต
ขนส่งจังหวัด
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นที่นิยมของประชาชนเป็นจํานวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการเดินทางแต่โดยที่มาตรการในการควบคุมกํากับดูแลรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่ยังไม่สามารถรองรับต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดได้ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
หลายครั้ ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ มี วันหยุดติ ดต่อกั นหลายวัน ซึ่งมีผู้ โดยสารสัญจรเป็นจํ านวนมาก จึงจําเป็ น
ต้องกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง
สภาพของรถโดยสาร การควบคุมผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิ รูปการคมนาคมและการขนส่ง เพื่ อประโยชน์ต่อความสงบเรียบร้ อยในสังคม เพิ่มความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน และเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ๑) ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ใช้

๒๒
ข้อความต่อไปนี้ “มาตรา ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนดต้องจัดให้มี
สมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ พร้อมทั้งบันทึกการ
ตรวจสอบดังกล่าว และใบกํากับสินค้าที่ทําการขนส่ง รวมทั้งต้องจัดทํารายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการขนส่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด” ๒) ให้นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถระงับใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ได้ไม่เกินหกเดือน เมื่อมีกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขนส่งอันกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการขนส่ง
ผู้ประกอบการขนส่งปล่อยปะละเลยให้มีการนํารถไปใช้กระทําความผิด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกํากับดูแล
ผู้ขับรถหรือพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยทําให้มีการบรรทุกเกินจํานวนที่นั่ง ทอดทิ้งผู้โดยสาร หรือเก็บค่าโดยสาร
เกินอัตราที่กําหนด ๓) ให้กรมการขนส่งทางบกควบคุมผู้ให้บริการระบบติดตามรถสําหรับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและระบบการทํางานของ
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ๔) ให้กรมการขนส่งทางบกกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรถประจําทางและ
ไม่ประจําทางประเภทรถตู้โดยสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งดําเนินการโดยเคร่งครัด ดังนี้ การติดตั้งถังบรรจุก๊าซ
ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่ทําให้น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถ การติดตั้งหรือ
การปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถและการเดินทาง กําหนดจํานวนที่นั่ง
ผู้โดยสารให้ มีจํ านวนที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการบรรทุกและขนส่งผู้ โดยสาร ซึ่งต้องไม่เกินสิ บสามที่นั่ง
๕) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอก ให้รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือ
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์จัดให้มีการทําประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ.๒๕๓๕ โดยให้กรมการขนส่งทางบกกําหนดเป็นเงื่อนไขสําหรับการรับจดทะเบียนหรือรับชําระภาษี ประเภทรถ
ที่ต้องจัดทําประกันภัยเพิ่มเติมและวงเงินคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกําหนด ๖) ให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ยังมีผลใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๕
แห่ งพระราชบั ญ ญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคํ าสั่งนี้ ใ ช้ บังคั บ แทน ทั้งนี้ กฎหมาย
กระทรวงดังกล่าวให้ใช้บังคับได้เป็นเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ๗) ให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทําความผิดหรือมีการกระทําใดที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะ ๘) ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ ๙) คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (เอกสาร)
๕.๑ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างของทางราชการ
ตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0017.5/3848 ได้แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่อกําหนดเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ให้ส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากร ได้ยึดถือและ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ในการดําเนินโครงการทั้งก่อนดําเนินโครงการ/กิจกรรม ระหว่าง
ดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ

๒๓
ในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ที่กําหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงานก่อสร้างทุกประเภทฯ ถือปฏิบัติ จึงขอให้ส่วนราชการดําเนินการตามแนวทาง
ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุโดยเคร่งครัด เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
รวมทั้งให้หน่วยงานได้ดําเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น (หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.anticor.moi.go.th) ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งเวียน
ส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0017.5/4505 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายละเอียดข้อตรวจพบตามผลกาตรวจสอบ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําสรุปรายละเอียดข้อตรวจพบตามผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๔ หน่วยงาน และตรวจสอบโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๙ จํานวน ๖ โครงการ ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
จํานวน ๑๔ ข้อ และเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ จํานวน ๒ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม ทั้งนี้
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การดําเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
ผอ.กกต.ประจําจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์
หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ขายเสียงต้นแบบ อําเภอละ ๑ หมู่บ้าน เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการเสนอ และพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ
ขายเสียง แล้วเสนอแผนการดําเนินกิจกรรมพร้อมทั้งเสนอความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินกิจกรรม
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ หมู่บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ
ตําบลปากทะเล อําเภอบ้านแหลม ได้กําหนดจัดกิจกรรมประกาศสัตยาบรรณ รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ในวันพุธที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ ๑ ตําบลปากทะเล
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สําหรับหมู่บ้านในแต่ละอําเภออยู่ระหว่างการเสนอแผนกิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

