รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.อ.วันชาติ
4 พ.ต.ท.ภูวเดช
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายอานนท์
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นายจิตจรูญ
11 นางสาวอรสา
12 นายประยุทธ
13 นายพิภพ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นางยุวรี
นายอรรจธร
นางศุภามาศ
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นายจารึก
นางสาวเพ็ญศรี
นายไพบูลย์
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางอรัญญา
นายมานะ
นายอุทิศ
นายยุทธนา
นายโสภณ

ทองนิตย์
บุญบันดาล
วราสินธุ์
ราญสระน้อย
แก่นแก้ว
พร้อมเพรียง
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวงศ์
เพ็งพริ้ง
มั่นฑะกะ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
สัตยพานิช
ลี้ตระกูล
เครือนาค
พูลไชย
ผกามาศ
ธรรมสุนทร
ลี้สุวรรณกุล
เมฆมานะ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
ยั่งยืนพงษ์
วัฒนากร
บุญช่วย
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นางจิดาภา
นายสุรเวช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.ต.ยุทธพงษ์
นางวรรณวิมล

ชยธรกุลศิริ
ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
นามปักษา
ดั่นประดิษฐ์

แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายรัฐฐะ
40 นายวิรัตน์
41 นายพิทยา
42 นายขจรศักดิ์
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายรัฐพล
45 นายชาญ
46 นายอมรเทพ

สิริธรังศรี
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
สมบูรณ์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
เสมสวัสดิ์
แสนมหาเกษม

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 พ.ต.อ.พาณุพงษ์
48 พ.ต.ท.ไพพูล
49 พ.ต.อ.พีระพจน์
50 พ.ต.ท.บุญเสริม
51 พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์
52 พ.ต.อ.ชลิต
53 พ.ต.ท.นิพนธ์
54 พ.ต.ท.ชลิต
55 พ.ต.อ.ศิลปชัย
56 พ.ต.ท.สมนึก
57 พ.ต.ท.ภูริพรรษณ์
58 ร.ต.ท.แสงรุ่ง
59 ร.ต.ท.ธนกฤษณ์
60 ร.ต.ท.เกษ

ศรจิตติ
พรมเขียน
ระหว่างบ้าน
พูลถิน
ปัญญาไตรวิทย์
เกตุศรีเมฆ
เลิศพลรัตน์
ระเวง
มีช่วย
พันธ์แจ่ม
โลหะกิจตระกูล
สีนวล
วิลาศ
อินทร์มา

61 พ.ต.อ.อมร

ผ่องสมรูป

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)

กระทรวงกลาโหม
62 พ.ต.สรณ์สิริ

กุญแจนาค

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๓
63 ร.อ.มาโนช
64 พ.ต.เจนยุทธ์

โรจนบุรานนท์
ประเสริฐพงษ์ธร

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผูบ้ ังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
65 นางมาลินี
66 นางสาวรุ่งณภา
67 นางสาวปราณี
68 นายจรูญ

บุญสม
แสงมณี
หนูเนตร
แก้วขาว

69 นายประกิต
70 นางสาวสิรริ ัฐ

ปราณพานิชกิจ
รัตนศักดิ์ชัยชาญ

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
71 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ
72 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
73 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
74 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
75 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
76 นางสินทรัพย์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
77 นางสาวอัจฉราพร
78 นางสาวจันทิมา
79 นางสาวนวพร
80 นายสมเกียรติ
81 นายชัยวัชน์
82 นางสมจิต
83 นายกฤษณุพันธ์
84 นางชัชวาลี
85 นางมาลัย
86 นายธนกาญจน์
87 นางสาวพิลาวัณย์
88 นายสันต์
89 นายอิสระ
90 นางบุญศรี
91 นางนารีรัตน์
92 นายพิทยา
93 นางสาวศิริ

ตอนสุข
เกศเมตตา
อยู่สบาย
นวลละออง
สมุทรแก้ว
ประจักษ์บุญเจตสดา
โกเมนไปรรินทร์
ชัยศรี
อิ่มศิลป์
คนึ่งคิด
ทวีศรี
จรเจริญ
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
รุ่งสมัย
คณะมะ
วัดสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

๔

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
94 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
95 นางสาวนันทนี
พริ้งเพราะ
96 นางนภวรรณ
อํานวยเลขา
97 นายปณัย
หนูแท้
98 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
99 นายเสรี
เล็กวิไล
100 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
101 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
102 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
103 นายสรัชชา
สุริยกุล ณ อยุธยา
104 นายมนตรี
แสงสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
105 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
106 นายอนุกูล
มั่งมีทรัพย์
107 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิต

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

กระทรวงพลังงาน
108 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
109 นายประสพชัย
110 นายธีระเมธ
111 นายชัยทูรย์

พูลเกิด
เอียดแก้ว
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
112 นายโกศล
ขาวละเอียด
113 นายนาวิน
บุศย์ประยูร
114 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
115 นายวีระ

บุญมาเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
116 นายทวี
117 นายสุชาย

ดวงธัมมา
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี

๕

กระทรวงแรงงาน
118 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
119 นางสาวดาริกา

ธนะศักดิ์ศิริ

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
120 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
121 นายสายันต์
122 นายสหรัฐ
123 นายสมพงศ์
124 นายสรยุทธ
125 นายวิชญะคชาณ
126 นายฉัตรชัย
127 นายประมุข
128 ว่าที่ ร.ท.นิคม
129 นางเจตนิพิฐ
130 นายทวีศักดิ์
131 นายประชุม
132 นายนิวัฒน์
133 นายสมหมาย
134 นายนิคม
135 นายมหิศร

รุ่งธีระ
ศักดิ์จิรพาพงษ์
พูลนาค
กาศเกษม
อุ่นใจ
กสาเลศ
สุวรรณดี
ติฐิโต
เหลี่ยมจุ้ย
นิมาภาศ
ไทยประดิษฐ์
แสงกสิกรณ์
ชุ่มกมลธนิตย์
ลิ้มเจริญ
เหลืองทองคํา
แสงมณีรัตนชัย

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
136 นางเพ็ญจมาศ
137 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
138 นางวลัย
139 นางทิพาพร
140 นายสุทธิ

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
สุขยิ่ง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
141 นายสมศักดิ์
142 นายชัยรักษ์
143 นางชมพู
144 นายบันเทิง
145 นายธานินทร์
146 จ.ส.อ.ประภาส

สมบูรณ์
คุ้มโต
พรโพธิ์
นวมภักดี
กิตตยานุรักษ์
อินทนู

แทน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี

๖
147 นายศักดิ์ศรี
148 นายมนู

ลาภประสิทธิ์
อาลี

ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
149 นางสลักจิต
150 นางเยาวลักษณ์
151 นางกนกวรรณ
152 นางวิมลทิพย์
153 นางสาวเกศสุดา
154 นายวรรธน
155 นายอนุชา
156 นายภราดร
157 นายบุญยอด
158 นางสาวรมิดา

เจริญสุข
ทัสทะเสน
ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
เทียนฤกษ์
เติมวรรธนภัทร์
สุภาษิต
เวทยนุกูล
มาคล้าย
กลิ่นเมือง

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

ผู้เข้าร่วมประชุม
159 นายมนัส
160 นายอานนท์
161 นางสาวธราภรณ์
162 นายวิชัย
163 นายพิสิษฐ์
164 นางสาวชูชีพ
165 นายราชัน
166 นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
ยิ้มละมัย
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
2 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
6 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
7 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
8 ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
9 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
10 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
11 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
12 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
13 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
14 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
15 ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี

๗
16
17
18
19
20

ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินสนับสนุนการศึกษาคนตาบอด โรงเรียนธรรมิกวิทยา
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ประธาน
จังหวั ดเพชรบุรี ขอมอบเงิน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แ ก่
โรงเรียนธรรมิกวิทยา ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน หากมีความประสงค์จะทําบุญวันสําคัญต่าง ๆ
ขอให้นึกถึงโรงเรียนธรรมิกวิทยาด้วย
ผู้แทนโรงเรียนธรรมิกวิทยา โรงเรียนธรรมิกวิทยา ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ที่ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับ
โรงเรียนในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๒. มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับจังหวัด
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการจัดประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย
วัฒนธรรมจังหวัด
ระดับจังหวัด แบ่งเป็น ๒ ระดับอายุ คือ ระดับอายุ ๑๑ – ๑๕ ปี และระดับอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมสืบสาน สืบทอดบทเพลงรักชาติร่วมสมัย
ใช้บทเพลงรักชาติร่วมสมัยสร้างความสุขให้แก่คนไทย รวมทั้งคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขัน
ระดับภาค ณ จังหวัดสุพรรณบุ รี ซึ่งมี ส ถานศึ กษาส่งเยาวชนเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน ๒๓ คน บัดนี้ จังหวัด
ได้ดําเนินการจัดประกวดร้องเพลงร่วมสมัย ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ผลดังนี้ ๑) ระดับอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงศรินรัตน์ กล่อมประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศ
อับดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายปุญญพัฒน์ ภูมิมิตร โรงเรียนอรุณประดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิง
หัสวรรษวดี จันทร์ฮง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ๒) ระดับอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวรัชโณชา ชาตเมโร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายศิวกร
กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นายภัทรพล พึ่งประจวบ โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ดนตรี บทเพลงเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชน
การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ การแสดงออกถึงการรักชาติ รักสถาบัน และสมานสามัคคี
ระหว่างคนในชาติด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้เยาวชนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมสืบสาน สืบทอดความเป็นไทย
ของชาติสืบไป

๘
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดพังงา
๒) นายอุทิศ
บุญช่วย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
๓) นางสาวอรสา เพ็งพริ้ง
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก กรมการขนส่งทางบก
๔) นายจารึก
ธรรมสุนธร
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
๕) นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์
นายอําเภอท่ายาง ย้ายมาจาก ส่วนรักษาความสงบ
เรียบร้อย ๑ สํานักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง
๖) นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอําเภอชะอํา ย้ายมาจาก ที่ว่าการอําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
๗) นายชาญ
เสมสวัสดิ์
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง ย้ายมาจาก ที่ว่าการ
อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
๘) นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์
นายอํ า เภอเขาย้ อ ย ย้ า ยมาจาก ที่ ว่ า การอํ า เภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๙) นางบุญศรี บุญเส้ง
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ย้าย
มาจาก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
๑๐) นางยุวรี
สัตยพานิช
แรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายโกวิท
ผกามาศ
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธาน
ขอต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่มาใหม่ทุกท่าน และขอขอบคุณท่ านที่ย้ายไปดํ ารงตําแหน่ ง
ที่สูงขึ้น และได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดงานพระนครคีรี –
เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘ ให้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ บ้านห้วยเกษม ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล มีหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมงานด้วยตัวเอง จํานวน
๒๓ หน่วยงาน มอบผู้แทนร่วมงาน จํานวน ๒๗ หน่วยงาน ส่วนราชการที่ไปออกบริการประชาชน ทั้งหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จํานวน ๓๘ หน่วยงาน จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน หากไม่ติด
ภารกิจขอให้ไปร่วมงานด้วยตัวเอง เพื่อไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะการออกพื้นที่จะทําให้
สามารถรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และอาจมีโครงการที่สามารถช่วยเหลือได้
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้โครงการ
จากงบฟังค์ชั่นหรืองบจากส่วนกลาง ที่จะลงในพื้นที่จังหวัดใดต้องแจ้งให้จังหวัดนั้นทราบ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
โครงการของกรมต่าง ๆ ที่จะลงมาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายอําเภอเข้าไปตรวจสอบว่าตรงกับปัญหาของ

๙
พี่น้องประชาชนหรือไม่ จะเปลี่ยนพื้นที่หรือไม่ จะได้แจ้งกลับไป ฉะนั้น เรื่องการบูรณาการขอให้ยึดพื้นที่เป็นหลัก
(Area-Based) ปีงบประมาณ 2559 งบจังหวัดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ (กนจ.) จะให้งบพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น จากเดิมปีละ 18,000 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็น 28,000 ล้านบาท ทั่วประเทศ ฉะนั้น จะให้ความสําคัญกับพื้นที่มากขึ้น การออกพื้นที่
จึงเป็นประโยชน์ นอกเหนือจากการดําเนินงานจังหวัดเคลื่อนที่แล้ว ยังมีอีกหลายโครงการซึ่งดําเนินการโดย
ภาคส่วนต่ าง ๆ เช่ น การตรวจเยี่ยมโรงงาน (สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุ รี) โครงการผู้ ว่าฯ พาเยี่ยมวั ด
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี) โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี)
โครงการเยี่ยมกองทุนสวัสดิการชุมชน (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี) เยี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการไปแล้ว จํานวน 85 แห่ง ดังนั้น หากมีโครงการเช่นนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านไปด้วยตัวเอง มอบทุกส่วนราชการจัดทําปฏิทินแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบกําหนดการตรวจเยี่ยม
ล่วงหน้า
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ตลอดจนนักศึกษาเข้ามาดูงาน
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นจํานวนมาก เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเปิดโรงเรียนการ
โรงแรมและท่องเที่ยว ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอําบีช รีสอร์ท อําเภอชะอํา
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป หัวข้อ “ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี กับการ
อํานวยความยุติธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อําเภอชะอํา ทั้งนี้ ในการมาศึกษาดูงานแต่ละครั้ง จะเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง จึงขอความร่วมมือทุกท่านมาร่วมต้อนรับ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยม
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๙ ล้านบาท
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรวจพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๒ จังหวัดได้เสนอของบประมาณจัดทําโครงการ จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ํา
แม่คะเมย งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท โครงการขยายเขตประปาเทศบาลตําบลท่ายาง งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท
และโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหัวหิน – ชะอํา เลียบคลองชลประทาน งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท ซึ่งท่าน
ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด จํานวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหัวหิน – ชะอํา
เลียบคลองชลประทาน งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท สําหรับ ๒ โครงการที่ไม่ได้งบประมาณ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นจะมีงบอุดหนุนทั่วไปและงบอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่แล้ว
เมื่อครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเปิดโครงการฯ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตาม
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณจัดทําโครงการแหล่งน้ํา ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ทั้งนี้ หากเราบรรยายสรุปให้เห็นถึงปัญหาของพื้นที่ ความต้องการของพื้นที่ ก็จะได้รับงบประมาณติดตามมา
ด้วยกรมการปกครองได้เน้นย้ํา ให้จังหวัดและอําเภอ รายงานเหตุการณ์ที่สําคัญ กรณีมีเหตุการณ์
สําคัญ ๆ โดยให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มอบที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลัก และส่วนราชการ
ถือปฏิบัติและดําเนินการ
ปัจจุบันมีการประเมินการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ
กําชับผู้ใต้บังคับบัญชา กรอกข้อมูลผลการดําเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ตามที่แจ้งให้ทราบ งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะเพิ่มขึ้น มอบ
ทุก ส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณแล้ ว ดํ า เนิ น การเรื่ อ งการขออนุ ญ าตการเข้ า ไปดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ นั้ น ๆ
ให้เรียบร้อย เช่น การสร้างงบกันตลิ่ง (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี) ประสานกรมเจ้าท่าจังหวัด

๑๐
การจัดทําลานกางเต้นท์ ห้องสุขา ปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ ล้านบาท (อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน) งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ล้าน ทําสะพานแขวน ขอให้รีบดําเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย
โครงการใดที่ อ ยู่ ใ นเขตป่ า เขต สปก. เขตชลประทาน ขอให้ ดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตให้ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ สํ า นั ก
งบประมาณเน้นย้ําว่า งบประมาณ ปี 2559 ถ้ากรอกแบบ ปร.๔, ปร.๕ ไม่ครบถ้วน หรือพื้นที่ไม่พร้อมจะไม่ได้
รับการพิจารณา แม้ว่าโครงการจะผ่านแล้วก็ตาม
การกําหนดราคากลาง เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ํามันลดลง ฉะนั้น ราคากลางที่เคยกําหนดไว้อาจมี
การเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ส่วนราชการคํานวณราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนทําการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไตรมาสที่ ๒ ห่างไกลเป้าหมายมาก จึงขอให้
ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะงบลงทุน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการที่ได้รับจัดงบประมาณทั้งงบฟังค์ชั่นและงบจังหวัด ขอให้ดําเนินการโดยยึดหลักตาม
(นายไกร บุญบันดาล) นโยบายของรัฐบาล คือ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบาย
รัฐบาล ๑๑ ด้าน และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การสร้างความมั่นคง และการปกป้อง
สถาบัน รวมทั้งการดํารงความเป็นธรรม ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อรัฐบาลได้นํา
พระราชบัญญัติงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านวาระที่ 1 เข้าสู่วาระที่ ๒ และวาระที่ 3
มีหนังสือสั่งการให้หน่วยราชการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที โดยกําหนดเงื่อนไขว่าจะต้องลงนามในสัญญา
เมื่อได้รับการจัดสรร ซึ่งการดําเนินการต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนแล้วแจ้งให้หน่วยงานใดดําเนินการตรวจสอบ ขอให้รายงานผลตามระยะเวลาที่กําหนด
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 13 มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก บ้านปางไม้ อําเภอแก่งกระจาน ซึ่งอยู่ห่างชายแดนไทย เมียนมาร์ 20 กิโลเมตร สอนชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จํานวน 220 คน ทอดพระเนตร
โครงการตามพระราชดําริ ซึ่งดําเนินการจนประสบผลสําเร็จ เยี่ยมราษฎร และเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อําเภอแก่งกระจาน มีนักเรียน จํานวน
238 คน สอนชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ติดตามโครงการตามพระราชดําริ ทอดพระเนตร
การดําเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งพระราชทานให้โรงเรียนนี้เป็นแห่งแรกเนื่องจากไกลจากสถานีอนามัย
ให้บริการรักษาสุขภาพชุมชนในบ้านโป่งลึกบางกลอยกว่า 2,000 คน วันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๘ พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ที่เปิดให้บริการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการพัฒนางานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีการให้บริการในรูปแบบ One stop service และมีการประสานติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วงบ่ายเป็นประธานเปิดตลาดนัด ชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณตลาด
กลางการเกษตร อําเภอบ้านลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จําหน่ายผลิตผล
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและเป็นธรรม สร้างรายได้สู่ประชาชนโดยตรง ตลอดจน
ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาที่ยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี ได้มีตลาดนัดชุมชนแล้ว จํานวน 128 แห่ง กระจายอยู่อําเภอ
ต่าง ๆ ทั้ง 8 อําเภอ มีผู้นําสินค้ามาจําหน่ายกว่า 1,300 ราย ยอดจําหน่ายต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เวลาต่อมา ณ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง น้อมเกล้าถวาย
พลับพลาเขาดอกไม้ และกลุ่มอาคารบริวาร ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ส่งมอบ และนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ
สืบเนื่องจากโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อที่ดิน จํานวน ๒๕๐ ไร่ เพื่อ
เป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูกพืชท้องถิ่น เลี้ยงโคนม และการทดลองด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ โครงการ

๑๑
ชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ยังไม่มีพลับพลาสําหรับรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารพลับพลา และอาคารบริวารอื่น ๆ จนแล้วเสร็จและทําพิธี
ส่งมอบดังกล่าว วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2557
มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการตัวอย่าง องค์กรคนพิการ มอบรถสามล้อโยกสําหรับคนพิการ จากนั้น
น้อง ๆ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อําเภอเขาย้อย ร่วมกันร้องเพลงราชาผู้ทรงธรรม และเพลงหนึ่งในร้อย วันเสาร์ที่ ๒
ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี มีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ทั้งจัดก่อนวันเด็ก และจัดในวันเด็กแห่งชาติหลายแห่งทั้ง 8 อําเภอ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี มณฑลทหารบกที่ 15 เป็นต้น สร้างความสนุกสนานให้กับ
เด็ก ๆ และบรรดาผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ขณะที่คําขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 นายกรัฐมนตรี (พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้คําขวัญไว้ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นําสู่อนาคต” วันที่ 12 มกราคม ๒๕๕๘ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ และงาน
เลี้ยงรับรอง “พ่อ – Bapu : Love for the Nationซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ประจํ า ประเทศไทย จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ นํ า เสนอแนวคิ ด และปรั ช ญาด้ า นการพั ฒ นา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหาตมะคานธี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจัดแสดง ณ กรุงเทพมหานคร ประชาชน
เข้าชมนิทรรศการกว่า 1 หมื่นคน นับว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก และเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชม
นิทรรศการอย่างกว้างขวาง กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี
นํานิทรรศการดังกล่าวมาจัดแสดง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา ระหว่างวันที่ 31
มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี ได้จัด
งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 สําหรับปี 2558 เป็นการจัดงานครั้งที่ 29 ในวันที่
14 มกราคม ๒๕๕๘ ภาคเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานนําหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ
ภาคเอกชน ประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
ภาคค่ํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจําปี 2558
มีขบวนแห่เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก 8 อําเภอ ขบวนแห่ตกแต่งอย่างสวยงาม อยู่ภายใต้แนวคิด “พระเกียรติก้อง
พระจอมเกล้า ก่อเกื้อพระนครคีรี 156 ปี ธานีมไหสวรรย์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม ๒๕๕๘
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จัดเทศน์มหาชาติ ณ หอจตุเวทปริตพัจน์ เนื่องในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร
ครั้งที่ 29 ประจําปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) นําข้าราชการ อุบาสก
อุบาสิกา ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอนุรักษ์ สืบสาน
ตลอดจนเผยแพร่เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเพชรบุรีอีกด้วย งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 29
ประจําปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัด
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการจากหน่วยงานราชการ งานสกุลช่าง การจําหน่ายสินค้า การแสดงบนเวที
ลานวัฒนธรรม การประดับไฟบนพระนครคีรี การแสดงพลุทุกคืน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดรําวง
ย้อนยุค การอบรมด้านอาชีพ ประกวดอาหาร ขนม การประกวดหนูน้อยพระนครคีรี ประกวดหนุ่มลุ่มน้ําเพชร
และประกวดนางสาวเพชรบุรี หรือในชื่อเดิมว่าสาวหวานเมืองเพชร วันที่ 23 มกราคม ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ออกรางวัลสลากกาชาด ประจํ าปี 2558
รางวัล ได้แก่ รถยนต์ (กระบะ) รถจักรยานยนต์ ทองคํา และ

๑๒
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม ๒๕๕๘ จากอิทธิพลของสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้
อําเภอแก่งกระจาน อําเภอเขาย้อย อําเภอ หนองหญ้าปล้อง มีอากาศหนาวเย็น เนื่องจากภูมิประเทศเป็นพื้นที่
ติดภูเขาสูง และล้อมรอบด้วยภูเขา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดความเจ็บป่วย และอาจเป็น
อันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ คนพิการและผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถจัดซื้อหรือจัดหาเครื่องกันหนาว
ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ให้ความ
อนุเคราะห์นําผ้าห่ม มอบให้กับประชาชนอําเภอแก่งกระจาน อําเภอเขาย้อย และอําเภอหนองหญ้าปล้อง รวม 2,000 ผืน
วันที่ 22 มกราคม 2558 ทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ผลิตรายการข่าวเช้าสัญจรสด เวลา
06.30 - 08.00 น. และข่าวเที่ยงสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เวลา 06.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี ร่วมรายการสดเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สําหรับข่าวเที่ยงสัญจร จะออกอากาศ ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริ
อําเภอบ้านแหลม วันที่ 23 มกราคม ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และมณฑล
ทหารบกที่ 15 จัดโครงการ หลงรักประเทศไทย @ เพชรบุรี ครั้งที่ 2 เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้แคมเปญหลงรัก
ประเทศไทย ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้องการประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลาง
จึงได้เลือกจังหวัดเพชรบุรี ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ เป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเชื่อมโยง
สู่การท่องเที่ยวของจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดงานแสดงแสงสีเสียง ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม ๒๕๕๘ เวลา
18.00 - 20.00 น. การแสดงดนตรี โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตลอดงาน
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๑๙๑.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๔๐๑.๖๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ อยู่ในลําดับที่ ๓๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒,๓๐๕.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๒.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔ อยู่ในลําดับที่ ๗๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๒,๘๘๕.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๒๓๙.๓๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๖๑ อยู่ในลําดับที่ ๓๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
ผลการก่อหนี้ผูกพัน (งบลงทุน) ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๒,๓๐๕.๘๗ ล้านบาท
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๒๖๘.๙๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๓ แยกเป็นงบส่วนราชการ ๑,๙๙๙.๖๔๗ ล้านบาท
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๑๖๑.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗ งบจังหวัด ๑๑๕.๕๒๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
๔๐.๓๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๕ งบกลุ่มจังหวัด ๑๘๙.๗๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖๗.๓๑๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๙
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๖.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๓ อยู่ในลําดับที่ ๖๐ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๔๑
เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๐๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๙ อยู่ในลําดับที่ ๔๗ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๕ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๙.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับ
จัดสรร ๑๐๓.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๓ อยู่ในลําดับที่ ๑๕ เป้าหมายไตรมาส ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
คลังจังหวัด
ร้อยละ ๕.๔ แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของอุปทานภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้น
ของอุ ป สงค์ ด้ า นการใช้ จ่ า ย ทั้ ง การขยายตั ว ของการลงทุ น ภาคเอกชน และการปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของการบริ โ ภค
ภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตร และการใช้จ่ายภาครัฐ ยังคงหดตัว สําหรับปริมาณเงินฝากและ
สินเชื่อขยายตัวได้ดี ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายงบประมาณลดลง
แต่จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๙ ปรับฟื้นตัวขึ้น
จากการหดตัวในเดือนก่อน ตามการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒๕.๕ สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของเครื่องชี้ภาคบริการทุกตัว ทั้งจํานวนนักท่องเที่ยว
จากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรม โดยเฉพาะการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก เป็นสําคัญ ประกอบกับ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง
จากเดือนก่อน ร้อยละ ๖.๔ ตามการขยายตัวปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม จํานวนทุนจดทะเบียนและ
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๔๙.๒
ตามการหดตัวของปริมาณผลผลิตข้าว เป็นสําคัญ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ ๐.๒ แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว ร้อยละ ๓.๓ ในเดือนก่อน ตามการขยายตัวของดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินเชื่อสําหรับการลงทุน และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่
ประกอบกับ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว ร้อยละ ๒๑.๐ สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นสําคัญ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีการ
ใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๓ ตามการลดลงของการเบิกจ่ายประจําในส่วนของ
งบประมาณจากส่วนราชการ ส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ยังคงหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕๐.๓ เป็นผลจากการหดตัวของปริมาณ
ผลผลิ ต ภาคเกษตร ร้ อ ยละ ๔๙.๒ ตามการลดลงของปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า ว และโคเนื้ อ สํ า หรั บ ราคาสิ น ค้ า
เกษตรกรรมในภาพปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสับปะรด และราคาโคเนื้อ เป็นสําคัญ แต่
อย่างไรก็ตามราคาผลผลิตข้าวยังคงหดตัว ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมยังคงหดตัว ด้านการเงิน
ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๔.๘ แต่ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ ๙.๒
ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๖.๘ ตามการขยายตัวของ
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสําคัญ สอดคล้องกับการขยายตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๐.๕ แต่ชะลอลง
จากการขยายตัว ร้อยละ ๐.๙ ในเดือนก่อน เป็นผลจากการปรับตัวชะลอลงของดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
และการปรับตัวลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สําหรับเสถียรภาพด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๐.๖ ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนพฤศจิกายน มีจํานวน ๘๓๐.๖ ล้านบาท
ลดลง ร้อยละ ๑.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๖๒๔.๔

๑๔
ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๑๒.๑ และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๒๐๖.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๒.๕ เป็นผลจาก
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนปีก่อนเพิ่มขึ้น เป็นสําคัญ สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๔๗.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๖.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีน้ํามัน และภาษีรถยนต์ของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประกอบกับส่วนราชการอื่น โดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บค่าธรรมเนียม
และการทําธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน ได้เพิ่มขึ้น เป็นลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน สําหรับ
ดุลเงินงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน ขาดดุล จํานวน ๕๘๕.๖ ล้านบาท สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศ
การเบิกจ่ายโดยเฉพาะงบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๑๖๒.๓๔ ล้านบาท ถือว่าน้อยมาก มอบหัวหน้าส่วน
ประธาน
ราชการทุกท่านดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จะมีการส่งมอบงานเพิ่ม จึงขอให้
เร่งรัดการเบิกจ่าย สําหรับงบการก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 55 ซึ่งต้องเบิกได้ ร้อยละ 100 ตั้งแต่ไตรมาสแรก
ถื อ ว่ า ยั ง ห่ า งไกลเป้ า หมาย งบจั ง หวั ด เช่ น เดี ย วกั น ยั ง เบิ ก จ่ า ยได้ น้ อ ย แต่ ลํ า ดั บ ดี ขึ้ น อยู่ ลํ า ดั บ ที่ 4๑ คาดว่ า
เหมือนกันทุกจังหวัด ไตรมาสแรกจะเบิกจ่ายได้น้อย เนื่องจากอยู่ระหว่างประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้
ดําเนินการ ที่สําคัญโครงการส่วนใหญ่ไม่ใหญ่มากนัก จึงไม่มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % ทําให้ยอดการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณของกลุ่มจังหวัดยังไม่ได้เบิกจ่าย ส่วนใหญ่เป็นโครงการใหญ่ การขับเคลื่อนช้า
เป็นโครงการระดับ 20 – 30 ล้านบาท ต้องค่อย ๆ ขับเคลื่อน สําหรับภาวะเศรษฐกิจการคลัง ทางภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการไม่น่าเป็นห่วง ที่น่าเป็นห่วงคงจะเป็นภาคการเกษตร ที่ติดลบไป 49 % ก็คงจะเป็นจากพืชผล
ทางการเกษตรไม่สูงมากเหมือนปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ตามกรอบที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางไว้และผ่านการเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วว่า ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จะต้องดําเนินการจัดทําแผนการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรีให้สําเร็จ ซึ่งทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการจัดทําแผนฯ กําหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยจัดทําเป็นร่างให้ทุกภาคส่วน
พิจารณา เมื่อทุกภาคส่วนพิจารณาแล้ว ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้
ดําเนินการจัดทําแผนอีกครั้ง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจัดการแผนจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
และนําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามผลการดําเนินการของการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจั งหวัดเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี โดยมีร องผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญ บันดาล)
เข้าร่วมประชุมและนําเสนอข้อมูลฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
ประธาน
มีหลายจังหวัดที่ประท้วงกัน เช่น ตําบลลาดใหญ่ จังหวัดปทุมธานี ที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย และมี
หลายจังหวัดเดือดร้อนเนื่องจากขยะไหม้ ควันรบกวนชาวบ้านมาก ฉะนั้น ต้องเร่งกําจัดขยะ ซึ่งถือเป็นนโยบาย
ของประเทศที่จะให้ขยะหมดสิ้นไปให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบุรี มีปัญหาขยะตกค้าง เป็นลําดับที่ 5
ของประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ภาวะขยะของจังหวัดเพชรบุรี มีขยะตกค้างอยู่ประมาณ 6 เศษกว่าตัน กระจายไปอยู่ อําเภอชะอํา
(นายไกร บุญบันดาล) อําเภอท่ายาง อําเภอเขาย้อย และองค์กระปกครองส่วนท้องถิ่น กองทับถมไม่มีการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ซึ่งจังหวัดได้ประชุมและจะบริหารจัดการตามแผน Roadmap จํานวน 3 กลุ่ม

๑๕
ดังนี้ ๑) อําเภอชะอํา บริเวณเทศบาลเมืองชะอํา เทศบาลตําบลนายาง และเทศบาลตําบลบริเวณรอบอําเภอ
ชะอํา จะบริหารจัดการแบบฝังกลบ ซึ่งปีหน้าจะได้งบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมควบคุมมลพิษ ๒) ส่วนกลางของจังหวัด ประกอบด้วย อําเภอท่ายาง อําเภอแก่งกระจาน อําเภอบ้านลาด
และอําเภอเมืองเพชรบุรี กําหนดที่ไว้ ณ อําเภอท่ายาง บริเวณตําบลท่าแลง และอําเภอบ้านลาด โดยเอกชนจะมา
ลงทุนและมาบริหารจัดการแบบยั่งยืน โดยจะนําขยะที่ได้จากการขัดแยกไปเข้าสู่ระบบการเผาโดยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อเอาพลังงานไปผลิตกระแสไฟฟ้า ๓) อําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง ขณะนี้มีการนําขยะ
ไปทิ้งบริเวณเทศบาลเขาย้อย เป็นแบบเทน้ําทิ้ง ก็จะเข้าสู่ระบบกลบฝัง ทั้งหมดคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ โดย
ขยะมีอยู่จะต้องดําเนินการกลบฝัง และส่งเข้ามาสู่ระบบการบริหารจัดการแบบยั่งยืน สําหรับอําเภอบ้านลาด
อําเภอท่ายาง คาดว่า ภายในระยะเวลา 2 – 3 ปี ขยะที่ตกค้างจะบริหารจัดการได้หมด จึงขอความร่วมมือส่วน
ราชการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้บริหารจัดการขยะให้ถูกวิธี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สําเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประจําตัวประชาชน
ผู้แทนปลัดจังหวัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง การอํานวยความสะดวกให้แก่ราษฎร
ฉบับเจ้าบ้านที่นายทะเบียนจัดทํามอบให้เจ้าบ้านยึดถือไว้เป็นเอกสารของทางราชการสําหรับกรณีที่มีความจําเป็น
ต้องได้หลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นจัดทําสําเนาขึ้นเอง เพื่อราษฎรไม่ต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการขอคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านอีก โดยขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สั่งกําชับ
หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม. ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากการปฏิบัติที่เคยดําเนินการอยู่เดิม
ไม่สอดคล้องกับมติ ครม. ขอให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า
ปัจจุบันยังคงปรากฏปัญหาเรื่องการเรียกหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ยื่นคําขอรับบริการเพื่อนําไป
ประกอบเรื่องหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติ ครม.
และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้อง
เสี ย เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยในการถ่ า ยเอกสารทะเบี ย นบ้ า นและบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน จึ ง ขอให้ จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร แจ้งนายอําเภอ ผู้อํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และปลัดเทศบาล (เฉพาะเทศบาลที่จัดตั้ง
สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและให้บริการงานทะเบียนราษฎร) ถือปฏิบัติดังนี้ 1) ให้สั่งกําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน รวมถึงงานของฝ่ายปกครองและงานอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีที่
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนดให้เรียกเอกสารสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน
พร้อมสําเนาจากประชาชนที่ยื่นคําร้องขอรับบริการ หรือกรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นต้องได้สําเนา
เอกสารทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องต่อผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือเพื่อการอื่นใดก็ตาม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรียกสําเนาภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว
หรือแนะนําให้ผู้ร้องไปขอคัดสําเนารายการทะเบียนบ้านหรือบัตร จากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียม แต่ให้เจ้าหน้าที่คัดสําเนารายการทะเบียนบ้านหรือรายการบัตรประจําตัว ประชาชนจากฐานข้อมูล
ทะเบียนและบัตรในระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนบ้านนั้นแทน โดยไม่ต้องลงชื่อรับรองเอกสารก็ได้ 2) ให้อําเภอ
และท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป็ น มาตรการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ห าร
ประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง สามารถลดภาระของประชาชนในการติดต่อราชการ
โดยเฉพาะประเด็นการเรียกเอกสารประกอบการยื่นคําขอรับบริการในเรื่องต่าง ๆ โดยถ้าเอกสารใดสามารถตรวจสอบได้
จากเอกสารต้นฉบับที่จัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานนั้น หรือสามารถตรวจได้จากระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียน ให้
ยกเว้นการเรียกเอกสารดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บหรือมีอยู่ในหน่วยงานแทน

๑๖
เช่น งานบริการที่กําหนดให้เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเพื่อตรวจสอบรายการบุคคลและที่อยู่ อาทิ การ
ขอเลขที่บ้าน การขอทําบัตรประจําตัวประชาชน การขอจดทะเบียนรับรองบุตร การขอจดทะเบียนบันทึกฐานะ
ครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้างานดังกล่าวไม่มีขั้นตอนที่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
สามารถยกเว้นการเรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจากผู้ยื่นคําขอ โดยใช้การตรวจสอบรายการบุคคลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแทนได้
มติที่ประชุม
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๔.๒ พิธีเปิดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้”
พัฒนาการจังหวัด
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ณ ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอ
หัวหน้าส่วนราชการ กํานันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ โครงการ “ตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เป็นหนึ่งใน ๑๗ โครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด
“มหาดไทยบํ าบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไปไทย” ลําดับที่ ๑๗ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบ ลักษณะการดําเนินงานโครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพ
OTOP และผู้บริโภคได้มาพบกันในสถานที่ที่กําหนด มีระยะเวลาจัดเป็นประจําแน่นอน ไม่ใช่ลักษณะการจัด
Event สิ นค้ าที่ จําหน่ ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุ มชน ที่ประชาชนนํามา
จําหน่ายเอง ร่วมกับสินค้าจากสํานักงานการค้าภายในจังหวัด โรงงาน ภาคเอกชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
ซึ่งเป็นลักษณะของถนนคนเดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และ
ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ได้มีสถานที่จําหน่ายที่แน่นอน และมีระยะเวลาต่อเนื่อง สามารถจําหน่ายได้ในราคา
ที่เป็นธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP
และกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง และเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ในชุมชน สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน
จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการสํารวจตลาดนัดชุมชน
ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกับโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” รวมจํานวน ๑๒๘ แห่ง
กระจายอยู่ในอําเภอต่าง ๆ ทั้ง ๘ อําเภอ มีผู้นําสินค้ามาจําหน่ายมากกว่า ๑,๓๐๐ ราย เป็นเกษตรกร จํานวน
๕๙๐ ราย ผู้ประกอบการ OTOP จํานวน ๘๒ ราย หน่วยราชการ ได้แก่ “โครงการธงฟ้า” ของสํานักงานการค้า
ภายในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๔ แห่ง และภาคเอกชน จํานวน ๖๒๔ แห่ง มีผู้มาใช้บริการซื้อขายสินค้าตลาดนัดชุมชน
ประมาณครั้งละ ๑๓,๕๐๐ คน ยอดจําหน่ายต่อครั้งประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ บาท
โครงการส่งเสริมความจงรักภักดี (เยี่ยมบ้านยามเย็น) ลงอําเภอแรก วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ หมู่ที่ ๒ บ้านย่านซื่อ ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอท่ายาง วันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๘ ณ อําเภอบ้านลาด วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อําเภอแก่งกระจาน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอชะอํา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอเขาย้อย
เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพุน้ําร้อน ตําบลยางน้ํากลัดเหลือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งจะเวียนไปให้ครบทั้ง
๘ อําเภอ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ โดยร่วมกันไปดูครัวเรือนยาวจน ให้กําลังใจ
ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มสินค้า OTOP
มติที่ประชุม
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๑๗
๔.๓ การดําเนินการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผอ.กกต.จังหวัด
การดําเนินการจัดเวทีการมีส่วนร่ วมและรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน มี คณะที่ ปรึกษา
อนุกรรมาธิการ จํานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานที่ปรึก ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๕ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ปรึกษา
และเลขานุ ก าร อนุ ก รรมาธิ ก าร จํ า นวน ๑๕ คน ประกอบด้ ว ย ว่ า ที่ ร.อ.จิ ต ร์ ศิ ร ธรานนท์ เป็ น ประธาน
อนุกรรมาธิการ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมาธิการ ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมาธิการและเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินการภาคการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกจังหวัดให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
ทุกจังหวัดมีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการแสวงหา
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ประเด็นที่เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เป้าหมาย ดังนี้ ๑) เวทีระดับจังหวัดเพื่อรับฟังประเด็นการปฏิรูป (Public Hearing) ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทน
องค์กร ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และมิใช่นิติบุคคล ชมรม สมาคม สโมสร ฯลฯ ที่มีอยู่ในจังหวัด เชิญตัวแทนองค์กรละ
๓ คน ไม่เกิน ๕๐ องค์กร รวม ๑๐๐ – ๑๕๐ คน ดําเนินการจังหวัดละ ๑ ครั้ง ๒) เวทีเสาวนารับฟังความคิดเห็น
ระดับอําเภอ คัดเลือกประชาชนสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกตําบลในเขตอําเภอ ตําบลละ ๕ – ๑๐ คน
อําเภอละ ๕๐ – ๗๐ คน ดําเนินการทุกอําเภอในเขตจังหวัด แต่ไม่เกิน ๑๐ อําเภอ กรณีจังหวัดใดมีอําเภอมากกว่า
๑๐ อําเภอ ให้อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ อําเภอ โดยคํานึงถึงการกระจายที่ตั้ง
อําเภอให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัด ประเด็นการปฏิรูปทั้ง ๑๘ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านการเมือง 2) ด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) ด้านการปกครองท้องถิ่น 5) ด้านการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 6) ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 7) ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว
และบริการ 8) ด้านพลังงาน 9) ด้านระบบสาธารณสุข 10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑) ด้าน
การสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 12) ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 13) ด้านแรงงาน 14) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 15) ด้านค่านิยม ศิลปะ
วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา 16) ด้านการกีฬา 17) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 18) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
กระบวนการรับฟัง แบ่งเป็น ๑) เวทีระดับจังหวัด จํานวน ๑ เวที จํานวน ๑๕๐ คน รับฟังจาก
ผู้แทนสถาบัน และองค์กร โดยให้สถาบัน องค์กร ประชุมหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ส่งตัวแทน จํานวน ๓ คน เข้า
ร่วมเวที และนําเสนอแทนองค์กร เน้นเรื่องความฝันถึงอนาคตของประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ความฝันถึง
อนาคตของจังหวัดของท่าน จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรเพื่อให้ฝันเป็นจริง และใคร
เป็นคนทํา ๒) เวทีระดับอําเภอ จํานวน ๑๐ เวที อําเภอละ ๗๐ คน รับฟังจากประชาชนทุกภาคส่วน ในแต่ละเวที
อําเภอ ประกอบด้วย ประเด็นหลัก จํานวน ๓ ประเด็น ๒ เรื่อง ได้แก่ การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บ้านเมือง การแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม การแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ําของ
ประชาชน และเรื่องอื่น ๆ อีก จํานวน ๒ เรื่อง
แผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
๑) เวทีระดับจังหวัดเพื่อรับฟังประเด็นการปฏิรูป (Public Hearing) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ๒) เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นระดับอําเภอ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอําเภอ
หนองหญ้าปล้อง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ อําเภอเขาย้อย วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านแหลม วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอั ธยาศั ยจั งหวั ด เพชรบุ รี วัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุ ม อํา เภอแก่ง กระจาน วั น ที่

๑๘
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชะอํา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอําเภอบ้านลาด
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอําเภอท่ายาง ทั้งนี้ จะมีเวทีระดับอําเภอพิเศษอีก จํานวน ๒ เวที
ผู้แทน สปช. จังหวัด การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด จํานวน ๑๑ เวที
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้สอดคล้องกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ สําหรับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูป ทั้ง 11 ด้าน จํานวน 18 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีทั้ง 11 เวที สําหรับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพ
สั ง คมไทย มี ร ะบบการเลื อ กตั้ ง ที่ สุ จ ริ ต เที่ ย งธรรม มี ก ลไกป้ อ งกั น ขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบที่ มี
ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ําและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําให้เกิดกลไก
ของรัฐ สามารถบริหาร บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
เป็นธรรม ฉะนั้น โจทย์ของทั้ง 11 เวที ค่อนข้างเป็นโจทย์ลงไป ระดับจังหวัดต้องทําการบ้านมาก่อน โดยองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล คงต้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ดูแลองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ภายในการ
เชื่อมประสานการทํางาน ระดับอําเภอขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับกลุ่มในพื้นที่ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ
รับฟังจะเข้าพบท่านเพื่อขอคําแนะนําในการใช้สถานที่ การคัดเลือกบุคคล การเตรียมการต่าง ๆ เรื่องการแสดง
ความคิดเห็น ทางคณะอนุกรรมาธิการการรับฟังของจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดช่องทางการรับฟังหลายช่องทาง ดังนี้
๑) แจ้งตรงไปที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒) ส่งเอกสารหรือปรึกษา ได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ ๓) การเข้าร่วมทุกเวที
ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อไปเสนอความคิด หรือรับฟังทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
ประธาน
มอบอําเภอทุกอําเภอที่เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น ถือเป็นโอกาสที่ดี ถ้าท่านอยากต้องการเห็น
อนาคตของประเทศไทย อนาคตของจังหวัดเพชรบุรี ขอให้สรุปสิ่งที่เป็นไปได้อย่าเสนอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) ในการดําเนินงาน และต้องพยายามกระจายไปสู่องค์กรเพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็น อาจคุย
กันก่อนแล้วจัดทําเป็นเอกสาร เพื่อสามารถควบคุมได้ โจทย์หรือปัญหาที่ตั้งไว้ หากเห็นว่าจํากัดไป ท่านสามารถ
เสนอได้ หากเป็นประโยชน์ของประเทศและของประชาชน ขอให้ช่วยกันในการมีส่วนร่ วมเนื่องจากเป็นการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ททท. (สํานักงานเพชรบุรี) ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สํานักงานเพชรบุรี) ได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ในรูปแบบของวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวมุมสูง ชุด TAT Sky View เพื่อเผยแพร่
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ร่วมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ให้แก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย และสื่ อ ออนไลน์ ใ นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ตามโครงการของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้ อมูลการท่องเที่ ยวของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัม พั นธ์ ข้ อมู ล ด้า นการท่องเที่ ยวของจั งหวัดเพชรบุ รี ใ ห้เป็ นที่แ พร่ หลายยิ่ งขึ้น การท่องเที่ย ว
แห่งประเทศไทย (สํานักงานเพชรบุรี) จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยนําสื่อดังกล่าว เผยแพร่ในโอกาส
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต YouTube หรือ Google โดยพิม พ์
ข้อความว่า “สีสันแห่งเพชรบุรี”

๑๙
ประธาน
เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้าดูข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมิเดีย
ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากใช้เวลานําเสนอ
ไม่นาน ทั้งนี้ ขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สํานักงานเพชรบุรี) ควรเพิ่มโครงการพระราชดําริ ซึ่งจังหวัด
เพชรบุรี มีมากกว่า ๒๒ โครงการ เข้าไปด้วย
ผู้แทน ททท. (สํานักงานเพชรบุรี) การสร้างแอพพลิเคชั่น เป็นการนําเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว จากคลองโคน มุ่งสู่
จังหวัดเพชรบุรี และเส้นทางจากอําเภอเขาย้อย (ถนนเกษม) มุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรี โดยจะจัดทําเป็นตัวมาสคอต นํา
ชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายวีดิทัศน์ แต่เป็นลักษณะนําชมภาคพื้นดิน มุ่งเน้นกลุ่มผู้มาศึกษาดูงาน
ประชุม อบรม สัมมนา ณ จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ต่อได้ โดยการจัดสร้างแอพพลิเคชั่น จะใช้งบประมาณจากสํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการ “กิจกรรมวันธรรมสวนะ ปี ๒๕๕๘”
ผู้แทน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดโครงการ “กิจกรรมวันธรรมสวนะ
ปี ๒๕๕๘” เพื่อประสานความเชื่อมโยงระหว่างราชการ ชุมชน และสร้างจิตสํานึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้มิติทางศาสนามาครองตนในการดํารงชีวิต เพิ่มความสมานฉันท์กับพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทําบุญในวันธรรมสวนะ ตามเอกสารแจก
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ งาน “หลงรักทะเลดาว” ครั้งที่ 2
นายก ทต.หาดเจ้าสําราญ จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ “หลงรักทะเลดาว”
ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หาดเจ้าสําราญ จังหวัดเพชรบุรี ต้อนรับ
เดือนแห่งความรัก จึงขอชวนทุกท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติค ริมหาดเจ้าสําราญ ฟังเพลงเพราะ ๆ และ
มาร่วมค้นหาความหมายของ “ดวงดาว” ในใจคุณ เข้าชมฟรีตลอดงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ ขยายถนนหาดเจ้าสําราญ เป็น ๔ เลน เพื่อ
ประธาน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง มอบนายอําเภอชะอํา สานต่อโครงการปั่นจักรยานไปบ้านพ่อ โดยการ
ปั่นจักรยานจากอําเภอชะอํา ไปโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
เนื่องจากที่ผ่านมานักท่องเที่ยวให้การตอบรับดีมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐
๕.๓ Undo การขอใช้สิทธิกลับไปรับบํานาญ พ.ศ.๒๔๙๔
คลังจังหวัด
สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จะจัดสัมมนา กฎเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้
สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่
๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม รอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมมนาในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

