รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
นายมณเฑียร
2
นายไกร
3
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4
พ.อ.สุรินทร์
5
พ.ต.อ.สุรศักดิ์
6
พ.ท.หญิง สุชาดา
7
นายณัฐวุฒิ
8
นายแพทย์ประจักษ์
9
นายแพทย์สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นายจิตจรูญ
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นายพิภพ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

นายสถิต
นายธีรวุฒิ
นายศิริพจน์
นายอรรจธร
นายสมชาย
นางสายฝน
นางพิสมัย
นายณัฐ
นางนันทิรา
นางจินตนา
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นางสาวนงลักษณ์
นายมานะ
นายอุทิศ
นายยุทธนา

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
นิลเหลือง
สุขแสวง
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
วัฒนานุกูล
ลี้ตระกูล
อัครธรรมกุล
ศิริพร
ทองสมนึก
อารีกุล
ชูเกตุ
ทองจันอับ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
เล็กน้อย
วัฒนากร
บุญช่วย
สมบูรณ์จิตต์

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

๒
32
33
34
35
36
37
38
39

นายไพบูลย์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวพัชรศรี
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวสิรินทร์
นายเรวัต
พ.ท.บวร
นายพรหมพิริยะ

บัวราษฎร์
ผดุงขันธ์
สมบัติทวีพูน
เทียนสุวรรณ
พุ่มงาม
ผ่องสุวรรณ์
แก้วกอง
กิจนุสนธิ์

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

อําเภอ
40 นายรัฐฐะ
41 นายวิรัตน์
42 นายพิทยา
43 นายขจรศักดิ์
44 นายกิตติศักดิ์
45 นายรัฐพล
46 นายชาญ
47 นายธนศักดิ์

สิริธรังศรี
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
สมบูรณ์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
เสมสวัสดิ์
ศุภศิริพงษ์ชัย

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 ร.อ.จําเนียร

แป้นโก๋

49
50

โพธิไทรพิทักษ์
โรจนบุรานนท์

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

พ.อ.วีระวัฒน์
ร.อ.มาโนช

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51 พ.ต.ต.สุทิน

ขาวเรือง

52

พ.ต.ท.หญิง ประไพ

ทองนุช

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ร.ต.อ.สมเด็จ
ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.ท.นันทนัช
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.ท.บุญช่วย
พ.ต.ท.จรัญ
พ.ต.ท.ปรินทร์วัฒน์
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ชลิต

ชิงชัย
สีนวล
ศรุตานันทะ
ภูชนะศรี
ละมั่งทอง
คงเนียม
สมใจ
สามพ่วงบุญ
สุขพัฒน์
เลิศพลรัตน์
ระเวง

แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก

๓
64
65
66
67

พ.ต.ท.มนตรี
พ.ต.ท.สุวัฒน์
ร.ต.ท.ชัยศิษย์
พ.ต.ท.ภูริพรรษณ์

ดีมุกคํา
วงศ์กฤษณ์
พูลวิเชียร
โลหะกิจตระกูล

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
68 นางสาวสิริรัฐ
69 นางสาววิไลพร
70 นางสาวรุ่งณภา
71 นายเกษมภูมิ
72 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
แสงมณี
วีรสมัย
แก้วขาว

73
74
75

นายศรชัย
นางจิฤดี
นายฐานุวัตร

สร้อยสม
ต่ําว่าองค์
รัตนโชคมงคล

76

นายธนพร

แก้วประเสริฐ

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
77 นางนพวรรณ
แย้มพรหม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
78 นางวราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
79 นายสนิท
สกุนา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
80 นางสาววรรณา
ชูสติ
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
81 นายศักดา
ปิ่นอยู่
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

นางสาวอัจฉราพร
นางสาวจันทิมา
นายนที
นางสุภิญญา
นายชัยวัชน์
นายศักดา
นางวรรณเพ็ญ
นายนุพงศ์
นายสุริยัน
นายสมศักดิ์
นายสันต์
นายวรรณชัย
นางสาวพิลาวัณย์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
ตอนสุข
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
เกศเมตตา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
สะอาดนัก
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ปานตู
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
สมุทรเก่า
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เกตุกล่ํา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
พัดลม
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แสงหงษ์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
เกิดหนู
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ชุมทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
ทวีศรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

๔
95
96
97
98

นางสาวศิริ
นายอิสระ
นางบุญศรี
นายจักรพันธ์

วัดสว่าง
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
ปุณะตุง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นายชาญวิทย์
จันทร์ทับ
100 นางอารีย์
อยู่ทอง
101 นางพรทิพย์
ถิระรุ่งเรือง
102 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
103 นายมนตรี
โภโค
104 นายชัย
แก้วใหญ่
105
106
107
108

นายสุจินต์
นางสาวสุชีพ
นายชนินทร์
นายนิจิตณาพงศ์

ดอกนางแย้ม
นกแก้ว
อินทรไพโรจน์
บัณฑิตสมิทธ์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
109 นายไพศาล
เทพสุต
กระทรวงพลังงาน
110 นายทรรศชล
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
111 นายโกศล
112 นายพันธ์ทวี
113 นายนุวัฒน์

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักแขวงทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
(เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

ขาวละเอียด
สุขทั่วญาติ
แสงสุด

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
114 นางณิชารี

ภควัตชัย

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
115 นายโยธิน
116 นายวีรชัย
117 นางบุษศา

บัวแก้ว
เพชรรัตน์
ประพันธ์

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
118 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
119 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕

กระทรวงศึกษาธิการ
120 นายกฤติกร
121 รศ.ยศ
122 นางศิริเรือง
123 นายคัมภีร์
124 นายสมพงศ์
125 นายสรรเสริญ
126 นายวิชัย
127 นายศุภกฤต
128 นายจํานงค์
129 นายอภิสิทธิ์
130 นางสมศรี
131 นายกนก
132 นายประชุม
133 นางขวัญรุ่ง
134 นายสมหมาย
135 นายนิคม
136 นายมหิศร

สําราญถิ่น
ธีระเดชพงศ์
ชูใจ
สายะสนธิ
กาศเกษม
ไหมทอง
ลําดวล
แกมนิรัตน์
สุขชู
เลขาตระกูล
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
แรงกสิกรณ์
นุ่มเมือง
ลิ้มเจริญ
เหลืองทองคํา
แสงมณีรัตนชัย

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

กระทรวงสาธารณสุข
137 นางสาวอัญชนา
138 นางวิภาพร

จุลศิริ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
139 นายทวีทรัพย์
140 นายนิเวศน์
141 นายทนง

วัฒนวานิช
รุ่งสาคร
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
142 นายพุทธา
143 นายชวนะ
144 นายธานินทร์
145 นายวิเชียร
146 นายอิทธิกร
147 นายศักดิ์ศรี
148 นายมนู

ศรีคําภา
ทองนุ่น
กิตตยานุรักษ์
เรียบร้อย
ชํานาญอักษร
ลาภประสิทธิ์
อาลี

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
149 นางสลักจิต
150 นายจรุงศักดิ์

เจริญสุข
เรืองแก้ว

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

๖
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

นางกนกวรรณ
นางวิมลทิพย์
นางมธุรจน์
นายอนุชา
นางสาวปรนัย
นายภราดร
นางสาวสิริกร
นางสาววาสนา
นางสาวรมิดา
นายมานะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
161 นายคงศักดิ์
162 นายเจริญฤทธิ์
163 นางสาวธราภรณ์
164 นายเชิดพงษ์
165 นางวรรณวิมล
166 นายวิชัย
167 นางสาวชูชีพ
168 นายราชัน
169 นางสาวสุวรัตน์

ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
สุภาษิต
สุภาษิต
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
อิ่มอุทร
กลิ่นเมือง
ภุมรา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

สุดลาภา
จันทร์ทิมา
กิจประเสริฐ
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
ยิ้มละมัย
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
3 พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
4 การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
6 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ป่าเด็ง หุบกะพง
ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
9 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
10 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
11 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
12 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
13 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
14 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
15 ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
16 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

๗
18
19
20
21
22

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุน
แม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ทั้งประเทศ จํานวน ๒,๕๒๑ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบเช็คฉบับจริงผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อนําไปจัดพิธีมอบต่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเงินพระราชทานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน จํานวน ๒๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท
จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ให้กับประธานหรือผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
เพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของตน โดยมี
เป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอด
การดําเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ มุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคี โดยยึดโยงกับ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน สําหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ที่ได้รับเงินพระราชทานฯ จํานวน ๒๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑) บ้านนาป่า หมู่ ๕ ตําบลธงชัย
อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) บ้านหนองไม้เหลือง หมู่ ๑๑ ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี ๓) บ้านสวนกล้วย หมู่ ๖
ตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี ๔) บ้านลาดโพธิ์ หมู่ ๖ ตําบลสํามะโรง อําเภอเมืองเพชรบุรี ๕) บ้านไร่ หมู่ ๑
ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๖) บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตําบลโพไร่หวาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ๗) บ้านนอกบ้าน
หมู่ ๔ ตําบลโพพระ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๘) บ้านบางขุนไทร หมู่ ๒ ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม ๙) บ้านลัดล่าง
หมู่ ๕ ตํ า บลบางครก อํ า เภอบ้ า นแหลม ๑๐) บ้ า นแคววั ง ใหญ่ หมู่ ๑๐ ตํ า บลบางครก อํ า เภอบ้ า นแหลม
๑๑) บ้านทุ่งจับญวน หมู่ ๑ ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา ๑๒) บ้านพุหวาย หมู่ ๖ ตําบลห้วยทรายเหนือ
อําเภอชะอํา ๑๓) บ้านหัวเขาสามัคคี หมู่ ๑๐ ตําบลมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง ๑๔) บ้านเทพราช หมู่ ๓ ตําบล
กลัดหลวง อําเภอท่ายาง ๑๕) บ้านคอละออม หมู่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง ๑๖) บ้านท่าแลง หมู่ ๖ ตําบล
ท่าแลง อําเภอท่ายาง ๑๗) บ้านทับคางบน หมู่ ๕ ตําบลทับคาง อ.เขาย้อย ๑๘) บ้านเขาสมอระบัง หมู่ ๑ ตําบล
หนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย ๑๙) บ้านถ้ํารงค์ หมู่ ๓ ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด ๒๐) บ้านไร่โพธิ์ หมู่ ๑
ตําบลบ้านทาน อําเภอบ้านลาด ๒๑) บ้านโป่ง หมู่ ๔ ตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด ๒๒) บ้านท่าศาลา หมู่ ๒
ตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด ๒๓) บ้านศาลเจ้างิ้ว หมู่ ๗ ตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด ๒๔) บ้านโปร่งวิเชียร
หมู่ ๒ ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๒๕) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๔ ตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๒๖) บ้านเสาร์ห้า หมู่ ๔ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน ๒๗) บ้านหนองน้ําดํา หมู่ ๔
ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน ๒๘) บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ ๘ ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน

๘
๒. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติ
ผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานโครงการเชิดชู
พัฒนาการจังหวัด
เกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มี
ผลงานดีเด่นและกิ จกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจั งหวัด ให้เป็ นที่ประจักษ์แ ก่สาธารณชน โดยกําหนดให้มี
กิจกรรมที่จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวังสิงห์ทอง
รวม ๔ ประเภท จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ๑) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดอนใน หมู่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านคอละออม หมู่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ บ้านพุสวรรค์ หมู่ ๑ ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน ๒) ประเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.)
ดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศชาย ได้แก่ นายธนพล วันดี ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลเวียงคอย อําเภอเมือง
เพชรบุรี รางวัลชนะเลิศหญิง ได้แก่ นางอารีย์ เทียนชัย ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง
๓) ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านฯ ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอละออม หมู่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก หมู่ ๒ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านดอนในพัฒนา หมู่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม ๔) ประเภทศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบล
แหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบลไร่ใหม่พัฒนา
อําเภอชะอํา
๓. มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ประจําปี
พ.ศ.๒๕๕๗
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทในการดําเนินการด้านการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาเพชรบุรี ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การกําหนดองค์กร
ดังกล่าวประสบผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดี ช่วยทําให้บุคลากรในองค์กร มีจิตสํานึกรักความปลอดภัยและสามารถ
ลดจํานวนอุบัติเหตุลงได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต
หรือการบาดเจ็บพิการของบุคลากรแต่ละองค์กร ดังนั้น บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาเพชรบุรี
จึงได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรการองค์กรด้าน
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
๔. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา “โครงการเงินออมเพื่อน้อง”
ผู้แทน ผจก.ธ.ออมสินเขตเพชรบุรี ธนาคารออมสิน กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม “โครงการเงินออมเพื่อน้อง” เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยธนาคารออมสินจะนํารายได้ส่วนหนึ่ง
จากจําหนวนบัตรเดบิตทุกประเภทที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มาเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบโครงการทุนการศึกษาให้เปล่าและไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ ๑) รูปแบบของทุนการศึกษา ธนาคารออมสินสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท โดย
เป็นทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับธนาคารทั้งสิ้น ๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนต้องเป็นนักเรียน นิสิต และ

๙
นักศึกษา ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา อายุตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
และมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน ๔) ธนาคารจะแจ้งให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ดําเนินการคัดเลือกนักเรียน
นิสิต และนักศึกษาที่มีความเหมาะสม เพื่อขอรับทุนการศึกษาตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด และนําส่งรายชื่อมาให้
ธนาคารพิจารณาจัดสรรผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยวิธีการมอบทุนการศึกษาธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป โดย
การพิจารณาเป็นดุลยพินิจของธนาคารที่จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม
นักเรียนที่ได้รับจัดสรรของสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี “โครงการเงินออมเพื่อน้อง”
ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ จํานวน ๖๑ ราย ดังนี้ ๑) สาขาเพชรบุรี จํานวน ๕ ทุน ๒) สาขาท่ายาง จํานวน ๕ ทุน
๓) สาขาบ้านแหลม จํานวน ๖ ทุน ๔) สาขาชะอํา จํานวน ๕ ทุน ๕) สาขาเขาย้อย จํานวน ๖ ราย ๖) สาขา
สะพานจอมเกล้า จํานวน ๙ ทุน ๗) สาขาหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๖ ทุน ๘) สาขาแก่งกระจาน จํานวน ๕ ทุน
๙) สาขาเทสโก้โลตัส ท่ายาง จํานวน ๔ ทุน ๑๐) สาขาเวเนเซีย จํานวน ๓ ทุน ๑๑) สาขาบ้านลาด จํานวน ๗ ทุน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายศุภกฤต แกมนิรัตน์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ย้ายมาจาก
วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย
๑.๒ ข้าราชการเข้าร่วมประชุมใหม่
- นายโยธิน
บัวแก้ว

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

๑.๓ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ประธาน
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ได้แก่ ๑) การจัดทํา
สื่อหรือเอกสารเผยแพร่เรื่ องราวที่มีลักษณะเด่นประจําแต่ละภาค มอบสํ านักงานท่องเที่ ยวและกีฬาจังหวัด
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มอบสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๓) รวบรวมผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ํา รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชน มอบ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๔) แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๕) แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กในพื้นที่ภาคใต้ มอบ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๖) การศึกษาและดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และคู่มือสําหรับประชาชน มอบหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ๗) จัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร มอบที่ทําการปกครองจังหวัด และสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๘) การช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย มอบที่ทําการปกครองจังหวัด
๙) การจั ด แสดงและจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) มอบสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
๑๐) การเนอขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบดําเนินการใด ๆ ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มอบหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของประชาชนทั้ ง ระบบ มอบที่ ทํา การปกครองจั ง หวัด ๒) แนวทางให้ เ อกชนเข้ามามี ส่ ว นร่วมในการลงทุ น
ในกิจการของรัฐ มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการต่างประเทศ ได้แก่ ๑) การประชุมเจรจาหรือ
จัดทําความตกลงระหว่างประเทศ มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจก
ที่ประชุม
ประธาน
รัฐบาลมอบหมายกระทรวงมหาดไทย ทุกจังหวัด จัดทําผลงานของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี มอบ
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เตรียมงานโดยประสานข้อมูลกับทุกอําเภอ จะเป็นผลงานของแต่ละ
จังหวัด แต่ ละอําเภอ ส่งภาพถ่ายและจัดทําการแถลงข่าวผลงานของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี ในเขตพื้นที่จังหวัด

๑๐
เพชรบุรี และบันทึกภาพส่งเป็นไฟล์ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมเป็นผลงานของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ประสาน
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) และนายกรัฐมนตรี ทุกเรื่องที่สั่งการ
๑.๔ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดเพชรบุ รีมี ผู้ม าลงทะเบียน จํานวน ๒,๖๒๗ คน ผู้ม าร่ วมกิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกียรติฯ ในวั น ที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓,๖๓๙ คน ผู้ลงทะเบียนบันทึกสถิติกินเนสส์บุ๊ค จํานวน ๒,๒๑๗ คน และผู้เข้าเส้นชัย
บันทึกสถิติกินเนสส์บุ๊ค จํานวน ๑.๔๒๒ คน สําหรับน้ําดื่มพระราชทาน จํานวน ๓,๐๐๐ ขวด จังหวัดได้แจกจ่ายแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้นมีการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี และเป็นภาพลักษณ์
ที่ดีของคนจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การสักการะ ร.๕ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ปล่อยปลา จํานวน ๒ ล้านตัว ปลูกต้นไม้ ตลอดเส้นทางผ่านวัดต่าง ๆ มีการประพรมน้ํามนต์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเป็นประธานนําขบวนกิจกรรม “ราชภักดิ์
ไบค์ แอนด์ คอนเสิ ร์ ต แทนคุ ณ แผ่ นดิ น ” เพื่ อ หารายได้ส มทบทุน ในการสร้ า งอุ ท ยานราชภั กดิ์ อุ ท ยานแห่ ง
ประวัติศาสตร์ ที่ยังคงเหลือส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคาร
บริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ใช้นําเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของ
สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยังต้องดําเนินต่อไป และเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 33.8 กิโลเมตร เริ่มจากวนอุทยานชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผ่าน วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
สิ้นสุด ณ อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สําหรับเส้นทางแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ระยะทาง 92.9
กิโลเมตร เริ่มจากมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี แยกบายพาสวัดห้วยมงคล สะพานต่างระดับเข้า อําเภอหัวหิน
สิ้นสุด ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยนักปั่นชายชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และนักปั่นหญิงชิ งถ้ วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าพัชรกิ ติยาภา โดยจะมีการปิดถนน ดังนี้
๑) ถนนเพชรเกษมสายเก่าขาล่องใต้ตั้งแต่เขตติดต่อ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ถึงอุทยานราชภักดิ์ ระหว่างหลัก
กม.ที่ 210 - 226 ระยะทาง 16 กิโลเมตร (กม.) ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น. ๒) ถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตั้งแต่อุทยานราชภักดิ์ถึงสะพานต่างระดับปราณบุรี หลักกิโลเมตรที่ 226 ถึง 237 ระยะทาง 13 กิโลเมตร ตั้งแต่
07.00 - 14.00 น. 3) ถนนเพชรเกษม (แนวใหม่) ขาล่องใต้ ตั้งแต่เขตติดต่อชะอําถึงสะพานต่างระดับปราณบุรี
หลักกิโลเมตรที่ 23 ถึง 47 ระยะทาง 24 กิโลเมตรตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.00 น. โดยกําหนดให้เดินรถสวนทาง
ในช่องทางเดินรถถนนเพชรเกษม (แนวใหม่) ขาขึ้นเหนือหลักกิโลเมตรที่ 23 ถึง 47 ระยะทาง 24 กิโลเมตร และ
ให้เดินรถสวนทางในช่องทางเดินรถถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ทางขึ้นเหนือหลักกิโลเมตร 337 - 340 ระยะทาง
3 กิโลเมตร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว สําหรับผู้บริจาคเงิน จํานวน ๑ ล้านบาท จํานวน ๕๐ ท่าน
จะได้ร่วมขบวนปั่นจักรยานกับพระองค์ท่าน และร่วมฉายพระรูประหว่างเส้นทางปั่น และ ณ โรงแรมดุสิตธานี
หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงคอนเสิร์ต การจัดจําหน่ายสินค้า OTOP การ
จัดแสดงนิทรรศการการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ การปลูกต้นไม้ จํานวน ๗๒ ต้น ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จําหน่าย
โต๊ะ จํานวน ๑๐ โต๊ะ ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และโต๊ะละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ได้จัดประชุมมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

๑๑
การจัดทําแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดต้องดําเนินการส่งแผนไปยังสํานัก
งบประมาณตามปฏิทิน ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ส่วนราชการที่จะตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ขอให้
รีบดําเนินการจัดทําแผนโดยเฉพาะอําเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยได้รับงบประมาณ มอบหน่วยงานความมั่นคง
จัดทําแผนด้วยเนื่องจากจังหวัดมียุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคง จากการไปประชุมกับแม่ทัพภาค ๑ ได้จัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคง ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณน้อยมาก จังหวัดเพชรบุรีได้รับแผนงบประมาณด้วย
จึงขอให้เร่งดําเนินการจัดทําแผนดังกล่าว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐ อยู่ในลําดับที่ ๕๖
ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐ อยู่ในลําดับที่ ๓ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่นเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๓ จึงขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๘
อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระนครคี รี (ร.๔) ขณะนี้ ค งเหลื อ ปู น ปั้ น
ซึ่งจังหวัดได้ประชุมร่วมกับกรมศิลปากรแล้ว คงจะสร้างเสร็จและทําพิธีเปิดในไม่ช้า ในส่วนของการจัดตั้งมูลนิธิ
คงต้องรอผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป
งบประมาณปี ๒๕๕๙ จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก งบประมาณส่วนราชการต่าง ๆ ที่ลงในพื้นที่จะต้อง
แจ้งให้จังหวัดทราบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ งบฟังค์ชั่นที่ได้มา เช่น แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการชลประทานเพชรบุรี โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และสถานศึกษา เป็นต้น ต้องรีบแจ้งให้จังหวัดทราบว่ามีงบอะไรบ้าง ทั้งงบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด งบของกระทรวง ทบวง กรม ที่ลงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจังหวัดจะได้สามารถติดตามประมวลได้
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทําระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ส่วนราชการลงโปรแกรมเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถตรวจสอบงบประมาณและติดตามการดําเนินงานของส่วนราชการได้ จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับ
งบประมาณลงข้อมูลให้เรียบร้อย
เรื่องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบอําเภอทุกอําเภอ ตลอดจนส่วนราชการที่ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเพชรบุรี ประสานงานขอให้ติดตามเร่งรัด รายงานผลตามกําหนดเวลา ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องรีบแก้ไข สําหรับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ต้องรับทราบข้อมูล
ทุกเรื่อง ไม่ว่าประชาชนต้องการทราบข้อมูลเรื่องใดก็ตาม ศูนย์ดํารงธรรมต้องตอบข้อมูลได้ ขณะนี้ พ.ร.บ.อํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ มีผลบังคับใช้แล้ว ฉะนั้น ขอให้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย
เพื่อลดการร้องเรียน ทั้งนี้ สํานักงาน กพร. ได้จัดส่งป้ายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ให้จังหวัดดําเนินการแจกจ่ายแล้ว
แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) และ (e – Bidding)
การจัดหาพัสดุมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน ต้องลงเว็บไซต์ เรื่องนี้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ให้ความสนใจ ส่วนใหญ่ปัญหา คื อ ตรวจภายในของจังหวัดไปตรวจสอบ ทั้งของท้องถิ่น
ส่วนกลาง งบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ไม่มีราคากลาง ไม่ส่งข้อมูลให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในกําหนด (๓๐ วัน)
สัญ ญา ประกาศ ต้ อ งส่ ง สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น โดยต้ อ งประสานสํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งทราบด้วย
แรงงานต่ างด้ าว หมดเวลาลงทะเบี ยนไปแล้ว ขณะนี้ ได้มีการตรวจจับแรงงานต่ างด้ าวที่ผิ ด
กฎหมายไปแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการตาม ฉะนั้น ขอให้ระมัดระวัง กวดขัย อย่าปล่อยปะละเลย เพราะจะเป็น
ปัญหาในภายหลัง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสัมพันธ์ให้นายจ้างใช้แรงงานให้ถูกต้อง

๑๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ผ่านการพิจารณาวาระ ๓
(นายไกร บุญบันดาล) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว งบประมาณภาพรวม ๒.๗๒ ล้านล้านบาท แยกเป็น
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5.2 แสนล้านบาท งบกลาง จํานวน 4 แสนล้านบาท
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 3.4 แสนล้านบาท กระทรวงกลาโหม จํานวน 2 แสนล้านบาท กระทรวงการคลัง
จํานวน 1.9 แสนล้านบาท งบประมาณ 2.72 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจํา จํานวน 2.1 ล้านล้านบาท งบ
เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ การบริหารจัดการน้ํา การเชื่อมโยงเครือข่ายถนนสายหลักของ
ประเทศ จํานวน ๕ สาย การเวนคืนที่ดินเพื่อการเตรียมการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จํานวน 5.4 แสนล้านบาท
ชําระเงินกู้คืน จํานวน 6.1๑ ล้านล้านบาท รายจ่ายชดเชยเงินคงคลัง จํานวน 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนราชการ
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามที่ได้มีหนังสือแจ้ งเวียนไปแล้วได้เลย โดยกํ าหนดเงื่ อนไขว่าจะ
ดําเนินการลงนามในสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ ต้องเน้นย้ําเจ้าหน้าทีพัสดุศึกษาระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท จากเดิมใช้ระบบ e – Acution เปลี่ยนเป็นระบบ e – market และ
ระบบ e – bidding สําหรับระบบ e – market คือ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีความสลับซับซ้อน ไม่มี
คุณสมบัติมากนัก e – bidding คือ มีลักษณะเฉพาะมีรายละเอียดที่จะต้องดําเนินการประกาศคุณสมบัติ เงื่อนไข
ต่าง ๆ โดยส่วนราชการภาครัฐเริ่มดําเนินการในระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานศึกษาเริ่ม
ดําเนินการ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณปี ๒๕๕๘ ของจั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ไปตามเป้ า หมาย ภาพรวม
งบฟังค์ชั่น งบกลุ่มจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๖.๔๒ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๖ งบกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐.๖๙ อยู่ในลําดับที่ ๕ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบจังหวัด เบิกจ่ายได้
ร้อ ยละ ๖๖.๑๑ อยู่ ใ นลํ าดั บ ที่ 5๗ ถื อ ว่ าผลการเบิ ก จ่า ยยั ง เบิก จ่า ยได้ น้อ ย จึง ขอให้ ทุ กส่ ว นราชการเร่ง รั ด
การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่อง การดําเนินการในส่วนที่สําคัญ ๆ ที่จังหวัดได้จัดให้มีการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ผ่าน
มานั้น ขอให้ทุกท่านนําไปกําชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้การประเมินผลการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติงานของจังหวัดอยู่ในขั้นเลือกตัวชี้วัด และสํานักงาน กพร. มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินผล
เป็น ๓ ส่วน เป็นการประเมินผลภายนอก คือ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ได้มีการ
เพิ่มตัวชี้วัดของตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงกับจังหวัด หรือที่เรียกว่า “function area” ตามนโยบายของจังหวัด
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําเรียนแล้วว่าเดิมส่วนราชการที่ปรับงบฟังค์ชั่นไม่ได้ประสานงานกับจังหวัด แต่ต่อไปต้อง
บันทึกข้อมูล การรายงานผลในระบบ eSAR คือ การรายงานผลตั้งแต่รับงบประมาณ การดําเนินการต่าง ๆ และถูก
ประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร ได้ดูว่างบประมาณที่ลงมาในพื้นที่มีอะไรบ้าง ทั้งงบฟังค์ชั่น งบกลุ่ม
จังหวัด และงบจังหวัด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการประเมิน ๔ ด้าน คือ ๑) มิติประสิทธิผล (out put) ๒) มิติด้านการ
ดําเนินการ คือ ความพึงพอใจของประชาชน เป็นการประเมินภายนอก ประเมินภายในองค์ ๓) มิติประสิทธิภาพ
กระบวนงาน ๔) มิติการพัฒนาองค์กรหรือการจัดการอบรมองค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงาน
ปีนี้แบบประเมินจะมีการเปลี่ยนการให้คะแนนโดยใช้การประเมินภายนอกวัด ร้อยละ 80 จากเดิมร้อยละ 75
ส่วนการประเมินภายใน ร้อยละ ๒๐ จากเดิมร้อยละ 25 โดยจะประเมินภาพรวมของการปฏิบัติการของจังหวัด
ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป และการพิจารณาเงินโบนัสและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการต้องนํากรอบวิธีการปฏิบัติไปทําความเข้าใจและดําเนินการให้ตรง
ตามเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ให้ความสําคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล โดยได้ย้ําเตือน
และจัดสรรงบประมาณไปดําเนินการเพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของการที่จะให้พี่น้องประชาชน

๑๓
มีวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทางราชการ การส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้กระทําอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการให้ปฏิบัติการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน ตั้งแต่การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้พลังงานต่าง ๆ
ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ํามัน น้ําประปา รวมทั้งหน่วยงานที่จะทําการก่อสร้างสํานักงาน ขอให้ออกแบบเพื่อให้
เน้นการประหยัดพลังงาน การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งระบบ ITA (Integrity &
Transparency Assessment) สํานักงาน ก.พ.ร. ได้วางระบบให้ส่วนราชการได้บันทึกข้อมูลในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป
จากที่ผ่านมาระบบการทํางานของหัวหน้าส่วนราชการรายงานเป็นหนังสือ รายงานเป็นเอกสาร ต่อไปจะถูกบันทึก
ตั้งแต่เริ่มคิดทําโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผล เป็นค่าตัวเลข เป็นคะแนน และเป็น
แบบประมวล ที่สามารถดึงข้อมูลออกมาดูได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัด พล.อ.สัมพันธ์ ชนะวรรณ์ ผู้อํานวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดินทาง
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) มาตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา จังหวัดเพชรบุรี โดยขอความร่วมมือ
จังหวัดน้อมนําโครงการต่าง ๆ มาใช้ให้มากขึ้น เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการพระราชดําริมากที่สุดในประเทศไทย
มอบสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุน ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่น้อมนํา
โครงการพระราชดําริ โดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘ ขณะนี้ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สําหรับเอกสารนําส่ง
ให้พื้นที่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การกวดขันเรื่องสถานบริการต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด ทั้งเรื่องการเปิด – ปิด
สถานบริการ ความปลอดภัย รวมถึงร้านเกมส์ต่าง ๆ ขอให้ดําเนินการตามข้อบังคับ เนื่องจากขณะนี้มีชุดเฉพาะกิจ
เข้าไปตรวจสถานบริการอย่างเข้มงวด
โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ขอความร่วมมือท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้พี่น้องประชาชน
ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ช่วงโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ปลูกต้นไม้หน้าบ้านตัวเอง โดยเฉพาะไม้ดอกสีเหลือง
และปรับปรุงหน้าบ้านให้สะอาด สวยงามตลอดเวลา เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตาม
พระราชดําริ นับแสนคน จึงขอให้พี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางช่วยกันดูแลรักษาหน้าบ้านตัวเองให้สะอาด
สวยงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ท้องถิ่นสามารถดําเนินการโดยใช้งบของท้องถิ่นดําเนินการได้เลย ไม่ต้อง
รอประกาศภัย โดยให้ประสานงานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง “มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ” ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ๑) ยินยอมหรือปล่อย
ปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ 2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์ 3) เปิดทําการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากําหนดเวลา
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปใน
สถานที่ของตน ทั้งนี้ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี
นอกจากนั้น ยังมีข้อกําหนดบริเวณใกล้สถานศึกษา คือ บริเวณต่อเนื่อง ติดกับสถานศึกษาและ
บริเวณถัดออกไป โดยบริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ๑) บริเวณดังกล่าวเป็น
บริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาระยะห่างสถานที่ศึกษา ๒) บริเวณดังกล่าว
เป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะต่อเด็ก เยาวชน และนักศึกษา ๓) บริเวณดังกล่าวอาจเป็นลักษณะของแหล่งมั่วสุม หรือเป็น
แหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน และนักศึกษา ๔) บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญต่อเด็ก
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เยาวชน และนักศึกษา
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอําเภอทุกอําเภอ
ไปดําเนินการสํารวจว่าพื้นที่ใดเข้าข่ายแล้ว
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปิดการประชุมนานาชาติInternational Soil Conference หัวข้อ “การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
ในแนวทางที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอาหาร” โดยทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์
สารคดีสั้น หัวข้อ “พลังแผ่นดิน” และถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ
“Healthy Soils for a Healthy Life” ในโอกาสปีดินสากล ปี 2558 ทรงตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการและ
ทอดพระเนตรงานนิทรรศการและเสวยพระกระยาหารค่ํา ณ โรงแรมรีเจนท์ชะอําบีช รีสอร์ท อําเภอชะอํา วันที่
12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยในปี 2558 เป็น
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ภาคเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานนําทุกภาคส่วนทําบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จํานวน 100 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคําประกาศ
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กองเกียรติยศยิงสลุต
จํานวน 21 นัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ไม่ให้ ไม่รับ” ต่อหน้า
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี
ประจําปี 2555 จํานวน 4 ราย ภาคค่ํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
(พุ่มทอง - พุ่มเงิน) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายพระพรชัยมงคล วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี ประธานและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา จุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 21 นัด
วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (BIKE FOR MOM) ซึ่ง
ผู้ลงทะเบียน จํานวน 1,000 คนแรก ได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน และลําดับที่ 1,001 – 2,627 ได้รับ
เข็มกลัดพระราชทาน โดยจังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ในวันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มีผู้ลงทะเบียน จํานวน 2,627 คน ผู้ลงทะเบียนปั่น จํานวน
4,953 คน แยกเป็นปั่นเพื่อบันทึกกินเนสเวิร์ด เรคคอร์ด จํานวน 1,493 คน ปั่นทั่วไปแนวครอบครัว จํานวน
3,460 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดกิจกรรม ณ เวทีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ปล่อยตัวผู้ร่วมปั่น (BIKE
FOR MOM) เพื่อบันทึกกินเนสเวิร์ด เรคคอร์ด ระยะทาง 4 กิโลเมตร จํานวน 1,493 คน เริ่มจากถนนราชวิถี
หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ครบ 4 กิโลเมตร ณ บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อครบระยะทางสามารถสแกนบาร์โค้ดได้ จํานวน 1,422 บาร์โค้ด ถือว่าผ่านเกณฑ์การทําสถิติกินเนสเวิร์ด
เรคคอร์ด ขบวนนักปั่น ประกอบด้วย บุคคลจากทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย ปั่นต่อไปจนครบระยะทาง 25.2
กิ โ ลเมตร และหยุ ด พั ก ทํ า กิ จ กรรม ณ จุ ด พั ก 3 จุ ด ประกอบด้ ว ย จุ ด พั ก ที่ 1 ณ อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จุดพักที่ 2 ณ ถนนภูมิรักษ์ และจุดที่ ๓ ณ พระรามราชนิเวศน์
(วังบ้านปืน) หลังจากปั่นจนครบและกลับมาจุดสิ้นสุด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม
ต่างรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ปั่นเพื่อแม่และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้
จังหวัดได้แจกน้ําดื่มพระราชทานหลังจากพิธีปิดการปั่นเพื่อแม่เสร็จสิ้น วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้า
เขาวังเมืองใหม่ อําเภอเมืองเพชรบุรี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายโอภาส กลั่นบุศย์) ร่วมกับ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เปิดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” เพื่อจัดแสดง จําหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้า
ของขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนสร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาดของผู้ผลิตสินค้าในขบวนการสหกรณ์และ
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ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย กลุ่มผลิตสินค้าในสหกรณ์จาก 4 ภาค ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและทั่วประเทศ
กว่า 200 ร้านค้า กิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ การจําหน่ายสินค้าต่ํากว่าทุน การแสดงซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้ร่วมขายไข่ไก่ในราคาพิเศษ 10 ใบ 15 บาท วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
การประชุมโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ บ้านโป่งลึก - บางกลอย เพื่อพิจารณา
อนุมั ติโครงการเพื่อขอรั บการสนั บ สนุ นงบประมาณ โดยมี การเสนอโครงการตามแผนพั ฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ.2558 - 2559 จํานวน 6 โครงการ วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
ประชุมจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกําหนดให้ใช้เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุมของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ใช้สีส้มเหมือนกัน ส่วนรถจักรยานยนต์รับจ้างคันไหนป้ายรถยังไม่ได้ทําเรื่อง
เปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองให้รีบดําเนินการ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัด พร้อมทั้งให้ทําใบขับขี่เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
คณะโครงการพั ฒ นาผู้ นํ า รุ่ น ใหม่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นโดยกระทรวงต่ า งประเทศ
นําผู้เข้าร่วมโครงการผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา จํานวน 12 คน เข้าพบและรับฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนโครงการด้านการเกษตร แรงงาน และประเด็นอื่น ๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศไทยและสร้างเครือข่ายกับผู้นําภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย โดยเล็งเห็นว่าเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญ
ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งคณะผู้แทนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘ พิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
สืบเนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันรพี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ในพระเจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีสดุดีและ
วางพวงมาลาอย่างพร้อมเพรียงกัน วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ประจําปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
กล่าวคําถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมปลูกต้นมะฮอกกานี ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แม่น้ําเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ลงเรือตรวจพื้นที่สองฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี ทําความสะอาดบริเวณริมท่าน้ํา วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมโครงการน้ําพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมเกล้าถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้
ที่พึ่งกุ่มสะแก และโรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี อําเภอเขาย้อย มีการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวให้กําลังใจคณะครูและเด็กนักเรียนจากนั้นจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้ง
มอบเงินสนับสนุนและขนมให้กับทางโรงเรียน วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเก่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคําสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและ
การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมีมติให้จัด
ชุดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจแนะนําในเชิงบวก เพื่อเป็นการป้องปราม โดยขอให้ระมัดระวัง
ท่าทีในการดําเนินการ วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชประสงค์และถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ ณ เทศบาล

๑๖
ตําบลบางตะบูน และได้ไปท่าเทียบเรือประมงเทศบาลตําบลบางตะบูนร่วมกัน ทั้งภาคราชการและประชาชน
ปล่อยพันธุ์กุ้งและปูม้า อย่างละ 2 ล้านตัว วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับบริจาคโลหิต บริจาคดวงตา และอวัยวะเนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โลหิตที่ได้รับบริจาคทาง กาชาดจะ
คัดแยกกรุ๊ปเลือดก่อนนําส่งไปตรวจสอบ กลั่นกรอง นําไปเก็บไว้ธนาคารเลือดเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้ที่
ต้องการเลือดในการช่วยเหลือชีวิต วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดนาพรม ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี ทําบุญตักบาตร ร่วมกับประชาชน
ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา วัดนาพรมเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีตํานานเล่าขานต่อกันมาหลาย
ชั่วอายุคน มีโบราณสถานที่ชํารุดทรุดโทรม องค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสามได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ต้องการฟื้นฟู จึงใช้พื้นที่วัดนาพรมเปิดเป็นตลาดน้ําภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ํานาพันสาม” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศาสนาอันล้ําค่าให้คงอยู่ไว้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอีกด้วย วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดถ้ําแก้ว อําเภอเมืองเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจําปี 2558 จังหวัดเพชรบุรีระดมความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนําเข้าอบรม
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 60 คน ตามหลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ใช้เวลาบําบัด 15 วัน และจะมีการติดตามผล
อย่างเป็นระบบ วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการ“สร้างเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และนําบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานระดับจังหวัด
มาให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านหาด อําเภอบ้านลาด
ตําบลบ้านหาด มีประชากร จํานวน 3,429 คน 1,213 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ค้าขาย รับจ้าง แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ปัญหาความต้องการ คือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาถนน
ระหว่างชุมชนเข้าสู่เขตอําเภอเมืองไม่ได้มาตรฐาน วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) มอบประกาศ
เกียรติบัตรให้กับสตรีอาสาพัฒนาดีเด่น จํานวน 8 อําเภอ ๆ ละ 2 คน และมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับครอบครัว
แข็งแรงต้นแบบระดับจังหวัด และระดับอําเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัด
ใช้เป็นกองทุนขับเคลื่อนการดําเนินงานและใช้เป็นสวัสดิการขององค์กรสตรีทุกระดับ วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๘
องคมนตรี (นายอําพล เสนาณรงค์) เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ณศูนย์ศึกษาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา
ได้แก่ ต้นพระเจ้า 5 พระองค์ และต้นเสลา ศูนย์ศึกษาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีผู้มาเยี่ยมชม
มากกว่ า ๑๐๐,๐๐๐ คน/ปี วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ณ อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี สํ า นั ก งาน ป.ป.ส. ได้ รั บ
พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ต่อหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ สําหรับจังหวั ดเพชรบุรี มีหมู่บ้านกองทุนแม่ข องแผ่นดิ น ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ที่ได้รับเงิน
พระราชทานกองทุน จํานวน ๒๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจะมีพิธีมอบต่อให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนระดับจังหวัดต่อไป วันที่ 21
สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิ ดโครงการคลิ นิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชา-

๑๗
นุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียน
วัดโพธิ์ลอย ตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ออกให้บริการแก่เกษตรกร
ประชาชน, แก้ไขปัญหาของเกษตรกรและประชาชน ให้บริการและความรู้ด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง
พัฒ นาที่ดิน การสหกรณ์ การทํ า บั ญ ชีค รัวเรื อน การชลประทาน การปฏิรูป ที่ดิน และอื่น ๆ แบบครบวงจร
สําหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นําสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม
โครงการ “ช่วยเหลือสร้างและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี
ปี 2558” ดังนี้ วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอชะอํา ประกอบด้วย ตําบลห้วยทรายเหนือ ตําบลสามพระยา
ตําบลบางเก่า และตําบลหนองศาลา จํานวน 4 หลัง และวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
ประกอบด้วย ตําบลท่าตะคร้อ ตําบลหนองหญ้าปล้อง จํานวน 8 หลัง เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณา
อนุมัติงบประมาณในการสร้างและซ่อมแซมบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย ด้านการดํารงชีวิตและที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ได้ต่อสู้ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้า
ส่วนราชการตรวจเยี่ยมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน”คนเพชร” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 ณ บ้านคลองน้ําเชี่ยว หมู่ 4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย ออกเยี่ยมครัวเรือน
ยากจน ครัวเรือนประสบความสําเร็จ เยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจน้ําตาลเมืองเพชร เยี่ยมชมศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ บ้านคลองน้ําเชี่ยวเป็นพื้นที่บรรจบกันของน้ําจืดและน้ําเค็ม จึงเป็นพื้นที่
น้ํากร่อยเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ประชากร จํานวน 656 คน 219 ครัวเรือน ปัญหาความต้องการ คือ
ปัญหาศัตรูพืชสวนตาล สวนมะพร้าว และปัญหาถนนเชื่อมต่อเป็นหลุมเป็นบ่อ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๙,๗๙๙.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๔๖๘.๕๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๒ อยู่ลําดับที่ ๔๐ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒,๘๔๒.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๗๖.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๕ อยู่ลําดับที่ ๔๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๖,๙๕๗.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๔๙๑.๘๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๑ อยู่ลําดับที่ ๔๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
ผลการเบิ กจ่ า ยรายจ่ ายงบลงทุน ของหน่ว ยงานที่ได้ รั บ งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้น ไป
จํานวน ๓๔ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔.๘๘ ล้านบาท ๒) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗.๕๒ เบิกจ่ายได้ ๗.๕๒ ล้านบาท
๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๐.๑๗ ล้านบาท
๔) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) งบประมาณ ๓๘๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๕๕.๙๐ ล้านบาท
๕) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี งบประมาณ ๑๗๔.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๕๘.๔๕ ล้านบาท ๖) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗๑.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๔.๒๓ ล้านบาท ๗) แขวงทางหลวง
เพชรบุรี งบประมาณ ๓๘๙.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๔๗.๘๑ ล้านบาท ๘) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๔.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๖๙ ล้านบาท ๙) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๑๗๕.๑๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๔๐.๓๘ ล้านบาท ๑๐) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐.๓๘ ล้านบาท

๑๘
เบิกจ่ายได้ ๗.๒๔ ล้านบาท ๑๑) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๑๔.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๘๙ ล้านบาท
๑๒) โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณ ๕๖๒.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๖๖.๑๗ ล้านบาท ๑๓) ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง งบประมาณ ๓.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๔ ล้านบาท ๑๔) สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๐๔ ล้านบาท ๑๕) ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต
งบประมาณ ๓.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๖ ล้านบาท ๑๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต ๒ งบประมาณ ๓๕.๘๕ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๑๘.๐๗ ล้ า นบาท ๑๗) วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งเพชรบุ รี
งบประมาณ ๖.๒๐ ล้า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๓.๐๐ ล้า นบาท ๑๘) มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เพชรบุ รี งบประมาณ
๑๐๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๙.๙๕ ล้านบาท ๑๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
งบประมาณ ๔๙.๖๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๒.๕๔ ล้านบาท ๒๐) ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๑๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๖๖ ล้านบาท ๒๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ งบประมาณ ๖.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒.๗๕ ล้านบาท ๒๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล งบประมาณ ๑๔.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๕.๒๓ ล้านบาท ๒๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๗๗.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒๗.๒๗ ล้านบาท ๒๔) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ ๑๒.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๑๓ ล้านบาท
๒๕) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๒๓.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๗๕ ล้านบาท ๒๖) สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้ องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๓๘.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๓.๐๓ ล้านบาท ๒๗) วิทยาลัย
เทคนิคเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๘ ล้านบาท ๒๘) ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน งบประมาณ ๑๓.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๗๙
ล้ า นบาท ๒๙) วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นลาด งบประมาณ ๑๒.๗๘ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๑.๕๐ ล้ า นบาท
๓๐) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๖๔.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๖๐ ล้านบาท ๓๑) มณฑลทหารบกที่ ๑๕
งบประมาณ ๔.๒๑ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๒) กก.สอ.ตชด. (ค่ายนเรศวร) งบประมาณ ๑๖.๘๐ ล้านบาท
ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งบประมาณ ๑๘๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๗.๒๑
ล้านบาท ๓๓) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๕.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๘.๐๐ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๙๕.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๑ อยู่ลําดับที่ ๕๗ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๘.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๖ อยู่ลําดับที่ ๕๖
เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๘.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๗.๓๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๐ อยู่ลําดับที่ ๗๒ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๐๗.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๙ อยู่ลําดับที่ ๕ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๓ อยู่ลําดับที่ ๕
เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๗.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๐.๑๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๐ อยู่ลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ผลจากการหดตัวของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน โดยเฉพาะจากการหดตัวของดัชนีปริมาณผลผลิต
ภาคการเกษตร สําหรับดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดด้านอุปสงค์ขยายตัว เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว
ในส่วนด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัว สําหรับด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งผลการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของ

๑๙
ปีก่อนร้อยละ 4.8 เป็นผลจากดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 78.6 ตาม
การลดลงของปริมาณข้าว ปริมาณสับปะรดโรงงาน และปริมาณโคเนื้อเป็นสําคัญ ในส่วนของดัชนีผลผลิตภาค
บริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.0 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
รายได้จากการขายส่งขายปลีก และการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการโรงแรม เป็นสําคัญ สําหรับดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.4 ตามการขยายตัวของจํานวนโรงงาน
สะสมและทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตภาคบริการและดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลงจากเดือนก่อน เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 2.9 ตามการขยายตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.8
สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 สะท้อนจากสินเชื่อ สําหรับ
การลงทุนภาคเอกชนลดลง รวมถึงการขอจดทะเบียนเลิกกิจการขนาดใหญ่ในเขตอําเภอชะอํา เป็นสําคัญ ด้านดัชนี
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.0 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการและท้องถิ่นเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการและ
ท้องถิ่นยังหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 78.6 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ 56.7 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของปริมาณ
ผลผลิตภาคการเกษตร ตามการลดลงของปริมาณข้าว ปริมาณสับปะรด และปริมาณโคเนื้อ เป็นสําคัญ ด้านการเงิน
ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.7 เป็นผลจากปริมาณเงินฝากสะสมของ
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจํานวนเพิ่มขึ้น
สําหรับปริมาณสินเชื่อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 เป็นผลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน มีปริมาณสินเชื่อสะสมลดลง เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8 เป็นผลจากการลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงหมวด
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวลดลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 2.1
ในเดือนก่อน สําหรับด้านการจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.3 ด้านการคลัง ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนมิถุนายน มีจํานวน 982.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจํานวน
375.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.4 ในส่วนของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 606.2 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 9.2 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 305.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
จัดเก็บภาษีทุกประเภทได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัดจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ของการซื้อขาย การให้และการขายฝากได้สูงขึ้นเช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนมิถุนายนขาดดุลจํานวน
681.1 ล้านบาท สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง โดยให้ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นละ 4๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดละไม่เกิน 10 องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในการของบประมาณจะต้องมีการพิ จารณาโครงการผ่ านคณะกรรมการจั ดทําติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน ๔ แห่ง ที่ของบประมาณและจัดทําโครงการดังกล่าว ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก

๒๐
๒) องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้รวก ๔) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง
เมื่ อ มี ก ารโครงการระดั บ จั ง หวั ด แล้ ว จะดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง ไปสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ต่อไป
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ปัจจุบันการติดต่อขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง รวมทั้ง
มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมากและบางฉบับก็ไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้
และขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน
ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขึ้น ซึ่งเป็นเสมือนกฎหมายกลาง ที่จะกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต การจัดให้มีช่องทางในการรับคําขอ ณ จุดเดียว และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การขออนุญาตกับประชาชน สิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อมี พ.ร.บ. ฉบับนี้ ดังนี้ ๑) เมื่อไป
ติดต่อขอรับบริการตามหน่วยราชการต่าง ๆ จะพบกับ “คู่มือสําหรับประชาชน” ที่จะทําให้ประชาชนผู้รับบริการ
ทราบถึงวิธีการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นพร้อมคําขอ และ
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ที่ จ ะติ ด ประกาศไว้ ใ ห้ เ ห็ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการมี ค วามชั ด เจน โปร่ ง ใส
ไม่คลุมเครือ ด้วยการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง จะอํานวยความสะดวกประชาชนให้สามารถยื่นคําขอ
ผ่านทาง “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” แทนการยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ๒) ในการรับคําขอเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอจะต้อง
ตรวจสอบคําขอและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใด ต้องรีบแจ้ง
ให้ประชาชนผู้มารับบริการทันที หากไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ต้องบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกําหนดเวลาที่ประชาชนผู้รับบริการต้องดําเนินการไว้ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถขอ
เอกสารเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวนั้น เพื่อเป็นการลดความล่าช้าในเรื่องการพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ ๓) การ
พิจารณาคําขอของหน่วยงานราชการต้องดําเนินการให้เสร็จตามที่ได้ประกาศไว้ ในคู่มือสําหรับประชาชน และต้อง
แจ้งให้ประชาชนผู้รับบริการทราบภายใน 7 วัน หากไม่สามารถพิจารณาเสร็จภายในกําหนด ก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบด้วย ๔) พัฒนาศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ดําเนินการอยู่แล้ว
ให้สามารถรับคําขออนุญาตหลาย ๆ งานบริการภายใต้กระทรวงเดียวกันได้ และในระยะต่อไปจะพัฒนาไปสู่การ
จัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับคําขอที่ประชาชนสามารถยื่นคําขอ เอกสารหลักฐาน
ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขอแทนหน่วยงานผู้อนุญาตได้
สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจน
ในขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับบริการ สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน รวมไปถึง เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ด้วยการลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ อันจะนําไปสู่เป้าหมายที่เป็นหัวใจสําคัญของ พ.ร.บ. นี้ นั่นก็คือ “การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน”
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

มติที่ประชุม
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๒๑
๔.๒ สรุปการสํารวจแบบลายผ้าจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัด
ผลการสํารวจแบบลายผ้า จํานวน ๘ แบบ ๔ ลําดับแรกที่หัวหน้าส่วนราชการเลือกมากที่สุด
ได้แก่ แบบที่ ๕ ร้อยละ ๓๒.๑ แบบที่ ๘ ร้อยละ ๒๒.๗ แบบที่ ๖ ร้อยละ ๑๑.๔ และแบบที่ ๗ ร้อยละ ๑๑.๔
มติที่ประชุม ลงมติแบบที่ ๕ ตามที่หัวหน้าส่วนราชการเลือก
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา

๑๒.๒๐ น.

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

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

