รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 นายธวัชชัย
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.อ.สุรินทร
5 พ.ต.อ.ภูวเดช
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทยประจักษ
9 นางนฤมล
10 นายประชุม
11 นายปรเมศร
12 นางสาวอรสา
13 นายพงษธร
14 นางณัฐนันท
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นายวรรณะ
นายสมชาย
นางสวัสดีโสภา
นางศรีสมร
นายประดิษฐ
นางนันทิรา
นายไพบูลย
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแกวกาญจน
นางสาวนงลักษณ
นายมานะ
นายอุทิศ

ขาวสอาด
รักขนาม
ประวิตร
นิลเหลือง
ราญสระนอย
แกนแกว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
ปนประชานันท
เกตุพยัคฆ
อรุณ
เพ็งพริ้ง
สองสี
กํามะหยี่
กระตายอินทร
คลายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
สามัคคี
อัครธรรมกุล
พูลไชย
เทพสุวรรณ
แจมจันทรา
ชูเกตุ
เมฆมานะ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ
เล็กนอย
วัฒนากร
บุญชวย

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝายทหาร)
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
แทน ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางพิมพนิภา
นายโสภณ
นายสุรเวช
นายศานติ
นายธนรัตน
นางศรีจันทร
นางวาสนา
พ.ท.บวร
นายพรหมพิริยะ

กลัดเข็มเพชร
คงเทียบ
ดีมาก
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
รุงโรจนธีระ
แกวกอง
กิจนุสนธิ์

แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายประสูติ
41 นายวิรัตน
42 นายเอี่ยม
43 นายขจรศักดิ์
44 นางสาวสุนียรัตน
45 นายรัฐพล
46 นายชาญ
47 นายธนศักดิ์

หอมบันเทิง
ไชยสิทธิ์
ชมใจ
สมบูรณ
ภูขํา
นิโครธานนท
เสมสวัสดิ์
ศุภศิริพงษชัย

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
แทน นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 ร.อ.มานะ

พุมประเสริฐ

49 พ.ต.แกวเพชร
50 พ.ต.เรืองศักดิ์
51 ร.อ.เรืองชัย

ตั้งพัฒนพันธุ
วุธนู
นิ่มวาศ

แทน ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ ๑ (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑
รักษาพระองค

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
52 พ.ต.อ.อมร

ผองสมรูป

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชิงชัย
ศรุตานันทะ
พรมเขียน
กุลจิตติปราณี
คงเนียม
ปญญาไตรวิทย
จิตรบรรจง
ชันแสง
มณีใส
ยามา

ร.ต.อ.สมเด็จ
พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.ไพทูล
พ.ต.ท.ประสงค
พ.ต.ท.สถิตย
พ.ต.อ.ตรัยฤกษ
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.อ.นพดลภ
พ.ต.อ.โกศล

แทน ผูบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผูกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานลาด
แทน ผูกับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก

๓
63
64
65
66

พ.ต.ท.ศักดา
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.ท.สมนึก
ร.ต.ท.โตมร

จําปาทอง
มีชวย
พันธแจม
บุญแกว

แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67 นางสาวสิริรัฐ
68 นางสาววิไลพร
69 นางสาวราตรี
70 นายเกษมภูมิ
71 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
สุริยบาล
วีรสมัย
แกวขาว

72
73
74
75

อินทรสาลี
ศรจังหวัด
อักษรแกว
อักษรมัต

แทน นายดานศุลกากรแมกลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผูจัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

นายนักรบ
นายไพฑูรย
นายอนันต
นางทัดทรวง

76 นายธนพร

แกวประเสริฐ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
77 นายอัครวิชย
เทพาสิต
78 นางสาวนวภัสร

นนทธนาเกียรติ

ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
ผูอ ํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
79 นางวราภรณ
เพชรมณี
แทน
80 นางรุจี
กล่ําพันธุดี
แทน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
81 นางสินทรัพย
นกแกว
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก จังหวัดเพชรบุรี
82 นางสาวพรเพ็ญ
สบเหมาะ
แทน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการฯ ตามพระราชดําริ
จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
83 นางเธียรรัตน
กลอมประเสริฐ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
84 นายศักดา
ปนอยู
85
86
87
88
89
90
91

นางสาวอัจฉราพร
นางสาวจันทิมา
นายสายันต
นายสมเกียรติ
นายชัยวัชน
นายศักดา
นางนงนภัส

ตอนสุข
เกศเมตตา
สนใจ
นวลละออง
สมุทรเกา
ประจักษบุญเจษฎา
อภิกรรัตน

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(สวนแยกจังหวัดเพชรบุร)ี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๑๕
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๑๖
ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอ ํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

๔
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

นางสาวมนทกานติ
นางสาวสุภาพร
นายเจษฎา
นายประสิทธิ์
นายวีระศักดิ์
นางสาวพิลาวัณย
นางสาวศิริ
นายอิสระ
นางพัชรี
นางชุติมา
นายนพรัตน

ทามติ้น
มหันตกิจ
อังศุพาณิชย
อยูดี
จุลภักดิ์
ทวีศรี
วัดสวาง
เจริญพรทิพย
สมุทรผอง
เชาวลิต
จันทรคง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
103 นายประสงค
ประเสริฐวสุ
104 นางองุน
มังกรแกว
105 นางเพ็ญแข
ประหยัดทรัพย
106 นางสินีนารถ

ตาละลักษณ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
แทน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหนาหนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สํานักงาน
เจาทาภูมิภาคที่ ๓
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
107 นางกรวิภา
จุลเจริญ
108 นายบรรณรักษ
เสริมทอง
109 นายชัชนรินทน
ชัชวงศุวาลย
110 นางสาวสุชีพ
นกแกว
111 นายสรัชชา
สุริยกุล ณ อยุธยา
112 นายนิจิตณาพงศ
บัณฑิตสมิทธ

แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
ผูอ ํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๓
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
113 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ

แทน โทรศัพทจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
114 นางสาวน้ําฝน

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

คลายทอง

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
115 นายโกศล
ขาวละเอียด
116 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาลย
117 นายนาวิน
บุศยประยูร

แทน ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
118 นางณิชารี

ภควัตชัย

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย
119 นายเสถียร

ศรีประสงค

หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

๕

กระทรวงยุติธรรม
120 นายโยธิน
121 นายวีรชัย
122 นายศักดิ์ดา

บัวแกว
เพชรรัตน
สีคํามื้อ

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
123 นายอํานาจ

คําฮอ

แทน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
124 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
125 วาที่ ร.ต.อุทิศ
126 นายเสนาะ
127 นายศุภัชณัฏฐ
128 นางวิภาณี
129 นายครองศักดิ์
130 นายสรรเสริญ
131 นายสุรชัย
132 นายจํานงค
133 นายประมุข
134 นางสมศรี
135 นายประสิทธิ์
136 นายบุญรอด
137 นางขวัญรุง
138 นายประสิทธิ์
139 นายวีระ
140 นายวีระ

รุงธีระ
กลิ่นงาม
หลักเมือง
เรืองศิลป
แยมประยูร
ไหมทอง
ปรีทอง
สุขชู
ติฐิโต
กําไลแกว
ใจชวง
จงมุม
นุมเมือง
เรืองแสงอราม
แกวกัลยา
กิ่งแกว

ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเี ขต ๑
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
141 นางเพ็ญจมาศ
142 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
143 นายทวีทรัพย
144 นายนิเวศน
145 นายทนง

วัฒนวานิช
รุงสาคร
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุม ครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
146 นายชวลิต
147 นายพุทธา

ยาคลาย
ศรีคําภา

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี

๖
148
149
150
151
152
153
154
155

นางจินดา
นายบันเทิง
นายจํานงค
นายวิเชียร
นายศักดิ์ศรี
นายมนู
นายอภิชาต
นายประนม

แจมจันทร
นวมภักดี
ตันติรัตนโอภาส
เรียบรอย
ลาภประสิทธิ์
อาลี
พวงนอย
จิตรปราณี

แทน ประธานเครือขายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
156 นางสลักจิต
157 นางกนกวรรณ
158 นางกนกวรรณ
159 นางนฤมล
160 นายอนุรกั ษ
161 นายทัตณัชพงษ
162 นายอนุชา
163 นางสาวปรนัย
164 นายภราดร
165 นายบุญยอด
166 นายจรัญ
167 นางสาวรมิดา
168 นายสมยศ
169 นายสิริศักดิ์

เจริญสุข
ปจจันตโชติ
ชนะสิทธิ์
กิจพวงสุวรรณ
พรสมบูรณศิริ
เติมวรรณธนภัทร
สุภาษิต
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
มาคลาย
ไมจันทร
กลิ่นเมือง
พวงสั้น
สมบัติทวีพูน

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก

ผูเขารวมประชุม
170 นายสุทิน
171 นายอานนท
172 นางสาวธราภรณ
173 นายเชิดพงษ
174 นางวรรณวิมล
175 นายวิชัย
176 นายพิสิษฐ
177 นายราชัน
178 นางชูชีพ
179 นางวัชรี
180 นางสาวสุวรัตน
181 นางสาววริศรา

ประเสริฐศักดิ์
พรอมเพรียง
กิจประเสริฐ
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ
ไพศาลพัฒนสุข
บุญสงนาค
มีนอย
ไทยเอื้อ
นุยรอด
มุขรัตน
เชิดชู

แทน ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
จาจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
หัวหนากลุมงานอํานวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๗

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
2 การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
3 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
4 หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
5 ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
6 ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
7 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
8 ผูจัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห
9 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
10 หัวหนาที่ทําการไปรษณียจังหวัดเพชรบุรี
11 ผูกํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
12 รองผูบังคับการ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
13 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
14 นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ป ระชุมพรอม นายสนิ ท ขาวสะอาด ผูว าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุ ม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบรางวัลแกโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูวิชาการสหกรณ
ผูแทนสหกรณจงั หวัด ดวยกรมสงเสริมสหกรณ ดําเนินการจัดโครงการเยแพรความรูเรื่องการสหกรณสูชุมชน หลักสูตร
ครูผูสอนวิชาการสหกรณในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ งโครงการดังกลาว กําหนดใหมีการ
ประเมินโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูการสหกรณ เพื่อสรางเปนแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาตาง ๆ บัดนี้
คณะกรรมการประเมิ น โรงเรี ย นต น แลลการจัดการเรียนรูวิช าการสหกรณ ไดป ระเมิน โรงเรีย นตน แบบเสร็จ
เรียบรอยแลว โรงเรียนตนแบบ ไดแก ๑) โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ๒) โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๒. มอบโลและเกียรติบัตรแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ทองถิ่นเพชรบุรีสวยดวยมือเรา ป ๒๕๕๗ และ ป ๒๕๕๘
ผูแทนทองถิ่นจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําโครงการทองถิ่นเพชรบุรีสวยดวยมือเรา ป ๒๕๕๗ และ ป ๒๕๕๘ อยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหองค กรปกครองสว นทองถิ่นไดตระหนักถึงการสรางความเปนระเบียบเรี ยบรอย ความสะอาด
สวยงาม ให เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน หมู บ า น ต อ สถานที่ร าชการ และสิ่ งสาธารณประโยชน รวมทั้ ง สิ่ง กอ สรา งทาง
ประวั ติ ศาสตร และสถาบั น สํ า คัญ ของชาติ ใหส ะอาด สวยงาม ทําใหจังหวัดเพชรบุรีเปน เมืองนาอยู นาเที่ย ว
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดการดําเนินกิจกรรมออกเปน ๔ กิจกรรม ๒ กลุม องคกร
ปกคราองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัล มีจํานวน ๓๓ หนวย ดังนี้ ๑) โครงการทองถิ่นเพชรบุรีสวยดวยมือเรา ป ๒๕๕๗
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติบัตร จํานวน ๑๕ หนวย แยกเปน กลุมที่ ๑ องคการ
บริหารสวนจังหวัดและเทศบาล ประเภทกิจกรรมสํานักงานสวยสะอาด รางวัลชนะเลิศ ไดแก เทศบาลตําบลนายาง
อําเภอชะอํา ประเภทกิจกรรม ๑ ความคุมคา ๑ สาธารณประโยชน รางวัลชนะเลิศ ไดแก เทศบาลตําบลทาไมรวก

๘
อําเภอทายาง ประเภทกิจกรรม ๑ ทองถิ่น ๑ ถนนสวยงาม รางวัลชมเชย ไดแก เทศบาลเมืองเพชรบุรี กลุมที่ ๒
องคการบริหารสวนตําบล ประเภทกิจกรรมสํานักงานสวยสะอาด รางวัลชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
บางแกว อําเภอบานแหลม รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี
รางวัลชมเชย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย และองคการบริหารสวนตําบล
หนองกระเจ็ด ตําบลบานลาด ประเภทกิจกรรม ๑ ทองถิ่น ๑ ถนนสวย รางวัลชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมาบปลาเคา อําเภอ
ทายาง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไรมะขาม อําเภอบานลาด ประเภทกิจกรรม
๑ ความคุมคา ๑ สาธารณประโยชน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไรมะขาม
อําเภอบานลาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเขายอย ประเภทกิจกรรมชุมชน/
หมูบานนาอยู รางวัลชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม รางวัลชมเลย ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลตนมะพราว อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) โครงการทองถิ่นเพชรบุรีสวยดวยมือเรา ป ๒๕๕๘
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติบัตร จํานวน ๑๘ หนวย แยกเปน กลุมที่ ๑ องคการ
บริหารสวนจังหวัดและเทศบาล ประเภทกิจกรรม ๑ ทองถิ่น/ถนนสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ไดแก เทศบาลตําบล
ทาไมรวก อําเภอทายาง รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก เทศบาลตําบลเขายอย ประเภทกิจกรรมสํานักงานสวยสะอาด
รางวัลชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขายอย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาเสน อําเภอบานลาด รางวัลชมเชย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน และ
องคการบริหารสวนตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา ประเภทกิจกรรม ๑ ทองถิ่น ๑ ถนนสวยงาม รางวัลชนะเลิศ
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบางครก อําเภอบานแหลม รางวัลรองชนะเลศ อันดับ ๑ ไดแก องคการบริหาร
สวนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไรมะขาม อําเภอ
บานลา รางวัลชมเชย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน และองคการบริหารสวนตําบล
หนองโสน อําเภอเมืองเพชรบุรี ประเภทกิจกรรม ๑ ความคุมคา ๑ สาธารณประโยชน รางวัลชนะเลิศ ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
สมอพลือ อําเภอบานลาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี
ประเภทกิจกรรมชุมชน/หมูบานนาอยู รางวัลชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด
รางวัลรองชนะเลิศ อั นดับ ๑ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม รางวัลรองชนะเลิ ศ
อันดับ ๒ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย
๓. มอบโล ร างวั ล แก อํา เภอที่ไ ดรับการคัด เลือกเปน ศูน ยเ รียนรูโ ครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริระดับอําเภอดีเดน ระดับเขตตรวจราชการ และระดับภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ปลัดจังหวัด
กรมการปกครอง ได จัดทําโครงการคัดเลือกศูนยเรี ยนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระดับอําเภอดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกําหนดการคัดเลือกเปน ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด
ระดั บเขตตรวจราชการ และระดั บภาค ในสว นของจังหวัดเพชรบุรี ใหอําเภอดําเนินการจัดทําผลการดําเนิน
กิจกรรมของศูนยการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ กรมการปกครองแจงประกาศผลการ
คัดเลือกศูนยการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดีเดน ระดับเขตตรวจราชการ ศูนยเรียนรูฯ ที่ไดรับ
การคัดเลือก ไดแก ศูนยการเรียนรูชุมชนบานน้ําทรัพย อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๙
๔. มอบโลและเกียรติบัตรแกหมูบานตนแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการหมูบานตนแบบ
การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป ๒๕๕๘ อําเภอละ ๑ หมูบาน รวม ๘ หมูบาน และพิจารณา
คัดเลือกหมูบานตนแบบฯ จากระดับอําเภอ จํานวน ๑ หมูบาน เพื่อพัฒนาเปนหมูบานตนแบบฯ ระดับจังหวัด
และประกวดระดับเขตตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ผลการประกวดระดับเขตตรวจราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ไดแก บานดอนมะขามยางเนื้อ หมู ๑ ตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม ระดับจังหวัด ไดแก บาน
ดอนมะขามยางเนื้อ หมู ๑ ตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม ระดับอําเภอ ไดแก บานนาคลอง หมู ๙ ตําบล
หนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี, บานมณีเลื่อน หมู ๓ ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย, บานหนองไผ หมู ๓
ตําบลหนองหญาปลอง, บานหัวเขาสามัคคี หมู ๑๐ ตําบลมาบปลาเคา อําเภอทายาง, บานหนองโสน หมู ๓ ตําบล
หวยของ อําเภอบานลาด, บานโปงเกงพัฒนา หมู ๘ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา และบานพุสวรรค หมู ๑
ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน
๕. มอบโลและเงินรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป ๒๕๕๘
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ป ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระแสความตื่นตัวในการแสดงพลัง
ตอตานยาเสพติดของเยาวชน/ประชาชน สงเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคและสรางขวัญกําลังใจแกสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ดีเดนจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา มีชมรมที่ผานการคัดเลือก
ใหไดรับรางวัลพรอมโลประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๖ ชมรม รางวัลชนะเลิศ ไดรับโล พรอมเงินรางวัล จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดรับโล พรอมเงินรางวัล จํานวน ๘,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ไดรับโล พรอมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ผลการประกวด ดังนี้ ๑) ประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศ
ไดแก ชมรมตําบลบานแหลม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก ชุมชนสะพานหิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ไดแก ชุมชนบานน้ําทรัพย ๒) ประเภทสถานประกอบการ รางวัลชนะเลิศ ไดแก บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส
จํากัด (มหาชน) ๓) ประเภทสถานศึกษา (อาชีวศึกษา – อุดมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล ๒ ๔) ประเภทสถานศึกษา (การศึกษาขั้นพื้ นฐาน มัธ ยมศึกษา) รางวัลชนะเลิ ศ ไดแก โรงเรีย น
แกงกระจานวิทยา
ประธาน

นับวาเปนเรื่องดีและขอให อปท. นําไปเปนตัวอยางดวย เรื่องศูนยเรียนรูเปนโครงการที่ดีมาก
และไดร างวัล ดว ย ขอให เป นศู นย เรี ย นรูจริง ๆ และเปน ตัว อยางและขยายผลไปยังพื้น ที่อื่นด วย เพื่อใหได รับ
ประโยชนในศูนยเรียนรู และใชในชีวิตประจําตัว เรื่องหมูบานขัดการ เปนการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาชุมชน ดีใจ
ดวย และแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัล ทูบี โครงการนี้เปนโครงการชวยใหพี่นอง เยาวชน ไดแกไขปญหายา
เสพติดและเปนคนดี เด็กดี ทั้งเกง ทั้งดี ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลทุกทาน และขอใหเปนตัวอยางที่ดี
ใหแกลูกหลาน เยาวชนตอไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
๑.๑ ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
๑) นายสนิท
ขาวสอาด
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก จังหวัดศรีสะเกษ
๒) นายธวัชชัย รักขนาม
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก จังหวัดบึงกาฬ
๓) นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์
แรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย า ยมาจากสํ า นั ก งาน
แรงงานจังหวัดสตูล

๑๐
๔) นายประดิษฐ แจมจันทรา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ
๕) นายศักดิ์ดา สีคํามื้อ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
๖) นายชัชนรินทร ชัชวงศุวาลย หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
ยายมาจาก สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
๗) นายชวลิต
ยาคลาย
ผูอ ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๘) นายบรรณรักษ เสริมทอง
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงที่ ๓ (เพชรบุรี) ยายมาจาก สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ ๑ (ชลบุรี)
๙) นายศุภัชณัฏฐ หลักเมือง
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
๑.๒ ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงที่อื่น
๑) พล.ต.ต.วิชาญญวัชร บริรักษกุล
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ยายไป
ดํารงตําแหนง ผูบังคับการตํารวจนครบาล ๑
๒) นายพรหมพิริยะ
กิจนุสนธิ์
หั วหน าสํ านั กงานจั งหวั ดเพชรบุ รี ย า ยไป
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๓ ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ไดแก ๑) ดานเศรษฐกิจ การกําหนดมาตรการเพื่อดูแลระดับสินคาผักและผลไม
มอบหมายกระทรวงพาณิช ย รว มกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย พิจารณากํ าหนด
มาตรการเพื่อดูแลระดับสินคาผักและผลไมใหอยูในระดับที่เหมาะสม และเตรียมการรองรับและปองกันผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติที่จะสรางความเสียหายแกสวนผักและสวนผลไม การกําหนดแนวทางการใชพื้นที่ในบริเวณเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ มอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
กํา หนดแนวทางการใชพื้นที่ ในบริ เวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเ ศษใหเ กิด ประโยชนสูงสุ ด เชน การนําพื้น ที่ของ
สวนราชการที่มิไดใชประโยชนจัดสรรใหแกผูมีรายไดนอยที่ไมมีที่ดินทํากิน ซึ่งจะทําใหผูมีรายไดนอยเหลานั้นเปน
กําลังแรงงานในพื้นที่ตอไป ๒) ดานการบริหารราชการแผนดินและอื่น ๆ ไดแก การตรวจสอบที่ดินซึ่งไดมาจาก
การเวนคืน เพื่อนําไปใชป ระโยชนในโครงการของรัฐอื่น ๆ มอบกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ
หน ว ยงานที่เ กี่ ยวข องตรวจสอบที่ ดิน ซึ่ งไดมาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และเปนพื้น ที่เหลือจากการใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืน รวมทั้งที่ไมไดนําไปใชตามวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมและแกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อนําที่ดินดังกลาวไปใชประโยชนในโครงการของรัฐอื่น ๆ ตอไป เชน นํามาจัดทําเปนโครงการที่อยูอาศัย
เพื่อผูมีรายไดนอย
ประธาน
นายกรัฐมนตรีจะเนนเรื่องเศรษฐกิจ สําหรับเศรษฐกิจประเทศไทย เนนเรื่องการทองเที่ยว การ
หารายไดภายในประเทศ การสงออก การเพิ่มรายไดใหกับคนในประเทศ การเกษตร SME ในสวนของการพัฒนา
SME มอบหอการคาชวยดูแล หนวยงานที่เกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
เปนตน รัฐบาลมีหลักการตาง ๆ ในการพัฒนา SME เชน การลดดอกเบี้ย การใหกูในราคาต่ํา เปนลักษณะที่จะให
เพื่อจูงใจในการพัฒนา SME เพื่อเปนการพัฒนาประเทศ ทางดานการเกษตรรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณให ฉะนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ต อ งปรั บ เปลี่ ย นการทํ า งานเชิ ง รุ ก ในการทํ า งานส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ กระทรวง

๑๑
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ตองปรับเปนกระทรวงเศรษฐกิจใหได ตองดูดานการตลาดใหชัดเจน ปลูกพืชแลว
ตองจําหนายได ปศุสัตว ประมง ตองดูแลดวยเชนกัน
รายไดของประเทศสวนใหญมาจากการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีจะเชื่อมโยงการทองเที่ยว จาก
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง เปนกลุมคลัสเตอรดานการทองเที่ยว มอบ
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี ดูแลเรื่อง
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ จ ะก อ ให เ กิ ด รายได ข องประเทศ โดยมี อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ส ว นราชการ
ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน การทองเที่ยวตองมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน นายอําเภอในพื้นที่ตองมีการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ (Area based) จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่สามารถสนับสนุนการทองเที่ยวของประเทศไดเปน
อยางดี สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดทําจํานวนสถิติการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวในแตละปและ
เปรียบเทียบขอมูล เพื่อนําขอมูลจัดทําเปนแผนการทองเที่ยวใหเปนไปตามเปาหมาย การทํางานเชิงรุก จัดทําแผน
ยุทธศาสตรตองชัดเจน มอบสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี ชวยประชาสัมพันธดาน
การทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ทําอยางไรใหพี่นองประชาชนทราบและเขาใจแผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
เพื่อกับสอดรับกัน ดานการคมนาคม การขนสง แขวงการทาง แขวงทางหลวงชนบท ตองดูแลเรื่องปายบอกทาง
ความปลอดภัย ตํารวจภูธรจังหวัด ทองถิ่น ดูแลเรื่องกลองวงจรปด
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๑.๔ นโยบายผูบริหาร
ประธาน
แนวทางการปฏิบัติงาน ไดแก การทํางานรวมกันใหเปนหนึ่งเดียวในนามของจังหวัด
เพชรบุรี ไมวาจะสังกัดกระทรวง ทรวง กรม ใด หรือจะเปนสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคก็ตาม ขอใหทุก
ทานคําถึงถึงการทํางานเปนหนึ่งเดียวเพื่อชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยนําแผนและยุทธศาสตรการทํางานของชาติและ
ของจั งหวั ด เป น แนวทางในการทํ า งาน การทํ างานในหนาที่แ ละงานในฟงค ชั่น ที่ต องสอดรับ กัน นํา แผนงาน
งบประมาณตาง ๆ ที่มีอยูในงานฟงคชั่นใหสามารถจัดใหมีแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณลงมาพัฒนา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ใ ห ไ ด ด ว ยศั ก ยภาพ ความรู ความสามารถ และความเข า ใจในทุ ก บริ บ ท ทุ ก มิ ติ ที่ ท า นมี อ ยู
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานวิสาหกิจ ตองทําใหคนเพชรบุรีอยูดี เปนหนึ่งเดียวกัน การใหบริการประชาชนตอง
ชัดเจน รวดเร็ว ทุกสวนราชการตองชวยกันสนับสนุนงบประมาณตาง ๆ มาพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี การทํางานเชิง
บูรณาการ ทํางานเปนหนึ่งเดียว โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
การบริ ก ารประชาชนและการจั ด สํ า นกงานให เ ป น สํ า นั ก งานน า ทํ า งาน ในด า นการบริ ก าร
ประชาชน ขณะนี้มี พรบ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255 หนวยงานที่
บริการประชาชนตองรวดเร็ว ตอบคําถามไดชัดเจน เอกสารใดที่จะขอเพิ่มเติมจากประชาชนหรือผูมาติดตอ อยา
ใหเปนปญหาอุปสรรคในการสรางความเจริญกาวหนาตอชาวจังหวัดเพชรบุรี การสื่อสาร การสรางทําความเขาใจ
กับ ผูมารับบริการ อํานวยความสะดวกแกพี่นองประชาชนใหได ฉะนั้น เรื่องการขออนุญาต อนุมัติ เชน เรื่องที่ดิน
เรื่องสิ่งแวดลอม การสรางโรงแรม การสรางสถานบริการ เปนตน ใหบริการ สรางความเขาใจใหชัดเจน เนื่องจาก
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนการดึงคนเขามาลงทุนในจังหวัดเพชรบุรี ในประเทศไทย เปนสวนชวยทําใหบานเมืองเจริญ
ระบบราชการมีหนาที่สนับสนุน สําหรับเรื่องการจัดสถานที่ราชการ ขอใหสํานักงานสะอาด นาอยู นามอง สวน
ราชการที่ตั้งอยูริมถนนที่ติดตั้งพระฉายาลักษณ การประดับตกแตงธงชาติ ธงตราสัญลักษณ ธงประจําพระองค
ขอใหสมพระเกียรติ การประดับตกแตง การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงาน การจัดทําปายบอกทาง
ห อ งสุ ข าให ส ะอาดเป น ไปตามมาตรฐาน การแต ง กาย การสื่ อ สาร มอบหั ว หน า ส ว นราชการทุ ก ท า นดู แ ล
ผูใตบังคับบัญชาดวย
การทํางานตามยุทธศาสตรของจังหวัด ตองมีการวางแผนงาน/โครงการ ไวลวงหนา ตองสอดรับ
กับนโยบายของรัฐ บาลและของจังหวัด การทํางานตองมีแผนงาน บูรณาการทํางานเปนที ม ที่สํ าคัญคื อตองมี
เจาภาพหลัก รูปแบบการทํางานตองมีคณะทํางาน เพื่อเปนการขับเคลื่อน มอบหัวหนาสวนราชการทุกทาน ในการ
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๑๒
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ทํางานตองมีการแตตั้งคณะทํางาน มีการประชุมติดตาม ผูเขารวมประชุมตองมีอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อสามารถ
นํ า ไปขั บ เคลื่ อนต อไปได องค ก รปกครองสว นทองถิ่น ที่มาประชุม ตอ งสามารถนําไปประชุม ชี้แจงเพื่อขอรั บ
งบประมาณในเรื่องนั้น ๆ ได การประชุ มถือเปนการขับเคลื่อน การทํางานตามยุทธศาสตร ทํางานเปนทีม มี
คณะทํางาน มีตัวชี้วัด และมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรี ทุกทานตองนําไปจําแนกออกเปน
หัวขอยอย ๆ จัดประชุม อาจมอบสํานักงานกระทรวงเกษตรจังหวัด เปนเจาภาพจัดประชุม หัวขอเมืองนาอยู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวม ตั้งแตเรื่องโรคภัย การกําจัดขยะ สวนหยอม สวนสาธารณะ ดูแลให
สามารถนาอยู นาออกกําลังกาย อยาเปนแหลงมั่วสุม รณรงคเรื่องสุขภาพ การออกกําลังกาย เจาภาพหลัก มอบ
เทศบาลตํ า บลทุ ก อํ า เภอ เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี เทศบาลเมื อ งชะอํ า ชาวจั ง หวั ด เพชรบุ รี จ ะมี สุ ข ภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มอบเทศบาลดูแลเรื่องการกําจัดใหสะอาด อาหารอรอย มีความสะอาด หองน้ํา การกําจัดขยะ
ตลอดจนระบบการขนสง ชวยกันพิจารณาเรื่องการขนสง เรื่องการจราจร การจัดระเบียบเรื่องความปลอดภัย
สถานที่รับ – สงคน ประสานงานกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตํารวจภูธรจังหวัดดูแลระบบการจราจร
การขนสง มอบเปนวาระการประชุมดวย บานเมืองนาอยู คงตองจั ดระเบีย บสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สถานที่ทองเที่ยว มอบที่ทําการปกครองจังหวัดและตํารวจภูธรจังหวัดตรวจตรา ทุกคนตองรวมกันทําให
จังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองคนดี มีน้ําใจ เปนเมืองพระ นักทองเที่ยวจะไดมาทองเที่ยว สําหรับการพกพาอาวุธปน
ขอใหดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย นายอําเภอตองชี้แจงใหคนในพื้นที่รับทราบระเบียบ ขอกฎหมายเรื่องการ
พกพาอาวุธปน การจัดทําปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี การประชาสัมพันธการทองเที่ยว ความเปน
ระเบียบ ความสวยงาม ความปลอดภัย อยาคิดแครายไดอยางเดียว ตองดูเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยวดวย
โรงแรม สถานที่พัก อยาใหเปนแหลงมั่วสุม อําเภอทุกอําเภอ ที่ทําการปกครองจังหวัด ตองเขาไปตรวจตราและ
ชี้แจงใหโรงแรม สถานที่พักตาง ๆ ทราบ หากพบใหรายงานจังหวัดทราบ
งการสํารวจอุปกรณการทองเที่ยวที่จะกอใหเกิดความไมปลอดภัย เชน รถราง กระเชา ลอก เรือ
มอบผูรับผิดชอบและผูมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรวจติดตามตามหลักวิชาการ โดยมีเจาภาพรับผิดชอบ
อยาใหเ กิด ปญหาแลวนํ ามาแก ไข ให เปน เชิงปองกัน ทําอะไรก็ไดใหบานเมืองมีแผนการทํางานที่ชัดเจน และ
ประพฤติปฏิบัติจริงใหตางประเทศยอมรับในการทํางาน
ปญหาเรื่องลิงและชาง มอบหนวยงานที่เกี่ยวของ อําเภอแกงกระจาน พิจารณาจัดทําโครงการ
แกปญหาลิงและชาง ใหสามารถอยูรวมกับคนไดโดยไมกอใหเกิดปญหา อาจมีการจัดสรางแนวรั้วกันชาง จัดทํา
แหลงน้ํา แหลงอาหาร เพื่อปองกันไมใหชางลงมาสรางความเดือดรอนใหกับชาวบาน ดูวาสวนใดที่สามารถใช
งบประมาณของจังหวัดใดหรือไม อยางไร มอบสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด รวมกับ
นายอําเภอ เปนเจาภาพ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ปาไม ทหาร รวมเปนคณะทํางาน
รองผูวาราชการจังหวัด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปนเพื่อพอ BIKE FOR DAD” เริ่มเปดให
ลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ ๒ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดทางเว็ปไซต หรือมาลงดวยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หองศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี)
การจัดงานวันลอยกระทง มอบทองถิ่น และสวนราชการที่มีการจัดงาน ขอใหดูแลตามกฎหมาย
อยางเครงคัดและความปลอดภัย ทั้งเรื่องการลอยกระทง การจุดพลุ การปลอยโคมลอย ขอใหงด
การทองเที่ยวขอใหเนนเรื่องความปลอดภัย เชน พื้นที่สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ การเปด-ปดสถาน
บริการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด สถานที่ใกลวัด ใกลสถานศึกษา สถานที่ที่จําหนายแอลกอฮอล ตาง ๆ
ขอใหทองถิ่น นายอําเภอ ตํารวจ เขมงวด โดยเฉพาะเรื่องการขอความรวมมือจากสถานศึกษาอยาใหเด็กนักเรียน
ไปซื้อ หากฝาฝนอาจมีการลงโทษโดยการตัดคะแนน
57

๑๓
การอนุรักษแมน้ําเพชร ขอใหทุกทานชวยกันดูแล มอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น คิดแผนการ
จัดทําใหแมน้ําเพชรสะอาด ตั้งแตการไมทิ้งขยะ การบําบัดน้ําเสียกอนลงแมน้ํา เปนตน
เรื่องความสามัคคี ขอความรวมมือทุกสวนราชการใหความรวมมือในการปฏิบัติของเจาหนาที่
เชน การตั้งดานตรวจตามจุดตาง ๆ ขอใหทุกทานใหความรวมมือ การชื่นชมในการปฏิบัติงานของจุดตรวจ
ประธาน

นโยบายตําบลละ ๕ ลานบาน มอบนายอําเภอ สวนราชการที่เกี่ยวของ พัฒนาการจังหวัด เกษตร
จังหวัด ลงพื้นที่ชวยนายอําเภอดูแล เมื่อไดรับงบประมาณมาแลว ขอใหเรงดําเนินการใหเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๙ การจัดซื้อจัดจางใหเตรียมความพรอม ลงหมายเหตุไวในประกาศวาจะลงนามไดตอเมื่อไดรับ
งบประมาณ เงินสวนนี้เปนเงินกระตุนเศรษฐกิจ อะไรที่ตองเปลี่ยนแปลง อะไรที่ตองพรอม ตองวางแผนลวงหนา
มอบนายอําเภอเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ตองโปรงใส ตรวจสอบได ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คุมคา โปรงใส
ตรวจสอบได

๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธจังหวัด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณพระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครคี รี ผู ว าราชการจั งหวั ด เพชรบุ รี เป น ประธานวางพวงมาลาและถวายมาลั ย ข อ พระกรพระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พราหมณประกอบพิธีบวงสรวง
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระนครคีรี ตอดวยรําบวงสรวง จากนั้น
ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระที่นั่งราชธรรมสภา โดยมีทุกภาคสวน
รวมพิธีเปนจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพรจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แหงราชวงศจักรี ทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในสรรพวิชาตาง ๆ ไดรับการถวายพระราชสมัญญานามวา “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่
23 ตุลาคม ของทุกป เปนวันปยมหาราช เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี ทรงปกครองแผนดินประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของ
ทุกป จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ณ พระรามราชนิเวศน มณฑล
ทหารบกที่ 15 ผูเขารวมพิธีจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน นําพวงมาลามาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
มี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี เป น ประธาน จากนั้ น ชมรมนิ สิ ต เก า จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศผล
การประกวดพวงมาลา วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี คนที่ 57 (นายสนิท ขาวสะอาด) และ
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เขาปฏิบัติงานวันแรก ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมตอนรับ ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี โดย รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
กลาวตอนรับในนามของจังหวัดเพชรบุรี และมอบดอกไมใหผูวาราชการจังหวัดทานใหม จากนั้นสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนนําดอกไมมอบใหผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการ
จังหวั ด วันที่ 8 ตุ ลาคม ๒๕๕๘ ณ หองนพเกา ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุร สังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล า
จังหวัดเพชรบุรี ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้งสองทาน ไดประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิ บั ติ งานของผู ว า ราชการจั ง หวัด เพชรบุรี แก หัว หนา สว นราชการจั งหวัดเพชรบุ รี โดยเนน ย้ํา การ
ดําเนินงาน 3 ลักษณะ คือ 1) งานฟงกชั่น 2) งานที่รัฐบาลมอบหมาย 3) งานที่ตองรวมกันทํา เพื่อใหทุกภาคสวน
ขับเคลื่อนและขยายผล รวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบ แกปญหายาเสพติด เสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง
ชวยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ ผานศูนยดํารงธรรม เนนการทํางานเปนทีม ผูบริหารตองรับฟงปญหา ใหคําปรึกษา
และดูแลบุคลากรในสังกัด การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น การทํางานตองมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อ จัดจาง ตองชัดเจน เปนไปตามนโยบาย การสื่อสารตองมีฉับไว ทันตอเหตุการณ โปรงใส ตรวจสอบได
ระหวางวันที่ 14 – 30 ตุลาคม ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี จะเดินทางไปมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

๑๔
ใหอําเภอ จํานวน ๗ อําเภอ โดยใหมีการทํางานเชิงยุทธศาสตร ใชงบประมาณใหคุมคาในการพัฒนาทองถิ่น เนน
การทํางานเปนทีม การทํางานแบบบูรณาการ ครอบคลุมการบริการในทุกภาคสวนของรัฐ บุคลากรตองมีการ
ประสานงานและรวมมือกันในการทํางาน ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น เนนใหบุตรหลานมีการศึกษาที่ดี สนับสนุนใหมี
การเรียนรูอยางตอเนื่อง แกปญหายาเสพติดในพื้นที่ กํานันผูใหญบานตองรูทุกปญหาในพื้นที่ ใหการชวยเหลือ
ประชาชนทุ กรู ปแบบผ า นศู นย ดํารงธรรม ใหความรว มมือ เขารวมกิจกรรมที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เปนตน วั น ที่
15 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน
พิธีเปดโครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหนาที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.2558 ของตํารวจภูธรภาค 7 ซึ่ง พล.ต.ต.วิชาญญวัชร บริรักษกุล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
จัดขึ้นเพื่อใหตํารวจผูปฏิบัติหนาที่กองรอยควบคุมฝูงชนของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กองรอยที่ 1 จํานวน 155 นาย
และตํารวจชั้นประทวน ทําหนาที่พลขับประจํากองรอยควบคุมฝูงชน จํานวน 15 นาย มีความรู ความเขาใจ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง รับการฝกอบรม ฝกยุทธวิธี และเทคนิคในการควบคุมฝูงชนพื้นฐานตามแนวทางของ
สหประชาชาติ และเปนการเตรียมความพรอมผูปฏิบัติหนาที่กองรอยควบคุมฝูงชนในสังกัดตํารวจภูธรภาค 7 วันที่
16 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเกา) เจาคณะจังหวัดเพชรบุรี ฝายมหานิกาย
และฝายธรรมยุทธ, ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ของจังหวัดเพชรบุรี
โดยกําหนดใหทุกอําเภอ (ยกเวนอําเภอเมือง) จัดพิธีถวายดอกไมจันทน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา
16.30 น จังหวัดเพชรบุรี รวมกับอําเภอเมืองเพชรบุรี จัดพิธีฯ ณ วัดคงคาราม กิจกรรมประกอบดวย การจัด
นิทรรศการพระประวัติ พระกรณียกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ การแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย
การติดตั้งโทรทัศนรับชมการถายทอดสดพระราชพิธีจากสนามหลวง วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สหกรณโคนม
ชะอํา - หวยทราย จํากัด อําเภอชะอํา รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) พรอมดวย
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี สหกรณจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมใหกําลังใจคณะสัตวแพทย กรณีโคนมปวยตาย
ผิดปกติ รวดเร็ว และมีจํานวนมาก ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน เปนตนมา วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเกา) ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีเปนประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย
ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 สรุปผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี (ระหวางวันที่
23 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) จํานวน 1,327 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ แยกเปนรายอําเภอ
พิจารณาแนวทางการแกไขปญหารานคาและซื้อขายในเขตทางหลวง การแกไขปญหาโคนมปวยตายผิดปกติ เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองตอไป วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมดวย รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ประชุมหัวหนา
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง โดยการวางแผน
ใหเปนระบบ การใชน้ํานอกเขตพื้นที่ชลประทาน สําหรับภัยแลงปนี้ รัฐบาลตองการดูแลเกษตรกรที่ไมสามารถ
ทํานาปรังได จึงตองนําระบบการใชน้ําไปจั บ ใหมีการปลูกพืชใช น้ํานอยและมีการจัดการตลาดรองรับผลผลิ ต
จึงขอความรวมมือสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
ร ว มกั บ นายอํ า เภอลงพื้ น ที่ สํ า รวจความต องการของประชาชน ใหป ระชาชนรว มคิด รว มทํ า รว มรับ ผิ ดชอบ
โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ตองมีความรูในการบริหารจัดการน้ํา คิดหาแหลงน้ําหรือบริหารจัดการน้ํา
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อบูรณาการในการจัดหางบประมาณจัดการบริหารแหลงน้ํา วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรี ยนแกงกระจานวิ ทยา พลเอก นพดล วรรธโนทัย ที่ป รึกษาโครงการพัฒ นาตามพระราชดํา ริ สํานักราชเลขาธิ การ เป น ประธานพิ ธี มอบเงิ นพระราชทานแก นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ประจําป 2558 ประกอบดวย นักเรียนในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ อําเภอแกงกระจาน
โดย รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 นายอําเภอ

๑๕
เขารวมใหการตอนรับ มีนักเรียน นักศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห จํานวน 12 คน เปนทุนการศึกษาตอเนื่อง
จํานวน 5 คน และขอรับพระราชทานทุนใหม จํานวน 7 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 7 คน วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
เปนประธานพิธีถวายพวงมาลัย วางพานพุม ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2558 และมอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเดน จํานวน 8 ราย ผูที่มีผลงาน
ทําคุณประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล จํานวน 6 ราย วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมเหลากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี เจาคณะจังหวัดเพชรบุรี (มหานิกาย) ประธานฝายสงฆ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ฐานะเลขานุการเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และสวนราชการที่เกี่ยวของ ประชุมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม
เคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารือเตรียมการดําเนินการ
ตรวจรั กษาพระภิกษุ สามเณร แมชี นักบวชในคริ สตศาสนาและศาสนาอิสลาม ที่มีปญหาเรื่องโรคตาในพื้น ที่
จังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ณ วัดหนองจอก ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง
วันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาหมู 1 ทุงจับญวน ตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) นําหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ออกใหบริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรม เพื่อ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพอนามัย การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคแกประชาชนในถิ่นทุรกันดาร หางไกล
คมนาคมและผูดอยโอกาส วันที่ 23 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง อําเภอ
แกงกระจาน พล.ต.ธรรมนูญ วิ ถี ผูบั ญชาการกองกําลังสุร สีห เขาตรวจเยี่ย มและรับ ฟงการบรรยายสรุปการ
ปฏิบัติงาน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ใหการตอนรับและรับฟงการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปญหา
เกี่ยวกับเรื่องชางปาในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนไดขยายตัวจากปาเปนที่อยูอาศัย และเกษตรกรรม ติดตาม
โครงการแนวรั้วปองกันชาง โดยผูบัญชาการกองกําลังสุรสีห และผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมเทปูนหลอเสา
แนวรั้วปองกันชางดวย วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดหนองจอก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทําบุญตักบาตร
เจริญพระพุทธมนต เพื่อถวายเปนพระกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
บําเพ็ญพระกุศลครบ 2 ป แหงการสิ้นพระชนม โดยมีพระวชิรธรรมคณี เจาคณะจังหวัดเพชรบุรี เจาอาวาส
วัดหนองจอก เปนประธานฝายสงฆ และรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เปนประธานฝาย
ฆราวาส โดยมีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 59 รูป เจริญพระพุทธมนต ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ
และสวดพระอภิธรรม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๑๐,๙๐๘.๙๙ ลานบาท เบิกจายได ๙.๘๒๑.๐๒ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๓ อยูลําดับที่ ๓๘ เปาหมายไตรมาสที่ ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๙๖ งบลงทุนไดรับจัดสรร
๒,๙๔๘.๖๘ ลานบาท เบิกจายได ๒,๔๑๔.๐๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๑.๘๗ อยูลําดับที่ ๙ เปาหมายไตรมาสที่ ๔
ตองเบิกจายได รอยละ ๘๗ งบประจําไดรับจัดสรร ๗,๙๖๐.๓๑ ลานบาท เบิกจายได ๗,๔๐๖.๙๘ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๙๓.๐๕ อยูลําดับที่ ๕๒ เปาหมายไตรมาสที่ ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๙๖

๑๖
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๑๑๓๕.๓๑ ลานบาท
เบิกจายได ๑๒๔.๒๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๑.๘๔ อยูลําดับที่ ๔๑ เปาหมายไตรมาส ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๙๖
งบลงทุนไดรับจัดสรร ๑๐๖.๖๓ ลานบาท เบิกจายได ๙๘.๕๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๘ อยูลําดับที่ ๓๖
เปาหมายไตรมาส ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๘๗ งบประจําไดรับจัดสรร ๒๘.๖๘ ลานบาท เบิกจายได ๒๕.๗๖
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๙.๘๓ อยูลําดับที่ ๖๑ เปาหมายไตรมาส ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๙๖
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ (กลุมจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ลานบาท
เบิกจายได ๒๕๒.๕๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๖.๑๑ อยูลําดับที่ ๖ เปาหมายไตรมาส ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๙๖
งบลงทุนไดรับจัดสรร ๑๘๖.๑๘ ลานบาท เบิกจายได ๑๖๕.๒๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๘.๗๓ อยูลําดับที่ ๓
เปาหมายไตรมาส ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๘๗ งบประจําไดรับจัดสรร ๑๐๗.๐๙ ลานบาท เบิกจายได ๘๗.๓๔
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๑.๕๕ อยูลําดับที่ ๑๔ เปาหมายไตรมาส ๔ ตองเบิกจายได รอยละ ๙๖
มาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เปาหมายการเบิก
จายเงินงบประมาณ ภาพรวมเปาหมายตองเบิกจายไมนอยกวา รอยละ ๙๖ ไตรมาส ๑ ตองเบิกจายไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ ไตรมาส ๒ ตองเบิกจายไมนอยกวา รอยละ ๒๒ ไตรมาส ๓ ตองเบิกจายไมนอยกวา รอยละ ๒๑ และ
ไตรมาส ๔ ตองเบิกจายไมนอยกวา รอยละ ๒๓
แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ดังนี้ ๑) จัดทําแผนฯ สงสํานักงบประมาณตามหลักเกณฑและเงื่อนไข รายจายประจํา ตองดําเนินการและเบิกจาย
ภายในไตรมาสที่ ๑ (งบฝกอบรมและประชุ ม สั มมนา ไมน อยกวา รอยละ ๕๐ ในไตรมาสที่ ๑) รายจายและ
งบลงทุน ตองมีความพรอม ทั้งคุณลักษณ ราคากลาง และสถานที่ TOR แบบรูปรายการ และการประมาณราคา
ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณ นอยกวา ๒ ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพันและเบิกจาย ภายในไตรมาสที่ ๑ วงเงินงบประมาณ
มากกวา ๒ ลานบาท แตนอยกวา ๕๐๐ ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ ๑ วงเงินมากกวา ๕๐๐ ลานบาท
ให กอหนี้ผู กพั น ภายในไตรมาสที่ ๒ ๒) รายงานผลเปนรายเดือนและรายไตรมาส ๓) มีการติดตามผลการ
ดําเนินการ ๔) เรงรัดกอหนี้และเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ๕) ใหพิจารณาปรับแผนฯ กรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและการกระตุนเศรษฐกิจ ๖) สวนราชการใดที่มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน/
แกไขแบบรูปรายการ พื้นที่ดําเนินโครงการ หรือรายการใด ๆ ที่สงผลใหไมสามารถดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พรอมทั้งรายงานปญหา อุปสรรคให คณะกรรมการติดตามเรงรัดฯ ทราบ
ทุกสัปดาหจนกวาจะดําเนินการแกไขแลวเสร็จ
การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ที่ กค (กวพ)
๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) กําหนดวงเงินจัดหาพัสดุตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จากเดิมเปนดังนี้ การซื้อหรือจางโดย วิธีตกลงราคาราคาไมเกิน
500,000 บาท การซื้อหรือจางโดย วิธีสอบราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท การซื้อหรือ
จางโดยวิธีประกวดราคา ราคาเกิน 2,000,000 บาท การซื้อโดยวิธีพิเศษ ราคาไมเกิน 500,000 บาท ทําตาม
ระเบียบฯ ขอ 23 การจางโดยวิธีพิเศษ ราคาไมเกิน 500,000 บาท ทําตามระเบียบฯ ขอ 24 ๒) การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 แตไมเกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเดิมกําหนดใหตองจัดหาดวยวิธี e-market
และดวยวิธี e-bidding ใหสวนราชการจัดหาพัสดุดวยวิธีสอบราคาตามระเบียบฯ สําหรับการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง
เกิน 2,000,000 บาท ใหจัดหาดวยวิธี e-market และดวยวิธี e-bidding แลวแตกรณี ๓) การปฏิบัติตามขอ 1
และ 2 ใหเริ่มปฏิบัติตั้งแต วันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุ
ที่ดําเนินกอนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และยังไมแลวเสร็จ ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธี

๑๗
การแจ ง ข อมู ล เงิ น งบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรณีไมมีห นี้ผูกพัน ครม. มี มติ วั น ที่
30 กันยายน ๒๕๕๘ ใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันเงินงบประมาณป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) เงินงบประมาณ
ป ๒๕55 งบกลาง รายการคาใชจายในการเยียวยาฟนฟูและปองกันความเสียหายจากอุทกภัย ๒) เงินงบกลาง
ป ๒๕57 งบกลาง รายการคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และรายการเงินชดเชยคางาน
สิ่งกอสราง ๓) เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
๔) เงินงบประมาณ ป ๒๕55 – ๒๕57 รายการคาใชจายที่จะลงนามในสัญญาไดทันภายในวันทําการสุดทายของ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ๕) เงินงบงบประมาณ ป ๒๕55 – ๒๕57 รายการคาใชจายที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการเองใหเบิกจายเสร็จสิ้นภายในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครม. มีมติวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8 ใหขยายระยะเวลา
กอหนี้ผูกพันเงินงบประมาณป ๒๕55 – ๒๕57 ดังนี้ ๑) เงินงบฯ ป ๒๕55 งบกลาง รายการคาใชจายในการ
เยียวยาฟนฟูและปองกันความเสียหายจากอุทกภัย ๒) เงินงบกลาง ป ๒๕57 งบกลาง รายการคาใชจายตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และรายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง ๓) เงินงบประมาณ ป ๒๕55 –
๒๕57 งบกลาง รายการเงิ น สํา รองจ า ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ๔) เงิน งบประมาณ ป ๒๕55 – ๒๕57
รายการคาใชจายที่จะลงนามในสัญญาไดทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 5) เงินงบประมาณ
ป ๒๕55 – ๒๕57 รายการคาใชจายที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการเองใหเบิกจายเสร็จสิ้นภายในวัน
ทําการสุดทายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 6) งบประมาณป 58 ที่นอกเหนือจาก พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย
พ.ศ.2558 โดยจะขยายเวลากอหนี้ผูกพันไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินการแจงขอมูลเงินงบประมาณป พ.ศ.2555 - 2558 กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
และกรณีอื่น ๆ ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากหนวยงานใดไมรายงานใหกรมบัญชีกลางทราบตามที่กําหนด
จะถือวาหนวยงานนั้น ไมมีความประสงคจะขอขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพัน ภายหลังเดือนกันยายน 2558
สําหรับเงินงบประมาณป พ.ศ.2555 - 2558 และมีผลใหเงินงบประมาณนั้นพับไป ในสวนของการรายงานผล
การเบิกจายเงินงบประมาณ ใหดําเนินการตามแบบฟอรมที่กําหนด และดําเนินการสงรายงานผลการกอหนี้ผูกพัน
ใหสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ตามปฏิทินการสงรายงานผลการกอหนี้ฯ/ผลการเบิกจาย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก http://klang.cgd.go.th/pbi/
รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๒,๙๙๖.๙๕ ลานบาท เบิกจายได ๔๘๐.๗๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๑๖.๐๔ เปาหมายไตรมาสที่ ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๐ งบประจําไดรับจัดสรร ๑,๒๗๒.๑๐ ลานบาท เบิกจายได
๔๓๗.๒๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๔.๓๗ เปาหมายไตรมาสที่ ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๓ งบลงทุนไดรับจัดสรร
๑,๗๒๓.๘๕ ลานบาท เบิกจ ายได ๔๓.๔๔ ลานบาท คิดเป นรอยละ ๒.๕๒ เปาหมายไตรมาสที่ ๑ ตองเบิ กจายได
รอยละ ๑๙
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๑๙๑.๐๓ ลานบาท
ยังไมมีผลการเบิกจาย เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๐ งบประจําไดรับจัดสรร ๒๓.๔๘ ลานบาท
ยังไมมีผลการเบิกจาย เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๓ งบลงทุนไดรับจัดสรร ๑๖๗.๕๕ ลานบาท
ยังไมมีผลการเบิกจาย เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๑๙
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ (กลุมจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๓๖๗.๑๘ ลานบาท
เบิกจายได ๐.๐๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๐๑ เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๐ งบประจําไดรับ
จัดสรร ๗๕.๙๖ ลานบาท เบิกจายได ๐.๐๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๐๕ เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได

๑๘
รอยละ ๓๓ งบลงทุนไดรับจัดสรร ๒๙๑.๒๒ ลานบาท ยังไมมีผลการเบิกจาย เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได
รอยละ ๑๙
ผลการเบิ ก จ า ยรายจ า ยงบลงทุน ของหน ว ยงานที่ไ ดรับ งบประมาณตั้ งแต ๓ ลา นบาทขึ้น ไป
จํ านวน ๔๓ หน ว ยงาน มี ผ ลการเบิ ก จ า ยแลว จํ านวน ๕ หน ว ยงาน ดัง นี้ ๑) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุ รี
งบประมาณ ๓๕๓.๗๗ ลานบาท เบิกจายได ๑๖.๒๐ ลานบาท ๒) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๒๐๒.๕๙ ลานบาท
เบิกจายได ๐.๑๐ ลานบาท ๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๖๓.๑๗ ลานบาท
เบิกจายได ๑๘.๑๑ ลานบาท ๔) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๕๖.๒๑ ลานบาท เบิกจายได
๘.๗๐ ลานบาท ๕) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๐.๓๔ ลานบาท เบิกจายได ๐.๒๘ ลานบาท
สําหรับอีก ๓๘ หนวยงาน ยังไมมีผลการเบิกจาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนสิงหาคม 2558 บงชี้เศรษฐกิจจังหวัดหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เปนผลจากการหดตัวของดัชนีเศรษฐกิจดานอุปทาน ตามการหดตัวของดัชนีปริมาณผลผลิต
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แตอยางไรก็ตามปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน สําหรับ
ดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดดานอุปสงคขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนผลจากการลงทุนภาคเอกชนและ
การใชจายภาครัฐที่ขยายตัว สําหรับดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอทั่วไปหดตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนก อน ในสวนของดานการคลั งผลการเบิกจายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลการจัดเก็บรายได เพิ่มขึ้ น
เชนกัน” เศรษฐกิจดานอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 6.1 เปนผลจากดัชนีปริมาณ
ผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 20.7 ตามการลดลงของปริมาณขาว ปริมาณ
สับปะรดโรงงาน และปริมาณกุงขาว เปนสําคัญ เนื่องจากภาวะภัยแลง ชลประทาน ไมสามารถปลอยน้ําตามระบบ
ชลประทานได ตามปกติ ก อให เกิ ดผลกระทบกั บภาคการเกษตรตั้ งแต ต นป 2558 ในส ว นของดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.5 ตามการลดลง ของจํานวนทุนจดทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม และปริมาณการใชไฟฟาของกิจการขนาดใหญที่ลดลง สําหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเปน
โครงสรางหลัก หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 7.1 ผลกระทบจากการลดลงของรายไดจากการขายสง
ขายปลีก ภาษีบํารุงทองถิ่นจากโรงแรม และปริมาณการใชไฟฟาในกิจการโรงแรมเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามดานอุปทาน
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 5.1
ตามการขยายตัวของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 7.0 สะทอนจาก
พื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางใหมที่ขยายตัว เนื่องจากมีการขออนุญาตกอสรางหางสรรพสินคาในเขตพื้นที่อําเภอ
บานลาด ประกอบกับสินเชื่อสํ าหรั บการลงทุนภาคเอกชนขยายตั วเช นกัน ในส วนของดัช นีการใชจ ายภาครั ฐ
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 9.8 เปนผลจากการเบิกจายรายจายลงทุนของสวนราชการและ
งบประมาณทองถิ่นเบิกจายไดเพิ่มขึ้น สวนการเบิกจายรายจายประจําภาพรวมหดตัวรอยละ 1.6 แตอยางไรก็ตาม
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน สําหรับดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 0.8
สะท อนจากจํ า นวนรถยนต นั่งส ว นบุ คคลจดทะเบีย นใหมและจํานวนรถจักรยานยนตจ ดทะเบีย นใหมที่ล ดลง
แตอยางไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน ดานรายไดเกษตรกรในจังหวัด หดตัวจาก
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 17.8 เปนผลจากการลดลงของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ตามการลดลงของ
ปริมาณขาว ปริมาณสับปะรด และปริมาณกุงขาว เปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวรอยละ 88.3
ในเดือนกอน สะทอนจากปริมาณกุงขาวที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งดานราคาขาวและราคาสับปะรดปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดื อนก อน ด า นการเงิ น ปริ มาณเงิ น ฝากรวม ขยายตั ว จากเดือนเดีย วกัน ของปก อนร อยละ 3.7 เปน ผลจาก
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห มีปริ มาณเงินฝากเพิ่มขึ้น สําหรับ

๑๙
ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 7.0 เปนผลจากปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
และธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห มีปริมาณสินเชื่อสะสมเพิ่มขึ้น เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอหดตัวจาก
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 2.1 เปนผลจากการลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มหดตัวรอยละ 0.1
ไดแก ขาว แปง เนื้อสัตว ไข และผลิตภัณฑนม อีกทั้งดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มหดตัวรอยละ 3.5
ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนสง การสื่อสาร และน้ํามันเชื้อเพลิง เปนสําคัญ สําหรับดานการจางงาน
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 0.3 และยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน ดานการคลัง ผลการเบิกจาย
เงินงบประมาณรวมในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน 939.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เปนผลจากการเบิกจายรายจ ายลงทุนเพิ่มขึ้น เปน สําคัญ เนื่ องจากสว นราชการเรงรั ดการ
เบิกจายและกอหนี้ผูกพันงบลงทุนเพื่อใหสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดใหสวนราชการกอหนี้ผูกพันภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หากดําเนินการไมทันจะไมไดรับอนุมัติการขยายเวลาการกอหนี้ผูกพันตอไปอีก โดย
ผลการเบิกจายรายจายลงทุน จํานวน 246.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 66.6 สําหรับผลการเบิกจายรายจาย
ประจํา 693.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.1 แตอยางไรก็ตามเบิกจายไดสูงกวาเดือนกอน ในสวนของการจัดเก็บ
รายได จํานวน 236.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากที่ ข ยายตั ว ร อ ยละ 2 ในเดื อ นก อ น เป น ผลจากจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ภาษี มูลค าเพิ่มและภาษีธุร กิจเฉพาะของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับ หนว ยงานอื่ น
โดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บคาธรรมเนียมของการซื้อขายไดสูงขึ้นเชนกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณ
ในเดือนสิงหาคมขาดดุล จํานวน 694.1 ลานบาท สะทอนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๓.๓ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ในวันศุกรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยรองผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เปนประธาน มติที่ประชุมเห็นชอบโครงการของ อปท. ทั้ง ๕ แหง
ไดแก เทศบาลตําบลทาไมรวก องคการบริหารสวนตําบลไรโคก องคการบริหารสวนตําบลดอนยาง องคการ
บริหารสวนตําบลบานในดง และองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้ งนี้ สํ า นั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ ม ไดพิจ ารณาและนํา เสนอโครงการต อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ โดยมีมติเห็นชอบโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการคั ดแยกขยะที่ตนทาง จั งหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒ โครงการ ไดแก เทศบาลตําบลทาไมรวก และ
องคการบริหารสวนตําบลบานในดง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
หัวหนาสํานักงานจังหวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 รัฐบาลรวมกับ
ประชาชนชาวไทยพรอมใจสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกครั้ง
กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ปนเพื่อพอ ในวันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.
พรอมกั นทั่ วประเทศ ในระยะทาง 29 กิโ ลเมตร โดยจะดําเนิ นการเปด ลงทะเบียน ระหว างวัน ที่ ๒ – ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการ ดังนี้ ๑) สํารวจเสนทางปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

๒๐
๒) ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระฉายาลักษณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณลานรัฐพิธี หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ๓) ติดตั้งปายคัตเอาท (๔ มุมเมือง) ดังนี้
จุดที่ ๑ บริเวณใกลทางรถไฟหนาสถานสงเคราะหกุมสะแก จุดที่ ๒ บริเวณทางขามรถไฟทางไปมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จุดที่ ๓ บริเวณทางเขาเมืองเพชรบุรี จุดที่ ๔ บริเวณสี่แยกรานราชากาแฟ
จังหวัดจึงขอความรวมมือทุกสวนราชการ จัดทําปายติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม โดยสามารถ
ดาวนโหลดปายไดจากเว็บไซต www.phetchaburi.go.th “Bike For Dad ปนเพื่อพอ” มีใหเลือก จํานวน ๒๙ ภาพ
มติที่ประชุม
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๔.๒ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรรีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน :
กรณีการเรี่ยไรและการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด เพื่อซักซอมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให
หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของสวนราชการใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยมีแนวทางการดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 1) แนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
ไดแก (1) หามมิใหจัดใหมีการเรี่ยไรที่มิชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช2487
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549
มติคณะรัฐมนตรี และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (2) หามใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ราชการใหปรากฏ
ในการดําเนินการเรี่ยไร (3) หามใชอํานาจหนาที่ในฐานะขาราชการพลเรือน สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นชวยทําการเรี่ยไรที่ไมถูกตองตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย (4) หามมิใหนําผลการปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นที่เกิดจากการเรี่ยไรมาประกอบการพิจารณาใหคุณใหโทษ หรือใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไมทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น เกิดความเดือดรอนและเกิดความอึดอัดใจ
(5) หามเรี่ยไรจากขาราชการ พอคา และประชาชนเพื่อซื้อของขวัญใหขาราชการชั้นผูใหญ หรือผูบังคับบัญชา
เนื่องในโอกาสตางๆ เชน ในวันเกิด วัดขึ้นปใหม การโยกยาย เลื่อนตําแหนง การเลี้ยงรับรอง ขาราชการผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ หรือมอบในรูปของฝาก ของอภินันทนาการซึ่งมีราคาแพงและปราศจากเหตุ
ตามปกติประเพณีนิยม หากประสงคจะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีควรใชบัตรอวยพรหรือการลงนาม
ในสมุดอวยพรแทน (6) หามจัดกิจกรรมที่กําหนดใหมีการจําหนายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีการ
กําหนดมูลคาที่แนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดง การจําหนายบัตรเพื่อเขารวมการแขงขันกอลฟหรือ
กี ฬาอื่ น เว น แต เ ป น กรณี ที่ได รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการควบคุ มการเรี่ ย ไรหรือไดรับ ยกเว น ตามกฎหมาย
(7) หามใชสัญลักษณ ตราสัญลักษณ หรือทรัพยากรของรัฐ เชน บุคลากร ทรัพยสิน และเวลาราชการดําเนินการ
เรี่ยไร เวนแตเปนกรณีที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับยกเวนตามกฎหมาย 2) แนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการพลเรือน :
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ไดแก (1) ขาราชการตองไมถามนําถึงการให หรือรับของขวัญ
ของที่ระลึก ของกํานัลหรือประโยชนอื่นใด (2) ขาราชการตองไมรับหรือไมใหเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา
อัญมณี อสังหาริมทรัพยหรือประโยชนอื่นใด เชน การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ
ฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน (3) ขาราชการตองไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวให
หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดกับผูมีความเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ (4) กรณีจําเปนตองรับหรือตองให
ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรมาจรรยาหรื อ ตามปกติ ป ระเพณี นิ ย มหรื อ เพื่ อ รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล กอนรับหรือใหของขวัญ ของที่ระลึก ของกํานัลและหรือประโยชนอื่นใด ตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน
อื่นใดที่รับหรือใหแกกันนั้น ตองมีมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท (5) การให
หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดในกรณียกเวนหรือจําเปนนั้น อาจเสี่ยงตอความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่

๒๑
ในป จ จุ บั น หรื ออนาคตได และควรพึ ง ระวัง ในการตีมู ล คาของขวั ญ หรือ ประโยชน อื่น ใดต่ํากวาความเป น จริ ง
(6) ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ เพื่อเปนการ
ปองกันการฝาฝนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดใหแกขาราชการ ทั้งนี้
สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดที่ www2.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ สรุปเรื่องรองเรียน รองทุกข ที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมยุติเรื่อง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สรุปการดําเนินการของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่ องรองเรี ยนทั้ งหมด จํานวน ๑,๘๐๑ เรื่อง อยูร ะหว างดํ าเนิน การ จํานวน ๑๗ เรื่ อง
(อยูระหวางดําเนินการของเจาหนาที่ ) คิดเปนรอยละ ๐.๙๔ ดําเนินการสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของแลว จํานวน
๘๔๖ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๔๖.๙๗ ยุติเรื่อง จํานวน ๙๓๘ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๕๒.๐๙
มติที่ประชุม
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๔.๔ การจัดระเบียบปายโฆษณาประชาสัมพันธและการประดับธงริมถนนเพชรเกษม
ปลัดจังหวัด
ถนนสายเพชรเกษม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตเขตอําเภอเขายอย จนถึงอําเภอชะอํา เปนเสนทาง
ที่ประชาชนสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก รวมทั้งเปนเสนทางเสด็จฯ อยูบอยครั้ง อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน
ในการสงเสริมการทองเที่ยว สองขางถนนเพชรเกษมจึงตองมีความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย และมีความ
ปลอดภัย ดังนั้น จังหวัดจึงความรวมมือจากทุกสวนราชการ จัดระเบียบปายโฆษณาประชาสัมพันธ การประดับธง
สองขางถนนเพชรเกษม โดยทําการสํารวจปายตาง ๆ ในพื้นที่ หากพบวาชํารุดหรือลวงเลยเวลาการใชงานใหทํา
การรื้อถอน กรณีปายโฆษณาตาง ๆ ใหตรวจสอบวามีการขออนุญาตถูกตองหรือไม และใหสํารวจการประดับธง
ตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ใหมีความสมพระเกียรติฯ หากพบชํารุด ใหดําเนินการเปลี่ยนทันที รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๔.๕ มาตรการการใหความชวยเหลือเกษตรกร ลู กคา ธกส. ที่ประสบภัยแลง ป ๒๕๕๘๒๕๕๙ ตามนโยบายรัฐบาล
ผูแทน ผอ.สนง.ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นชอบใหดําเนินงานตามโครงการ
บูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/2559 จํานวน 4 โครงการ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทน โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบ
วิกฤติภัยแลงในเขตชลประทานลุมน้ําเจาพระยา 22 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร สระบุ รี สิ ง ห บุ รี สุ โ ขทั ย สุ พ รรณบุ รี อ า งทอง อุ ต รดิ ต ถ และพื้ น ที่ ภั ย แล ง ทั่ ว ไป
55 จังหวัด สําหรับ 4 โครงการดังกลาว ประกอบดวย โครงการขยายระยะเวลาชําระหนี้สินเดิมลูกคา ธ.ก.ส. โดย
ธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาชําระหนี้เดิมใหแกเกษตรกรออกไปเปนระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงที่กําลังจะมาถึง และสําหรับลูกคา ธ.ก.ส. ที่อยูใน
พื้นที่วิกฤติภัยแลงในลุมแมน้ําเจาพระยา 22 จังหวัด ที่มีหนี้เงินกูเดิมรวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะไดรับการ
ลดดอกเบี้ยใหรอยละ 3 ตอป โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรรอยละ 1.5 ตอป และ ธ.ก.ส. รับภาระ
ดอกเบี้ยแทนเกษตรกรรอยละ 1.5 ตอป โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตดานการเกษตรเพื่อพัฒนา
ระบบน้ํา หรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตหรือประกอบอาชีพเสริมดานการเกษตรวงเงินใหสินเชื่อรวม 10,000 ลานบาท

๒๒
วงเงินกูรายละไมเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 10 ป กรณีพิเศษไมเกิน 12 ป โดยปลอดชําระ
ตนเงินไมเกิน 3 ปแรก คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR – 2 ตอป หรือเทากับรอยละ 5 ตอป โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อสรางงานในชุมชนวงเงินสินเชื่อรวม 2,500 ลานบาท วงเงินกูรายละไมเกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตรา
MRR – 2 หรือเทากับรอยละ 5 ตอป ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 5 ป โดยใชทางเลือกอาชีพเสริมของกระทรวง
แรงงาน และโครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนวงเงินใหสินเชื่อรวม 2,500 ลานบาท กลุมเปาหมาย
วิสาหกิจชุมชน 3,000 แหง สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมละไมเกิน 1 ลานบาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป เพื่อ
เปนเงินทุนหมุนเวียนใหวิสาหกิจชุมชนระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 12 เดือน และหากเปนการลงทุนมีระยะเวลา
ชําระหนี้ไมเกิน 5 ป
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา
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