รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม 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.พีรฉัตร
5 พ.ต.ท.หญิง คนึง
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทยประจักษ
9 นายแพทยสาธิต
10 นายชวพันธุ
11 นางสาวปรางทิพย
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน
14 นายยุทธนา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นายวรรณะ
นายสมชาย
นางยุพิน
นางศรีสมร
นายประดิษฐ
นางนันทิรา
นางผกาวรรณ
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแกวกาญจน
นายไพนอย
นายมานะ
นายอุทิศ

ขาวสอาด
รักขนาม
ประวิตร
พานทอง
คลังสิน
แกนแกว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ประเสริฐวัฒนะ
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
ฉิมสวัสดิ์
กระตายอินทร
คลายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
สามัคคี
อัครธรรมกุล
วงศศรีสงา
เทพสุวรรณ
แจมจันทรา
ชูเกตุ
บุญเกิด
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ
แซเตียว
วัฒนากร
บุญชวย

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายยุทธนา
นายโสภณ
นายสุรเวช
นายศานติ
นายธนรัตน
นางศรีจันทร
นายเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นางวรรณวิมล

สมบูรณจิตต
คงเทียบ
ดีมาก
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผองสุวรรณ
เชิดชูวงศ
ดั่นประดิษฐ

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

อําเภอ
40 นายกฤษฎา
41 นายชวลิต
42 นายศักรินทร
43 นายขจรศักดิ์
44 นายศรีธรรม
45 นายรัฐพล
46 นายยุทธนา
47 นายประสูติ

แกวสองเมือง
ปราบพาล
ทุมเสน
สมบูรณ
ราชแกว
นิโครธานนท
โพธิวิหค
หอมบรรเทิง

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.ต.สรณสิริ

กุญแจนาค

49 พ.อ.วุทธยา
50 พ.ต.เรืองศักดิ์

จันทมาศ
วุธนู

แทน ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ ๑ (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
51 พ.ต.ท.หญิง ประไพ

ทองนุช

52 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สรอยเพชร

53 ร.ต.อ.สมเด็จ
54 พ.ต.อ.อมร

ชิงชัย
ผองสมรูป

55
56
57
58
59
60
61

สีนวล
ศตุตานันทะ
ภูชนะศรี
นาลัย
คงเนียม
เนียลเซ็น
จิตรบรรจง

ร.ต.ท.แสงรุง
พ.ต.ท.ภีมพล
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.ท.สัมพันธ
พ.ต.ท.สถิตย
พ.ต.ท.โชคชัย
พ.ต.ท.เฉลิมพล

แทน ผูกํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผูบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (คายนเรศวร)
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผูกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเขายอย
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานลาด
แทน ผูกับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม

๓
62
63
64
65
66
67
68

พ.ต.ต.พงเทพ
พ.ต.ท.นิพนธ
พ.ต.ท.หญิง ศรัญญา
พ.ต.ท.ศักดา
พ.ต.ท.มานพ
ร.ต.ท.ชัยศิษย
พ.ต.อ.ขวัญทูล

รักขิตเลขา
เลิศพลรัตน
แกวพินิจ
จําปาทอง
สืบพุก
พูลวิเชียร
ปญญาปยวิทย

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นางสาวสิริรัฐ
70 นางสาววิไลพร
71 นางสุกัญญา
72 นายเกษมภูมิ
73 นางสาวณัฎฐพัชร

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
วีรสมัย
อรรถจันทร

74
75
76
77

อินทรสาลี
รติยากร
อักษรแกว
อักษรมัต

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

นายนักรบ
นางมาลี
นายอนันต
นางทัดทรวง

78 นายวุฒิชัย

รางนอย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
79 นายอัครวิทย
เทพาสิต
80 นางสาวนวภัสร
นนทธนาเกียรติ

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน

ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผูอ ํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
81 นางสาวสุภาภรณ
นันทสังข
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
82 นางสาวกฤติมา
โรจนทัพพะ
ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก จังหวัดเพชรบุรี
83 นางสาวจิภารัตน
เกตุสิงห
แทน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณฯ
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
84 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
85 นางวราภรณ
เพชรมณี
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
86 นายศักดา
ปนอยู
87
88
89
90
91

นายวรรณชัย
นางสาวอัจฉราพร
นางสาวจันทิมา
นายสายันต
นายสมเกียรติ

ชุมทอง
ตอนสุข
เกศเมตตา
สนใจ
นวลละออง

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(สวนแยกจังหวัดเพชรบุร)ี
ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง ๑๔ สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๑๕
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๑๖
ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

๔
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

นายศักดา
นายกฤษณุพันธ
นางสาวมนทกานติ
นายโยธิน
นายประสิทธิ์
นายทองลวน
นายอนุชิต
นางสาวศิริ
นายอิสระ
นายพิษณุ
นางบุญศรี
นายพิทยา

ประจักษบุญเจษฎา
โกเมนไปรินทร
ทวมติ้น
เทอดวงศวรกุล
อยูดี
เผาวิจารณ
พรแดง
วัดสวาง
เจริญพรทิพย
แถลงกิจ
บุญเสง
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
104 นายจตุรงค
อมรรัตน
105 นายประสงค
ประเสริฐวสุ
106 นายสวาง
รัตนนรา
107 นางเพ็ญแข
ประหยัดทรัพย
108 นางสินีนารถ

ตาละลักษณ

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
109 นายบรรณรักษ
เสริมทอง
110 นายชัชนรินทน
ชัชวงศุวาลย
111 นางสาวสุชีพ
นกแกว
112 นายชนินทร
อินทรไพโรจน
113 นายนิจิตณาพงศ
บัณฑิตสมิทธ

ผูอ ํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๓
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
114 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ

แทน โทรศัพทจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
115 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย
116 นายธีระเมธ

เอียดแกว

พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
117 นายโกศล
ขาวละเอียด
118 นายชนสรณพงษ
พรประสาท
119 นายศุภกร
ทองคล้ํา

แทน ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ ัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผูจ ัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
120 นางณิชารี

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

ภควัตชัย

๕
กระทรวงพาณิชย
121 นายเสถียร

ศรีประสงค

หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
122 นายสุทธินันท
123 นายวีรชัย
124 นายศักดิ์ดา

ทองทิพยา
เพชรรัตน
สีคํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
125 นายอํานาจ

คําฮอ

แทน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
126 นางสมจิตร

เรืองทิพย

แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
127 นายกฤติพร
128 นายศุภัชณัฏฐ
129 นายคัมภีร
130 นายครองศักดิ์
131 นายสรรเสริญ
132 นายศุภกฤต
133 นายสรยุทธ
134 วาที่ ร.ท.นิคม
135 นายเรืองแสง
136 นางสมศรี
137 นายกนก
138 นายวินัย
139 นางขวัญรุง
140 นายสมหมาย
141 นายวีระ
142 นางอังคณา

สําราญถิ่น
หลักเมือง
สายะสนธิ
แยมประยูร
ไหมทอง
แกมนิรัตน
อุนใจ
เหลี่ยมจุย
หาสกุล
กําไลแกว
ปนตบแตง
คุณวุฒิ
นุมเมือง
ลิ้มเจริญ
แกวกัลยา
พลังกูร

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

กระทรวงสาธารณสุข
143 ส.อ.สัมพันธ
144 นางวิภาพร

มุสิกเจียรนันท
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
145 นายณรงคชัย
146 นายนิเวศน
147 นายทะนง

นิรัญรัตน
รุงสาคร
ตะภา

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

๖

ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
148 นายชวลิต
149 นายอิทธิกร
150 นายบรรเทิง
151 นายธานินทร
152 นายวิเชียร
153 นายสุพล
154 นายศักดิ์ศรี

ยาคลาย
ชํานาญอักษร
นวมภักดี
กิตตยานุรักษ
เรียบรอย
หมอนทอง
ลาภประสิทธิ์

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือขายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัดเพชรบุรี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
155 นางสลักจิต
156 นายจรุงศักดิ์
157 นางกนกวรรณ
158 นายอุดม
159 นายทัตณัชพงษ
160 นายอนุชา
161 นายศักดิ์สิทธิ์
162 นายภราดร
163 นางจันทรจิรา
164 นางสาวณัฏฐินี
165 นางสาวรมิดา
166 นายมานะ

เจริญสุข
เรืองแกว
ชนะสิทธิ์
วงวาทิน
เติมวรรณธนภัทร
สุภาษิต
วาป
เวทยนุกูล
สาพิมพ
วันแกว
กลิ่นเมือง
ภุมรา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผูเขารวมประชุม
167 นายอารุช
168 นายอานนท
169 นางสาวธราภรณ
170 นางวรรณวิมล
171 นายวิชัย
172 นายพิสิษฐ
173 นายมงคล
174 นายเชิดพงษ
175 นายราชัน
176 นางสาวสุวรัตน
177 นางสาววริศรา

เอมโอษฐ
พรอมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ
ไพศาลพัฒนสุข
บุญสงนาค
บุญสราง
จันจะนะ
มีนอย
มุขรัตน
เชิดชู

ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
จาจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
หัวหนาตรวจสอบภายในจังหวัด
หัวหนาสํานัก OSM ภาคกลางตอนลาง ๒
หัวหนากลุมงานอํานวยการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
3 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี

๗
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หัวหนาที่ทําการไปรษณียจังหวัดเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค
ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่ อที่ ป ระชุ มพร อม นายสนิท ขาวสอาด ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุ ม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. พิธีมอบเครื่องหมายและประกาศเกียรติคุณ “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัด
ดวยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ไดจัดสรางเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น
เป น เครื่ องหมายที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยูหัว ไดท รงพระกรุ ณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยยอ ภ.ป.ร. ประดิษฐาน
บนเครื่ องหมายฯ และสมเด็ จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีน าถ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานเครื่องหมายแกผูบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบใหกับผูบังคับบัญชา เจาหนาที่กองอาสา
รักษาดิ น แดน และผู ประกอบคุ ณประโยชน ตอกิจ การกองอาสารักษาดิน แดนและประเทศชาติเปน สว นรวม
สําหรับเปนเครื่องเตือนใจใหตระหนักถึงภารกิจหนาที่ในการรักษาดินแดนไวยิ่งกวาชีวิต ในการนี้ กองบัญชาการ
กองอาสารั ก ษาดิ น แดน ได พิ จ ารณามอบเครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ ง ชี พ ” ให กั บ นายยุ ท ธนา โพธิ วิ ห ค
นายอําเภอหนองหญาปลอง ในฐานะเปนผูทําคุณประโยชนตอประเทศชาติเปนสวนรวม สมควรใหไดรับการยกยอง
ใหไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ
ประธาน

ขอแสดงความยินดี กับนายอําเภอหนองหญาปลอง ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน ถือวาผูไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เปนผูที่ไดประกอบคุณงามความดี อันเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมาย ดังนี้ ๑) อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยยอ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว อันเปนมหามงคลยิ่ง ๒) สมเด็จพระนเรศวรทรงชางและพระแสงของาวไขว หมายถึง สัญลักษณกองอาสา
รักษาดินแดนและการเปนชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแตโบราณ ซึ่งเปนความเด็ดเดี่ยว เขมแข็งและกลาหาญ
ตอสูเพื่อรักษาดินแดน “แผนดินไทย” มาโดยตลอด ๓) ชอชัยพฤกษ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง ๔) แพรสีน้ําเงิน
หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย ๕) รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจนเหลาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่จักตองรักษาดินแดน “แผนดินไทย” ยิ่งกวาชีวิตของตน ทั้งนี้ ผมของแสดงอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย ตลอดจนดวงวิ ญ ญาณแห ง สมเด็ จ พระนเรศวรมหาชน รวมทั้ ง พระบารมี แ ห ง องค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหทาน
และครอบครัว แคลวคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

๘
๒. มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคนเกง คนดี ศรีคุมประพฤติ
ผอ.คุมประพฤติจังหวัด ดวยกรมคุมประพฤติ กําหนดใหหนวยงานในสังกัด จัดใหมีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามโครงการคนเกง คนดี ศรีคุมประพฤติ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการคัดเลือกคนเกง คนดี ศรีคุมประพฤติ ประจําป ๒๕๕๘
จํานวน ๒ ทาน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
ซื่อสัตย เสียสละ มีความอดทน ไมยอทอตอการปฏิบัติงาน และมีความเสี่ยงตออันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑) นายสมชาย บัวคลี่ ตําแหนง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ ๒) นางยุพา นุมเออ ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดมอบประกาศเกียรติคุณ คนเกง คนดี ศรีคุมประพฤติ ประจําป ๒๕๕๘
ทั้ง ๒ ทาน ที่เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความซื่อสัตย เสียสละ มีความ
อดทน ไมยอทอตอการปฏิบัติงานและมีความเสี่ยงตออันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขออวยพร
ใหทานประสบแตความสุข ความเจริญ และสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

๓. มอบเกียรติบัตรแกผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สถิติจังหวัด
ตามที่จั งหวัด ไดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปนเพื่อพอ BIKE FOR DAD” เมื่อวันศุกรที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมตามที่ลงทะเบียน จํานวน ๔,๐๕๙ คน แตผูรวมกิจกรรมจริง จํานวน
๕,๕๐๐ คน ทั้งนี้ มีผูสนับสนุนน้ําดื่ม อาหาร ผาเย็น อาหารวาง ฯลฯ สงผลใหกิจกรรมดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวย
ความเรียบรอย สมพระเกียรติ จํานวน ๓๗ ราย ดังนี้ ๑) การประปาสวนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ๒) หอการคา
จังหวัดเพชรบุรี ๓) ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรี ๔) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ๕) บริษัทสยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ๖) เทศบาลเมืองเพชรบุรี ๗) สโมสรไลออนสเมืองเพชร ๘) สโมสรไลออสเพชรบุรี
๙) สํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบุรี ๑๐) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี ๑๑) มูลนิธิธรรมอิสระ ๑๒) สโมสรโรตารี
เพชรบุรี ๑๓) รานขาวตังสุคันธา ๑๔) คายลูกเสือแกงกระจานริเวอรไซด รีสอรท ๑๕) สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ
และสวั ส ดิ ภ าพครู จั ง หวั ด เพชรบุ รี ๑๖) ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตรจั ง หวั ด เพชรบุ รี
๑๗) วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาเพชรบุ รี ๑๘) สโมสรโรตารีเขาวัง ภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล ๑๙) สํานั กงาน บมจ.
กรุ ง เทพประกั น ภั ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี ๒๐) สมาคมวั ฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ ไทย-เมี ย นมาร จั ง หวั ด เพชรบุ รี
๒๑) โรงแรมรอยัลไดมอน ๒๒) รานนันทวัน ๒๓) สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ๒๔) กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี
๒๕) สโมสรไลออนนครคีรี ๒๖) บริษัทประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ๒๗) บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ๒๘) กลุมบริษัทอีซูซุอึ้งงวนไต ๒๙) กศน.อําเภอบานแหลม ๓๐) กศน.อําเภอชะอํา
๓๑) สหกรณการเกษตรทายาง จํากัด ๓๒) สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด ๓๓) สหกรณการเกษตรเขายอย
จํากัด ๓๔) สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด ๓๕) สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี ๓๖) สหกรณ
การเกษตรเมืองเพชรบุรี ๓๗) หจก.เอ็นแอนดเอ็น ฟรุทส
๔. มอบรางวัลนักกีฬา และผูฝกสอนกีฬาดีเดน ประจําป ๒๕๕๘
ผอ. กกท.จังหวัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๙ เห็นชอบให วันที่ ๑๖ ธันวาคม ของทุกป
เป น วั น กี ฬ าแห ง ชาติ เพื่ อ เป น การรํ า ลึ ก ถึ ง วั น สํ า คั ญ แห ง ประวั ติ ศ าสตร ท างการกี ฬ าของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงเป น นั ก กี ฬ าที ม ชาติ ไ ทย เข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ าแหลมทอง ครั้ ง ที่ ๔
ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๑๐ และทรงชนะเลิศไดรับเหรียญทองจากการแขงขันเรือใบประเภท โอ.เค. ทั้งนี้
เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ และรําลึกถึงวันสําคัญดังกลาว สํานักงาน กกท.จังหวัดเพชรบุรี รวมกับสมาคมกีฬา

๙
แหงจังหวัดเพชรบุรี ไดคัดเลือกผลงานของนักกีฬาและผูฝกสอน ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติ
คุณนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอบดีเดน ดังนี้ ๑) นักกีฬาหญิงดีเดน เหรียญทอง กีฬาวอลเลยบอลชายหาดหญิง จาก
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ไดแก นางสาวศรัณยา แลสุด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และ
นางสาวณัฐสุดา จันทรมวง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เหรียญเงิน กีฬาวอลเลยบอลชายหาดหญิง
จากการแขงขันกีฬาแหงชาติ ไดแก นางสาวรุงฤดี เศียรปกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสาวสุพัตรา เจือจาน
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เหรี ยญเงิน กีฬาลีลาศ จากการแขงขัน กีฬาแหงชาติ ไดแก นางสาวปาจรีย า
สังวาลยเพ็ชร โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี ๒) นักกีฬาชายดีเดน เหรียญเงิน กีฬาลีลาศ จากการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ ไดแก เด็กชายอาทิตย แซโงว โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี ๓) ผูฝกสอนกีฬาดีเดน กีฬา
วอลเลยบอลชายหาดหญิง ไดแก นายวิโรจน วรพุฒิ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กีฬาลีลาศ ไดแก
นายดํารง สังวาลยเพ็ชร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพุสวรรค
ประธาน

ขอแสดงความยิ น ดี แ ละขอขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ ไ ด ร ว มกั น สร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ขออํ า นาจคุ ณพระศรี รั ตนตรั ย และสิ่ งศั กดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับ ถือ จงปกปกษรักษา และคุมครองทาน ให มี
ความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

๕. มอบปายรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
เกษตรและสหกรณจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายใหจังหวัดเพชรบุรี ดําเนิน
โครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q โดยคัดเลือกรานอาหารที่ใชวัตถุดิบปลอดภัยในการ
ประกอบอาหาร และมีรานอาหารที่ผานการตรวจรับรองโดยคณะทํางานผูตัดสินใจใหการรับรองรานอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัย เลือกใชสินคา Q จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๗ ราน ดังนี้ ๑) รานคิงคอง สเต็ก ตําบลบานหมอ อําเภอ
เมืองเพชรบุรี ๒) รานาอาหารไทยพิซซา ตําบลทาราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๓) รานอาหารกาลครั้งหนึ่ง ตําบลทาราบ
อําเภอเมืองเพชรบุรี ๔) รานขาวตังสุคันธา ตําบลบานหมอ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๕) รานกวยเตี๋ยวจันทรรุง ตําบล
คลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี ๖) รานอาหารกิ่งกาญจน ตําบลทาเสน อําเภอบานลาด ๗) ราน SALAD KING
ตําบลทายาง อําเภอทายาง ๘) รานครัวกํานันชา ตําบลทายาง อําเภอทายาง ๙) รานกาแฟสดเขาทะลุชุมพร บาย นองพี
ตําบลทายาง อําเภอทายาง ๑๐) รานครัวสําราญใจ แอนด มายดคอฟฟ ตําบลทาคอย อําภอทายาง ๑๑) รานครัว
ตนสน ตําบลสองพี่นอง อําเภอแกงกระจาน ๑๒) รานอาหารเพชรชมพู โรงแรมรอยัลไดมอนด ตําบลไรสม อําเภอ
เมืองเพชรบุรี ๑๓) รานรับแขกขาวหมกไก ตําบลทาราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๑๔) รานตาหนุยขาวมันไก ตําบลทายาง
อํ า เภอท ายาง ๑๕) ร า นก ว ยเตี๋ ย วหมู ห มอดิ น ตํา บลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุ รี ๑๖) รา นครัว ไมลั ง
คาวบอย ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา ๑๗) รานขาวแกงเจเบียบ ตําบลทายาง อําเภอทายาง
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับรานที่เขารวมโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q และ
ผานการตรวจรับรองสมควรไดรับปายรับรองรานอาหารวัตถุปลอดภัย เลือกใชสินคา Q และขอใหรักษามาตรฐาน
การผลิตอาหารที่มีการใชวัตถุดิบที่มีความปลอดภัย สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยจากการสารพิษตกคาง
ในอาหารแกผูบริโภค ทั้งนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือ จงปกปกรักษา และ
คุมครองทาน ใหมีแตความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ และขอใหรักษาคุณความดีนี้ไว
ตลอดไป

๖. มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
พาณิชยจังหวัด
ดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในฐานะเปนหนวยงานกํากับดูแลธุรกิจทุกประเภท
ตั้งแตเริ่มตนจัดตั้ง จนสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล ไดใหความสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดแกภาคธุรกิจ
โดยจัดอบรมใหความรู และจัดทําคูมือสิ่งที่นิติบุคคลตองปฏิบัติ ใหแกทุกธุรกิจทั่วประเทศ พรอมทั้งริเริ่มจัดทํา
โครงการประกวดธรรมาภิบ าลธุร กิจ ดีเ ดน มาอย างตอเนื่อง ตั้งแตป ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อกระตุน ให

๑๐
ผูประกอบธุรกิจเกิดความตระหนักตื่นตัวและมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการแบงรางวัลออกเปน ๒ ระดับ
คือ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อรณรงคใหภาคธุรกิจดําเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก
ไดแก หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และความคุมคา มาใชเปนเกณฑการ
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ ๑) ผูสมัครประเมินตนเองโดยกรอกขอมูลประเมินตนเอง
จากใบสมัคร ๒) คณะทํางานตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน พิจารณาตัดสินธุรกิจที่มีคะแนนรวมสูงสุด
ของจั งหวั ด ให ได รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด น ทั้ งนี้ สํ านั ก งานพาณิ ช ย จั งหวั ด เพชรบุ รี
ไดดําเนินการรับสมัครผูเขารวมโครงการ มีผูสมัครผานคุณสมบัติเบื้องตน จํานวน ๔ ราย คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนสงกลางไดพิจารณาธุรกิจที่มีคุณสมบัติผานเกณฑการประเมินจากเอกสารที่ธุรกิจ
จัดสงเขาประกวด และคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนสวนภูมิภาคออกตรวจเยี่ยมสถาน
ประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทที่ได รับรางวั ลธรรมาภิบาลธุ รกิจดีเด น ประจําป ๒๕๕๘ ระดับ
จังหวัด จํานวน ๒ ราย ไดแก ๑) บริษัท อึ้งงวนไตอีซูซุเซลล จํากัด ๒) บริษัท โตโยตาเพชรบุรี จํากัด
ประธาน

ขอขอบคุ ณกรมพั ฒ นาธุร กิจการคา และสํานักงานพาณิช ยจังหวัดเพชรบุรี ที่ไดจัด โครงการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนประจําป ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี
นําหลักธรรมาภิบาลธุรกิจมาปรับใชในการดําเนินกิจการ เนื่องจากการมีธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ จะนํามาซึ่ง
ความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบธุรกิจ สามารถสรางความเขมแข็งไดในระยะยาว และเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําให
ภาคธุรกิจมีความมั่นคง ยั่งยืนตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อึ้งงวนไตอีซูซุเซลล จํากัด และ
บริษัท โตโยตาเพชรบุรี จํากัด ไดที่รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ขอใหทาน
ดําเนินธุรกิจดวยความเจริญรุงเรืองตลอดไป

๗. พิธีงานวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ กําหนดให วันที่ ๒๖
ธั น วาคม ของทุ ก ป เป น วั น ป องกั น อุ บั ติ ภัย แห งชาติ เนื่อ งจากเป น วั น ที่ เ กิด ภัย พิบั ติรุ น แรงที่สุ ดของประเทศ
กอใหเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และนานาชาติเปนจํานวนมาก รัฐบาลจึงไดมอบหมายให
จังหวัดจัดงานวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อกระตุนเตือนใหประชาชนและ
องคกรเครือขายไดตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
และตื่นตัวเตรียมพรอมรับภัยพิบัติอยูตลอดเวลา เพื่อสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย (Safety Mind) ใหกับ
ประชาชน เพื่อเปนการกระตุนใหสังคม ชุมชน รวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ใหเกิดขึ้น
แกประชาชนในชาติ และเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซึ่งเปนผลมาจากการเกิดพิบั ติ
ประเภทตาง ๆ ดังนั้น จังหวัดเพชรบุรี จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยงานภาคีเครือขาย ที่มีบทบาทในการ
ดํา เนิ นภารกิ จด า นการป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการจึงไดพิจารณาคัดเลือกหนว ยงานภาคี
เครื อข ายที่ มีผ ลงานดี เ ด น ดา นการป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับ จังหวัด ประจําป ๒๕๕๘ เขารับ โล
ประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๒ แหง ไดแก ๑) องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน และสมาคม
กูภัยตํารวจทางหลวงเพชรบุรี
ประธาน

ดวยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ กําหนดให วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกป
เปนวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ เนื่องจากเปนวันที่เกิดธรณีพิบัติภัยรุนแรงที่สุดของประเทศ กอใหเกิดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติเปนจํานวนมาก เกิดความเศราสลดใจแกคนทั้งโลก
อีกทั้งจังหวัดไดจัดทําแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดใหสอดคลองรองรับกับแผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการปองกันอุบัติภัยประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพปญหา แนวโนมดานอุบัติภัย รวมถึง
นโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ จังหวัดเพชรบุรี เห็นความสําคัญในการรณรงคเสริมสรางความตระหนักและสราง

๑๑
จิตสํานึกดานความปลอดภัย (Safety Mind) ใหประชาชนไดตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากกระทําของมนุษย เพื่อกอใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) แก
ประชาชน ตลอดจนสร างความตระหนักใหประชาชนรูจั กการปองกั นตนเอง และเตรี ยมความพร อมของสว น
ราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิตาง ๆ ตลอดจนทองถิ่นในการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ตอไป
สํา หรั บ ในป ๒๕๕๘ นี้ ทานพลเอกประยุทธ จันทรโ อชา นายกรัฐ มนตรี ไดมีส ารเนื่องในวัน
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ความวา ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับอุบัติภัย ทั้งภัยธรรมชาติและภัย
ที่เกิดจากการกระทําของมนุษยที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนเปนอันมาก ทุกฝายในสังคมจึงควรเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับอุบัติภัยตาง ๆ ทั้งในแงการปองกัน
และการแกไขปญหาเฉพาะหนา ในยามภาวะฉุกเฉินและในระยะยาว การสรางระบบความปลอดภัยและการให
ความรู เ บื้ องต น แก ป ระชาชน จะเป น หนึ่ งปจ จั ย ที่จ ะชว ยลดป ญ หาอุ บัติใ หนอยลงได รวมถึง การปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท และไมทําลายสิ่งแวดลอมทั้งในทางตรงและทางออม เนื่องจาก
ปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง สวนใหญมักเกิดจากการกระทําของมนุษย เราจึงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคมอยางเครงครัด ตลอดจนมีสติเมื่อตองเผชิญกับปญหา ซึ่งจะชวยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิน
เพื่อกาวสูสังคมที่มีความปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม และรวมกันดูแลปองกันอุบัติภัยตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป เนื่องในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ผมขอใหคนไทยทุกคน มีสวนรวมกัน
สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเขมแข็ง และเปนพลังขับเคลื่อนสังคมใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย
ในชีวิตที่ดีตอไป ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรใหประชาชนคนไทยทุกคน มีความมั่นคง ปลอดภัย และแคลวคลาดจาก
ภัยอันตรายทั้งปวงตลอดไป พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
๑.๑ ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
- นายพิษณุ
แถลงกิจ
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย สํานักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.๒ ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรี
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ระหวางวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ถึ ง วั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ดั ง นี้ ๑) ด า นเศรษฐกิ จ ได แ ก การดํ า เนิ น การยกระดั บ สิ น ค า ทางเกษตร มอบ
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการยกระดับสินคาทางการเกษตร ๒) ดานการ
บริหารราชการแผนดินและอื่น ๆ ไดแก การจัดทําฐานขอมูลของประชาชนแตละกลุม, การถายทอดความรู ความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ นโยบายรั ฐ บาล และ Road Map ของรั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ , การแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐประจํากลุมกระทรวง, การดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ, การบริหารจัดการน้ํา, การสรางการรับรูแกประชาชนเกี่ยวกับโรคติดตอตาง ๆ , การเรงรัด
ใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม, แนวทางการสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ และการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยว
ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ไดแจงเวียนสวนราชการที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการเรียบรอยแลว
๑.๓ นโยบายผูบริหาร
ประธาน
ดวย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง นรม./รมว.กห./ผอ.ศมบ. ไดสั่งการในคราวการประชุม
ทางไกลผานระบบจอภาพ ติดตามความพรอมการปฏิบัติ และมอบนโยบายชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๙ ใหผูวา
ราชการจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชน โดยกําชับใหเพิ่มความเขมงวดในการปองกัน อยาใหเกิดเหตุความไมสงบ

๑๒
เรียบรอยขึ้นในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จังหวัด
จึงขอใหนายอําเภอ และหัวหนาสวนราชการ อยูปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ระหวางวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๕ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามมาตรการลด
อุบัติเหตุทางถนนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชนในชวงเทศกาลปใหม
๒๕๕๙ อยางเครงครัด และเพิ่มความเขมงวดในการปองกันมิใหเกิดเหตุความไมสงบเรียบรอยขึ้นได
เมื่อคราวประชุมกับ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง นรม./รมว.กห./ผอ.ศมบ. ทานเนนใหทหาร
ตํารวจ สวนราชการที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูมีอิทธิพลเกี่ยวกับ
เรื่องการปลอยเงินกูนอกระบบ การฮั้วประมูล คิวรถผิดกฎหมาย การเรียกรับผลประโยชนจากสถานประกอบการ
สินคาหนี้ภาษี บอนการพนัน การคามนุษย การนําคนเขา - ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย การหลอกคนไปทํางาน
ตางประเทศ หรือการตมตุนคนตางประเทศหรือนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทย การรับจางทวงหนี้ การคา
อาวุธสงคราม การบุกรุกที่สาธารณะที่ไมใชที่ตน การเรียกรับผลประโยชนบนทางหลวง เรื่องยาเสพติด เปนตน
เรื่องดังกลาวเปน นโยบายสําคัญของการรักษาความสงบในพื้นที่ ฝากสวนราชการที่เกี่ยวของ เขมงวดในเรื่อง
ดังกลาวดวย
๑.๔ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธจังหวัด วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดการประชุมวิชาการ "Thailand-Japan Student Science Fair 2015" ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี อําเภอชะอํา โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย รวมกับกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศญี่ปุน และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย จัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี เนื่ องในในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เวลา 15.16 น. เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปนประธานงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริพัชรานุโยค (บุญชู อกิฺจโน) อดีตเจาอาวาส
วัดบันไดทองและอดีตเจาคณะตําบลบานกุม - ธงชัย ณ วัดบันไดทอง ตําบลบานกุม อําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่
23 ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงติดตามการ
ดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบานแหลม
ทรงเปดอาคารศูนยเรียนรูนานาชาติ ฟงบรรยายเกี่ยวกับผลการดําเนินงานวิจัยในการดําเนินโครงการฯ การบําบัด
น้ําเสียดวยวิธีทางธรรมชาติตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว งานวิจัยความหลากหลายระบบ
ระบบนิเวศในพื้นที่โครงการฯ วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีถวายดอกไมจันทน บําเพ็ญกุศล
พระศพสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็ จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เริ่มขบวนอัญเชิญพระรู ปพระโกศ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จากวัดมหาธาตุวรวิหาร ไปยังวัดคงคาราม
วรวิหาร เพื่อเปนการถวายพระเกียรติสูงสุดแดสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประมุขของคณะสงฆของ
ประเทศไทย จากนั้น เปน พิธีบํ าเพ็ ญกุศลพระศพ ผูว าราชการจังหวัด เพชรบุรี ขาราชการ ประชาชน รวมวาง
ดอกไมจันทน ภาคค่ํามีการแสดงพิธีสมโภชงานออกพระเมรุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีทอดผาไตร
3 ผืนบนกองฟอน จากนั้นนําขาราชการ และประชาชน นําดอกไมจันทน เขาเผา บนกองฟอน วันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาคเชา ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี นําขาราชการ ทหาร ตํารวจ นักเรียน นักศึกษา พอคา ประชาชน ทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน 89 รูป ถวายเปนพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวาย
พระพร ผูนําศาสนาอิสลาม ผูนําศาสนาคริสตถวายพระพรตามลําดับ จากนั้นประกอบพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดี และพลังของแผน ดิน โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุ รี นํากลาวถวายสั ตยปฏิ ญาณ พิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณพอตัวอยางระดับจังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2558 จํานวน 1 ราย พิธีมอบเสื้อ เข็มกลัด และ
สายรัดขอมือพระราชทาน “ปนเพื่อพอ BIKE FOR DAD” ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑๓
พระราชทานใหกับผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปนเพื่อพอBIKE FOR DAD” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวน 4,058 คน ภาคค่ํา จัดฉายภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเครื่องราชสักการะ พิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปนเพื่อพอ
BIKE FOR DAD” ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานนําหัวหนาสวนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนรวมปน
และปลอยตัวจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มากกวา ๒,๐๐๐ คน สมทบกัน ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ มากกวา
๓,๐๐๐ คน รวม ๕,๐๐๐ กวาคน ไปตามเสนทางสิริมงคล จากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถึงหาดเจาสําราญ (ไป –
กลั บ ) โดยตลอดเส น ทางมี ป ระชาชนมาคอยให กํ า ลั ง ใจและปรบมื อ ให ต ลอดเส น ทางทั้ ง ไปและกลั บ ไม พ บ
ผูไดรับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการ จํานวน 122 ครั้ง ธ ยาตรา ปวงประชาเพชรบุรีเปนสุข
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปนเพื่อพอ BIKE FOR DAD” สวนราชการในจังหวัดเพชรบุรี
รวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2558 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดนิทรรศการทัศนศิลปเพชรบุรี
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ณ อาคารพิพิธภัณฑหอทะเบียนที่ดินเมืองเพชร สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดแสดง ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ในวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ บริเวณอางเก็บน้ําหวยสงสัย ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง เปนพันธุกุงกามกราม
จํานวน ๑ ลานตัว พันธุปลาน้ําจืด จํานวน ๓ แสนตัว และพันธุปลาบึก จํานวน ๙ ตัว วันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๕๘
โครงการ “ปลูกตาลโตนดเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดโตนดหลวง
ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๘ เหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รวมกับโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี รับบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วั น ที่ 3 ธั น วาคม ๒๕๕๘ จั งหวั ด เพชรบุรี ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนิน การจัดสรา งอุทยานเฉลิมพระเกีย รติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนครคีรี ครั้งที่ 2/2558 โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุ รี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิ ติบ ดี ประวิต ร) เป นประธาน ติดตามการมอบหมายภารกิจ การดูแลอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ใหเทศบาลเมืองเพชรบุรี พิจารณาการดําเนินงานภาพประติมากรรมนูนต่ํา จํานวน 12 ภาพ บริเวณดานหนา
โครงการฯ เปนการหลอโลหะ งบประมาณ ๔.๘ ลานบาท สุดทายคือการพิจารณาหองจัดแสดงนิทรรศการใตแทน
ฐานพระบรมราชานุเสาวรีย รัชกาลที่ 4 โดยจะจัดของบประมาณจากทางจั งหวัด วงเงิน 25 ลานบาท วัน ที่
3 ธันวาคม ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีเปนพื้นที่เปาหมาย ตาม Roadmap คสช. ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ในการดําเนินงานระยะปานกลาง (1 ป) คือภายในป 2558 ที่ประชุมพิจารณาสถานการณการจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี อํานาจหนาที่คณะกรรมการ การเพิ่มเติมคณะทํางานจัดการขยะมูลฝอย เรื่องรองเรียน
คัดคาน เปนตน วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
ลุมน้ําเพชรบุรี รับทราบเกี่ยวกับเรื่องแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําเพชรบุรี
แผนงาน/โครงการดานการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําเพชรบุรี แบบบูรณาการ ป 2559 สถานการณน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ําเพชรบุ รี การปรั บแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรั พยากรน้ํ าแบบบูรณาการลุมน้ํ าเพชรบุรี
ประจําป 2560 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๘
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เปนประธานพิธีเปดโครงการอบรมเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ เพื่อใหการดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินการที่เปนรูปธรรม และสอดคลองกับพันธกิจ “มหาดไทย

๑๔
ใสสะอาด” วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี รวมกับสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันตอตาน
คอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานนําผูรวมพิธีกลาวประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริตตามนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประกวดคําขวัญวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ซึ่งสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดการประกวดประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จํานวน 5 รางวัล วันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานการประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชน แนวทางการพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
การกําหนดมาตรฐานการจางแรงงานและวัสดุและสิ่งกอสรางของจังหวัด และพิจารณาโครงการตามเพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกันไป วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
จัดโครงการประชุมนายจาง สถานประกอบการ แรงงานตางดาว และประชาชนทั่วไป เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
ในกฏระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานตางดาว และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการตรวจพิสูจน
สัญชาติของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานเปดการประชุมและ
บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดเพชรบุรี” ระหวางวันที่ 15 – 25 ธันวาคม ๒๕๕๘
ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี โครงการคายศูนยขวัญแผน ดินจังหวัดเพชรบุรี รุนที่ 2
ประจําป 2559 หลักสูตรคาศูนยขวัญแผนดิน เปนการนําเอาจุดเดนของแตละคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาง ๆ
ที่ประสบความสําเร็จ มาประยุกตใชรวมกัน เพื่อคืนคนดีสูสังคมและแกไขปญหายาเสพติด วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๘
จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเขมแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย” กิจกรรมสรางเสริมความจงรักภักดี
ตอสถาบันบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ณ วัดไสกระดาน ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยมี
ผูว าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน ภาคเชา นําหัวหนาสวนราชการเขาวัดทําบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมะสวนะ
นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมเปดบริการแกประชาชนถึงที่ รวมทั้งนําสิ่งของอุปโภคบริโภค และ
เงินสงเคราะหมามอบใหกับผูชรา ผูยากไร และนักเรียน เยี่ยมครัวเรือนเปาหมายในพื้นที่ ประกอบดวย ครัวเรือน
ยากจนดอยโอกาส และครัวเรือนประสบความสําเร็จ วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕๘ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายธวัชชัย รักขนาม) เปนประธานพิธีปลอยแถวชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดในชวงเทศกาลปใหม 2559 ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2559
และจัดกิจกรรมปลอยแถวชุดปฏิบัติการ พรอมกันทั้ง 8 อําเภอ อันจะเกิดประโยชนตอประชาชน รวมทั้งเปนการ
สรางภาพลักษณที่ดีดานการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๕,๔๑๑.๗๓ ลานบาท เบิกจายได ๒,๑๓๒.๐๕ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๓๙.๔๐ อยูลําดับที่ ๑๖ เปาหมายไตรมาสที่ ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๐ งบประจําไดรับจัดสรร
๒,๖๐๖.๒๒ ลานบาท เบิกจายได ๑,๗๔๘.๔๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๗.๐๙ อยูลําดับที่ ๔๔ เปาหมายไตรมาสที่ ๑
ตองเบิกจายได รอยละ ๓๓ งบลงทุนไดรับจัดสรร ๒,๘๐๕.๕๑ ลานบาท เบิกจายได ๓๘๓.๕๙ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๑๓.๖๗ อยูลําดับที่ ๑๔ เปาหมายไตรมาสที่ ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๑๙

๑๕
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๑๙๘.๒๒ ลานบาท
เบิกจายได ๑.๑๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๖๐ อยูลําดับที่ ๗๕ เปาหมายไตรมาสที่ ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๐
งบประจํ าได รับ จั ดสรร ๓๐.๖๗ ลานบาท เบิกจายได ๑.๑๘ ลานบาท คิดเปน รอยละ ๓.๘๖ อยูลําดับที่ ๗๐
เปาหมายไตรมาสที่ ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๓ งบลงทุนไดรับจัดสรร ๑๖๗.๕๕ ลานบาท ยังไมมีผลการเบิกจาย
อยูลําดับที่ ๗๔ เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๑๙
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ (กลุมจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ลานบาท
เบิกจายได ๓.๕๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๙๐ อยูลําดับที่ ๑๑ เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๐
งบประจําไดรั บจัดสรร ๑๐๔.๕๕ ล านบาท เบิกจายได ๓.๕๖ ลานบาท คิ ดเปนร อยละ ๓.๔๑ อยูลําดั บที่ ๑๐
เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๓๓ งบลงทุนไดรับจัดสรร ๒๙๑.๒๓ ลานบาท ยังไมมีผลการเบิกจาย
อยูลําดับที่ ๑๑ เปาหมายไตรมาส ๑ ตองเบิกจายได รอยละ ๑๙
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จังหวัดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน ๑,๓๗๖.๙๓ ลานบาท
เบิกจายได ๔๐๘.๗๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๙.๖๘ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป ป ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๖๓.๐๕ ลานบาท
เบิกจายได ๓๖๒.๖๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๑.๑๘ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนป ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑๓.๘๘
ลานบาท เบิกจายได ๔๖.๐๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๑.๕๓
ผลการเบิ กจ า ยเงิ น กั น ไว เบิก เหลื่ อมป ตามมาตรการกระตุน เศรษฐกิจ ของรัฐ บาล/งบกลาง
จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๗๘๘.๑๘ ลานบาท เบิ กจ ายได ๑๕๒.๒๒ ลานบาท คิ ดเปนร อยละ ๑๙.๓๑
จําแนก ดังนี้ ๑) งบกลางเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ และคาใชจายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งบประมาณ ๑๒๒.๐๓ ลานบาท เบิกจายได ๒๓.๙๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๙.๖๕ ๒) งบกลางตามมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณ ๑๙๕.๖๖ ลานบาท เบิกจายได ๑๒๕.๗๑ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๖๔.๒๕ ๓) งบกลางตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ลานบาท ยังไม
มีผลการเบิกจาย ๔) งบกลางตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) งบประมาณ
๔๖๖.๕๑ ลานบาท เบิกจายได ๐.๗๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๑๖ ๕) งบกลางรายการอื่น งบประมาณ ๓.๑๒
ลานบาท เบิกจายได ๑.๗๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๗.๔๒
ผลการกอหนี้/เบิกจายงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (จากระบบ GFMIS) จํานวน ๙๒๒ โครงการ
งบประมาณ ๒,๖๒๒.๒๑ ลานบาท เบิกจายได ๔๐๓.๓๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๕.๓๘ คงเหลือ ๒,๒๑๘.๘๕
ลานบาท กอหนี้ผูกพัน ๔๖๖.๒๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๑.๐๑ จําแนกเปน งบประมาณไมเกิน ๒ ลานบาท
จํานวน ๖๖๗ โครงการ งบประมาณ ๓๐๕.๖๙ ลานบาท เบิกจายได ๘๘.๔๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๘.๙๒
คงเหลือ ๒๑๗.๒๙ ลานบาท กอหนี้ผูกพัน ๔๓.๖๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๐.๑๐ งบประมาณเกิน ๒ ลานบาท
จํานวน ๒๕๕ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๑๖.๕๒ ลานบาท เบิกจายได ๓๑๔.๙๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๓.๕๙
คงเหลือ ๒,๐๐๑.๕๖ ลานบาท กอหนี้ผูกพัน ๔๒๒.๕๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ
สรุปผลการเบิกจายงบลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (วงเงินไมเกิน
๒ ล า นบาท) จํ า นวน ๗๗๖ รายการ/โครงการ งบประมาณ ๓๐๕.๖๙ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๓๗๔
โครงการ งบประมาณ ๘๘.๔๐ ลานบาท คาดวาเบิกจายเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒๔
รายการ/โครงการ งบประมาณ ๑๐.๖๐ ลานบาท กอหนี้ ภายในวัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๘
รายการ/โครงการ งบประมาณ ๔๓.๕๘ ลานบาท กอหนี้ไมทัน จํานวน ๑๖๑ รายการ/โครงการ งบประมาณ
๑๖๓.๑๑ ลานบาท

๑๖
ปญหาและอุปสรรคในการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนี้ ๑) เปนงานดําเนินการเอง ซึ่ง
ตองเปนไปตามลักษณะงาน บางงานตองรอชวงเวลาตามฤดูกาล พื้นที่การดําเนินการครอบคลุมหลายจังหวัด เชน
งานของกรมชลประทานซึ่ ง มี ว งเงิ น สู ง ๒) เป น งบที่ โ อนจั ด สรรให กับ องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ยั ง ไม ไ ด
ดําเนินการในสวนของการกอหนี้ผูกพัน วงเงิน ๔๔.๔๒ ลานบาท ๓) เปนคาควบคุมงาน คาจางที่ปรึกษา งาน
อํานวยความปลอดภัย (กรมทางหลวง) ๔) ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมผานการรับรองจากผูเชี่ยวชาญ
(ทองเที่ยวและกีฬาฯ คาดวาโอนเงินเงินกลับสวนกลาง) ๕) เปนงานกอสราง ซึ่งมีกําหนดเวลาเบิกจายตามงวดงาน
๖) มีการดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แลว ไมมีผูมายื่นเสนอราคา ๗) ปญหาดานบุคลากร ขาดความรู ทักษะใน
การดําเนินการ
ปญหาและอุปสรรคในการกอหนี้ผูกพันไมทัน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบลงทุนตั้งแต
๒ ลานบาท ไดแก ๑) เปนงานดําเนินการเอง ซึ่งตองเปนไปตามลักษณะงาน บางงานตองรอชวงเวลาตามฤดูกาล
พื้นที่การดําเนินการครอบคลุมหลายจังหวัด เชน งานของกรมชลประทานซึ่งมีวงเงินสูง ๒) อยูระหวางการเขียน
แบบแปลนโดยกรมโยธาธิการ (งานกอสรางศูนยฝกของคายพระรามหก วงเงิน ๕๙ ลานบาท) ๔) เปนงานกอสราง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ยังไมไดดําเนินการ วงเงิน ๒๑๑.๒๖ ลานบาท
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ไดแก ๑) การยกเวนผอนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
ราคากลางงานกอสรางตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอยและมาตรการกระตุนการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ยกเวนผอนผันโครงการที่ไมไดคํานวณราคากลางตาม ว ๓๙๙ และไดคํานวณตาม
ว ๑๔๔ และ ว ๓๘ ก็ ให ดํ าเนิ น การต อไป ๒) การยื่ น ขอรั บ บํา เหน็ จ บํา นาญด ว ยตนเองทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
(Pensions’ Electronic Filing) ขาราชการและลูกจางประจํา ที่เบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําดวยระบบจาย
ตรงเงินเดือนฯ กับกรมบัญชีกลาง สามารถยื่นขอรับบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
เปนตนไป ๓) การเบิกการศึกษาบุตรที่สถานศึกษาในประเทศจัดหลักสูตรการศึกษาที่เปนความรวมมือ ขอตกลง
จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในตางประเทศ สามารถเบิกจายไดตามประเภทและอัตราเดียวกับสถานศึกษา
ในประเทศ ตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนตุลาคม 2558 บงชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจากการขยายตัวของดัชนีเศรษฐกิจดานอุปทาน ตามการขยายตัวของปริมาณ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สํ าหรับดัช นีเศรษฐกิ จจังหวัด ดานอุปสงคขยายตัวเชนกัน ตามการขยายตั วของการ
บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน สําหรับดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอทั่วไปหดตัว
แตปรั บตัว ดีขึ้นเมื่อเทียบกั บเดื อนก อน ในสว นของดานการคลังทั้ งผลการเบิกจายเงินงบประมาณและผลการ
จัดเก็บรายไดลดลง เศรษฐกิจดานอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 2.3 เปนผล
จากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 13.2 ขยายตัวตอเนื่องจากที่
ขยายตัวรอยละ 6.2 ในเดือนกอน สะทอนจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใหม
ที่เ พิ่มขึ้ น สอดคลองกับ การเพิ่มขึ้น ของโรงผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โรงงานการทําอาหาร
สําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่อําเภอเขายอย และโรงงานผลิตไฟฟาจากขยะชุมชนที่ตั้งขึ้นใหมในเขตอําเภอทายาง
เปนสําคัญ ในสวนของดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 9.6 หดตัว
เพิ่ มขึ้ นจากที่ห ดตั ว รอยละ 4.4 ในเดื อนกอน ตามการลดลงของปริ มาณข าว ปริมาณสับ ปะรดโรงงาน และ
ปริมาณกุงขาว เปนสําคัญ เนื่องจากภาวะภัยแลงที่กอใหเกิดผลกระทบกับภาคการเกษตรตั้งแตตนป สําหรับดัชนี
ผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเปนโครงสรางหลัก หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 5.6 หดตัวเพิ่มขึ้นจากที่หดตัว
รอยละ 1.9 ในเดือนกอน เปนผลจากการลดลงของรายไดจากการขายสงขายปลีก และภาษีบํารุงทองถิ่นจาก

๑๗
โรงแรม เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 8.4 และขยายตัว
ตอเนื่องจากที่ขยายตัว รอยละ 3.3 ในเดือนกอน ตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปกอน รอยละ 16.2 ปรับตัวเปนบวกจากที่หดตัว รอยละ 1.4 ในเดือนกอน สะทอนจากจํานวน
รถยนตนั่งสวนบุคคลที่เพิ่มขึ้น และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นเชนกัน อีกทั้งพิจารณาจากปริมาณการ
ใชไฟฟาของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น สําหรับการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.0
ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว รอยละ 8.3 ในเดือนกอน สะทอนจากจํานวนรถยนตพาณิชยที่จดทะเบียนใหมที่ลดลง
ประกอบกับสินเชื่อสําหรับการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลง อีกทั้งพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางใหมที่หดตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน แตอยางไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนจะยังขยายตัวไดตอเนื่องจากการใหการสงเสริม
จากภาครัฐ ในมาตรการกระตุนเศรษฐกิจโครงการตาง ๆ เชน สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในระยะเวลาเรงดวน มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เปนตน
ในสวนของดัชนีการใชจายภาครัฐ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.6 เปนผลจากการเบิกจายรายจาย
ลงทุน เบิกจายไดลดลง รอยละ 25.3 เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปกอน
ประกอบกับเปนชวงตนปงบประมาณสวนราชการอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สําหรับการเบิกจายรายจาย
ประจําภาพรวมขยายตัว รอยละ 6.8 จากที่หดตัว รอยละ 7.4 ในเดือนกอน ดานรายไดเกษตรกรในจังหวัด หดตัว
จากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 7.1 หดตัวเพิ่มขึ้นจากที่หดตัว รอยละ 1.1 ในเดือนกอน เปนผลจากการ
ลดลงของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ตามการลดลงของปริมาณขาว ปริมาณสับปะรด และปริมาณกุงขาว
เปนสําคัญ เนื่องจากภาวะภัยแลงที่กอใหเกิดผลกระทบกับภาคการเกษตรตั้งแตตนป แตมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
เนื่องจากปริมาณขาวนาปที่เริ่มเก็บเกี่ยวไดในชวงนี้ ดานการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 4.5 เปนผลจากธนาคารพาณิชย และธนาคารออมสินมีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณ
สินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.1 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวรอยละ 8.2 ในเดือนกอน
เปนผลจากปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารอาคาร
สงเคราะห มีปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเชนกัน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอหดตัวจาก
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 เปนผลจากการลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มหดตัว
รอยละ 3.0 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนสง การสื่อสาร และน้ํามันเชื้อเพลิง แตอยางไรก็ตามปรับตัว
ดีขึ้นจากที่หดตัว รอยละ 1.9 ในเดือนกอน ตามการปรับตัวดีขึ้นของหมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการ
และหมวดการบันเทิง การศึกษา เปนสําคัญ ในสวนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว รอยละ 0.9
ตามการเพิ่มขึ้นของราคาผัก ผลไม อาหารบริโภคในบานและเครื่องประกอบอาหาร สงผลใหอัตราเงินเฟอทั่วไป
ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัว รอยละ 1.9 ในเดือนกอน สําหรับดานการจางงานหดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 0.6 ปรับตัวลดลงจากที่ขยายตัวรอยละ 0.1 ในเดือนกอน ดานการคลังเดือนตุลาคม 2558 ผลการเบิกจาย
เงินงบประมาณรวมในเดือนตุลาคม มีจํานวน 631.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน โดยเปนการเบิกจายรายจายลงทุนรวมรายจายปกอน จํานวน 131.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 25.5 เมื่อ
เที ย บกั บ เดื อนเดี ย วกั น ของป กอน เป น ผลจากการที่ไดรับ จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้ น มากเมื่อเทีย บกับ ปกอ น
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในมาตรการตาง ๆ เชน มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับหมูบาน
โดยการใหสินเชื่อกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ไดแก โครงการ
ตําบลละ 5 ลานบาท และมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โครงการละไมเกิน 1 ลานบาท
ใหดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 เปนตน ประกอบกับเปนชวงตนปงบประมาณ สวนราชการ
อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สวนการเบิกจายรายจายประจํา จํานวน 500.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สําหรับผลการจัดเก็บรายได จํานวน 245.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.8
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจากการจัดเก็บภาษีน้ํามันของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดเก็บ

๑๘
รายไดลดลง เนื่องจากผูผลิตหยุดการผลิตน้ํามัน สาเหตุจากราคาขายปลีกน้ํามันในทองตลาดต่ํากวาตนทุนน้ํามัน
พื้นฐานที่ผูผลิตซื้อมาจึงตองหยุดผลิตชั่วคราว ประกอบกับหนวยงานอื่นโดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัดจัดเก็บภาษี
คาธรรมเนียมการซื้อขายและคาจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย และอากรแสตมปไดลดลง เนื่องจากเดือนเดียวกัน
ของปกอนมีผลการจัดเก็บรายไดสูง สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนตุลาคม 2558 ขาดดุลจํานวน 388.8 ลานบาท
สะทอนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๓.๓ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี (หลังเกา) โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน โดยจังหวัดไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๔๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอย เสนอตอคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
จังหวั ดเพชรบุรี โดยมี องค ประกอบคณะทํางาน ๕ ดาน ดั งนี้ ๑) คณะทํางานดานการสรางจิตสํานึก รณรงค
ประชาสัมพันธ และสรางการมีสวนรวมของประชาชน มีปลัดจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน ประชาสัมพันธจังหวัด
เพชรบุรี เปนเลขานุการ ๒) คณะทํางานดานการขนสงและจัดเก็บ ขยะมูลฝอย มีทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เปน
ประธาน สถิติจังหวัดเพชรบุรี เปนเลขานุการ ๓) คณะทํางานดานการกําจัดขยะมูลฝอย มีรองผูวาราชการจังหวัด
เพชรบุรี เปนประธาน ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
เปนเลขานุการ ๔) คณะทํางานดานการจัดการของเสียอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ มีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี เปนเลขานุการ ๕) คณะทํางานดานติดตาม
และประเมินผล มีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน และ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี เปนเลขานุการ
ประธาน

มอบที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี เปนเลขานุการรวมกัน แตละดานตองมีการประชุม
เพื่อพิจารณาหาแนวคิด แนวทางปฏิบัติของแตละดาน ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีไดขอความรวมมือจากภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมดวย เพื่อใหเขาใจในการแกปญหาเรื่องขยะ เพื่อความโปรงใส หลักสําคัญในการแกไข
ปญหา คือ “ใครเปนคนกอใหเกิดขยะ จังหวัดนั้น พื้นที่นั้น ตองกําจัด” ฉะนั้น คนจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนทุกภาค
ตองรวมมือกันในการแกไขและกําจัดขยะ การทํางานตองบริหารจัดอยางอยางเปนระบบ ชัดเจน และนาเชื่อถือ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ สรุปผลการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สถิติจังหวัด
สรุ ป สถิ ติ กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘ จํ า นวน
ผูลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร จํานวน ๔,๐๕๘ คน จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโดยประมาณ จํานวน ๕,๕๐๐ คน
ผูที่ปนไมไหว ตองไดรับการชวยเหลือ จํานวน ๓๒๒ คน ระยะเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดจิกรรม ปลอยตัว เวลา ๑๕.๔๕ น.
คนสุดทายถึงจุดสิ้นสุด เวลา ๒๐.๓๕ น. การบริการสาธารณสุขและจํานวนอุบัติเหตุ ผูมารับการตรวจรางกายและ
วัดความดันกอนปนจักรยาน จํานวน ๑๕๙ ราย เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๔ ราย ประกอบดวย รถจักรยานเกี่ยวกันลม
จํานวน ๒ ราย ลมฟนหัก จํานวน ๑ ราย เทาเขาวงลอ จํานวน ๑ ราย มีผูสนับสนุนอาหารและน้ําดื่ม จํานวน ๓๗ ราย
ทั้งนี้ บริ ษัทอี ซูซุอึ้งงว งไต ได จัดกิ จกรรมจั บรางวัล มีผู ลงทะเบี ยนจั บรางวัล จํานวน ๑,๑๒๙ ราย ของรางวั ล

๑๙
จํานวน ๓๐ รายการ แบงเปน พระเลี่ยมทอง จํานวน ๑๐ รางวัล จักรยาน จํานวน ๕ รางวัล ที่สูบลมจักรยาน
จํานวน ๕ รางวัล ชุดเสื้อและหมวก จํานวน ๑๐ รางวัล รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
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๔.๒ โครงการสวดมนตเพื่อความเปนสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ๒๕๕๙
ผอ.สนจ.พระพุทธศาสนาจังหวัด ดวยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แจงวาในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมไดมีมติใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมกับวัด และสํานักปฏิบัติธรรม
ทั่วประเทศ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคสวน ดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปใหม ดวยการจัดกิจกรรมสวดมนตและเจริญจิตภาวนาขามป เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต ครอบครัว และสังคม
ติดตอกันมาอยางตอเนื่อง โดยขอใหวัดจัดใหมีการสมาทานศีล ฟงพระธรรมเทศนา สวดมนตเจริญจิตภาวนาขามป
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จังหวัดเพชรบุ รี
จึงกําหนดจัดโครงการสวดมนตเจริญจิตภาวนาขามป ในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจัดพิธีทําบุญ
ตักบาตร ในเชาวันศุกรที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหนาวัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๔.๓ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทยแจงวา คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) เปนประธานฯ ไดประชุมครั้งที่2/2558
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาล) ไดพิจารณา
และเห็น ชอบกรอบงบประมาณในเบื้ องตนเพื่ อจัด สงโครงการ/งบประมาณที่ จังหวัดไดเสนอขอรั บการจัดสรร
งบประมาณ ใหสํานักงบประมาณรับไปพิจารณาตอไป ตามสรุ ปขอมูล การเสนอขอรับ การจัด สรรงบประมาณ
ในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร เรื่ อ งการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
แนวทางและแผนดําเนินงานจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามรายละเอียด ดังนี้ 1) สรางกลไกการปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพรวม 2 โครงการ ประกอบดวย จัดอบรมสงเสริมองคกรภาคเอกชนเพื่อเปนกลไกปองกันการ
ทุจริตจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 100,000 บาท จัดอบรมสงเสริมองคกรคณะกรรมการหมูบาน (กม.) เพื่อ
ปองกันการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 100,000 บาท 2) สรางความตระหนักในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตรวม 2 โครงการ ประกอบดวย จัดอบรมเพื่อสรางความตระหนักรูองคกรตํารวจในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 100,000 บาท จัดอบรมเพื่อสรางความตระหนักรู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณ 100,000 บาท
หมายเหตุ สําหรับขอ 3) การเสริมสรางความเข็มแข็งในการปราบปรามทุจริต (จังหวัดเพชรบุรี
ไมไดเสนอโครงการ) สํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท. จะเปนหนวยงานดําเนินการโดยตรง ในการนี้
จังหวัดเพชรบุรีไดวางยุทธศาสตรเปาหมายในการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส
และการปองกันปราบปรามการทุจริตในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหนวยงานตามเปาหมายที่กําหนด และคาดวาจะ
สามารถดําเนินการอยางไดผล มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่กําหนดดวยดี ทั้งนี้ หนวยงานที่กําหนด
ไดเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของ และสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.antcor.moi.go.th
มติที่ประชุม
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๒๐
๔.๔ การจัดทําเสื้อจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัด
คณะทํางานจัดทําเสื้อจังหวัดเพชรบุรี ไดประชุมเพื่อหาขอสรุปในการออกแบบ และจัดทําเสื้อ
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุมสรุปได ดังนี้ ๑) รูปแบบลายผาที่จัดทําเสื้อ เปนภาพ
กราฟฟกลายเสนที่แสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย พระนครคีรี พระรามราชนิเวศ พระราชนิเวศมฤคทายวัน ตนตาล ดอกลั่นทม และเกลียวคลื่น ๒) สีของเสื้อ เปนสีสมไลระดับสี ซึ่งเปนสีวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ๓) ผูรับผิดชอบ การผลิตผา/เสื้อ ไดแก สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี การ
สํารวจความตองการ และจําหนาย ไดแก สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ๔) รายไดที่เกิดจากการจําหนาย จะนําเขา
กองทุนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การกําจัดการยิงปนขึ้นฟาชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๙ และชวงเทศกาลตาง ๆ/โครงการ

พระราชดําริ
ปลัดจังหวัด
การกําชับการยิงปนขึ้นฟาชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๙ และชวงเทศกาลตาง ๆ โดยผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ไดลงนามในหนังสือขอความรวมมือไปยังผูบังคับบัญชาทุกสวนราชการ ใหงดการยิงปนขึ้นฟาชวง
เทศกาลปใหม และชวงเทศกาลตาง ๆ ทั้งนี้ หากมีการดําเนินคดีความขอใหดําเนินการขั้นเด็ดขาด
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี มีนโยบายเรื่องโครงการพระราชดําริของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน
๒๒ โครงการ ใหดําเนินการเปนรูปธรรมชัดเจน ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใหที่ทําการปกครองจังหวัด
เพชรบุรี เปนหนวยงานหลักในการประสานงานและจัดประชุม เพื่อเรงรัดการขยายผลตอไป
ประธาน

โครงการพระราชดําริ มีหลักการ ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) ใหทุกสวนราชการไดเขาไปสนับสนุน ดูแลเรื่อง
งบประมาณทางวิชาการ ๒) ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ มอบนายอําเภอในพื้นที่ และสวนราชการที่
เกี่ยวของ ลงพื้นที่ดูแล จัดประชุมอยางเปนระบบ ในเรื่องการใชจายงบประมาณ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
จังหวัดเพชรบุรีเปนที่ตั้งศูนยแหงการเรียนรูโครงการพระราชดําริ ตองคิดหาวิธีทําใหคนเพชรบุรีเดินตามรอยศูนย
การเรียนรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การแกปญหาสิ่งแวดลอม มอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุ รี
รวมกับทุกภาคสวน จัดกิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการใหเปนรูปธรรม ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙

พัฒนาการจังหวัด
สําหรับนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี ไดประชุมทีมงานไปบางสวนแลว โดยใชมาตรฐาน ๖ x ๒ ของตัวชี้วัดที่จะลงทุกหมูบาน มีการ
ตรวจสุขภาพของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับป ๒๕๕๗ ไดจัดโครงการอาสาใจขยายผลโครงการพอตามแนว
พระราชดําริ ทั้ง ๘ อําเภอ ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ จัดกิจกรรมเพิ่มความรู ความเขาใจ อบรมวิทยากรตาง ๆ โดยนําผูนํา
ชุมชนทั้งหมด มารับความรู ศึกษาดูงานจากโครงการพระราชดําริทั้งหมด และสรุปเปนตัวหลักสูตรวาโครงการ
พระราชดําริ ทั้ง ๒๒ โครงการมีอะไร หลักการทรงงานของในหลวงเปนอยางไร ขั้นตอนที่ ๒ ใหเขาถึง โดยการดูตัวโครงการ
จริง ๆ และทําการวิเคราะหจากขอมูลประชาคมวาตองการอะไร ขั้นตอนที่ ๓ นําไปพัฒนา เสนอโครงการโดยมี
งบประมาณเขาไปสนับสนุนในการสาธิต จนกระทั่งป ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีไดรับรางวัล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑
๕.๒ การประกวด Top Ten of OTOP City ๒๐๑๕
พัฒนาการจังหวัด
ดวยกรมการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการประกวด Top Ten of OTOP City ๒๐๑๕ ในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีผลิตภัณฑของผูประกอบการ OTOP เขารอบ ๑ ใน ๑๐ ระดับภูมิภาค
จํานวน ๓ ราย ไดแก ๑) ผอบไมตาลลงลายปูนปน กลุมเครื่องประดับไทยประยุกต อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) ปนโต
ไมตาล กลุมกลึงไมตาลหนองปรง อําเภอเขายอย ๓) น้ําผึ้งจากดอกกุหลาบและบัวน้ําเงิน นางลวนกี่ แซเฮง อําเภอ
แกงกระจาน และผลการประกวดระดับประเทศ ในงาน OTOP City ๒๐๑๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผลิตภัณฑปนโตไมตาล กลุมกลึงไมตาลหนองปรง อําเภอเขายอย ไดรับรางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
พรอมโลรางวัล
โครงการ OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได ภายใตชื่อ “งานเทศกาลของขวัญปใหม
ตลาดนัดชุ มชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได” เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธัน วาคม ๒๕๕๘ ณ บริ เวณหนาศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท มีผูผ ลิตผูประกอบการ OTOP ร วมจําหนาย ๑๒๐ บูธ เปนบูธ
จั งหวั ด เพชรบุ รี จํ า นวน ๖๐ บู ธ และบู ธ OTOP ตางจัง หวัด จํานวน ๖๐ บูธ มีย อดรายไดจ ากการจําหนา ย
๗,๕๘๘,๖๐๔ บาท
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP City ๒๐๑๕ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดเพชรบุรีไดรับการจัดสรรบูธ
จําหนายผลิตภัณฑ จํานวน ๑๓ บูธ ยอดจําหนาย ๒,๘๖๑,๘๓๓ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีนอย)
หัวหนากลุมงานอํานวยการ

