รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1 นายสนิท
2 นายธวัชชัย
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.อ.กรกานต
5 พ.ต.อ.สมเดช
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทยประจักษ
9 นายแพทยสาธิต
10 นายชวพันธุ
11 นายประพันธ
12 นางณฐากูร
13 นายสุวัฒน
14 นางสาววนิดา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอรอนงค
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นางมธุรส
นางสาวจินตนา
นางสาวบุษกร
นางสาวกรรณิกา
นายประดิษฐ
นายวชรสิน
นางผกาวรรณ
นางวาสนา
นายวิรัชชัย
นางแกวกาญจน
นางจิดาภา
นายมานะ
นายอุทิศ

ขาวสอาด
รักขนาม
ประวิตร
นาเวชวนิชกุล
ฐิตวัฒนสกุล
แกนแกว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ลีปายะคุณ
นาเจริญ
ขันเชื้อ
แยมสรวล
พัฒนสุชัย
คลายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
เปรมฤทธิ์
ธนาวัชรโชค
วงศสุวรรณ
กิ่งทอง
แจมจันทรา
แกวเสียง
บุญเกิด
ไขวพันธุ
พลอยเพชร
วสุพรพงศ
ชยธรกุลศิริ
วัฒนากร
บุญชวย

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายยุทธนา
นายชาญณรงค
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวพัชรศรี
นายนรินทร
นางศรีจันทร
นายถนอมพล
พ.อ.ประเวศ
นางวันเพ็ญ

สมบูรณจิตต
พวงสั้น
ผดุงขันธ
สมบัติทวีพูน
นรากรนิธิกุล
เฉลิมเกียรติ
ดอนไพรวัน
เชิดชูวงศ
มังศรี

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

อําเภอ
40 นายรณกร
41 นายชวลิต
42 นายศักรินทร
43 นายเทียนชัย
44 นายจําลอง
45 นายรัฐพล
46 นายวันชัย
47 นายทรงรัฐ

เผาวิจารณ
ปราบพาล
ทุมเสน
เจริญศักดิ์
แกวแดง
นิโครธานนท
กองทรัพย
รัฐปตย

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขายอย
แทน นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
แทน นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 ร.อ.มาโนช
49 พ.ต.แกวเพชร

โรจนบุรานนท
ตั้งพัฒนพันธุ

แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค
แทน ผูบงั คับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
50 ร.ต.อ.วรัทภพ

บุญตา

51 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

52 พ.ต.ท.พนม

เพ็ชรมีคา

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชิงชัย
สีนวล
มีชวย
ภูชนะศรี
ระหวางบาน
ตรีประสิทธิ์ชัย
เปยมศักดิ์
เกือ้ เกษมศักดิ์
ชันแสง
ขาวดารา

แทน รองผูบังคับการ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผูกํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายศรียานนท)
ผูบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูบงั คับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
ผูกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานลาด
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง

ร.ต.อ.สมเด็จ
ร.ต.ท.แสงรุง
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพงศ
พ.ต.ท.สมยศ
พ.ต.อ.อุดม
พ.ต.ต.สมบูรณ
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ต.ธวัช

๓
63
64
65
66

พ.ต.อ.ภีมพล
พ.ต.ต.ชาญยุทธ
ร.ต.อ.อดุลย
พ.ต.อ.วิโรจน

ศรุตานันทะ
พวงสั้น
วัชโรบล
เหมือนแท

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก

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

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
มังคุด
วีรสมัย
แกวขาว

72 นายภักดี
73 นางทัดทรวง

เนียมแสง
อักษรมัต

74 นายปยพงษ

สันติกุล

แทน นายดานศุลกากรแมกลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
75 นายปราโมทย
สุขพลอย

ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
76 นางวารุณี
ลิ้มสกุล
แทน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
หวยสัตยใหญ ปาเด็ง หุบกะพง ดอนขุนหวย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
77 นายสนิท
สกุนา
แทน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
78 นางสินทรัพย
นกแกว
แทน ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งกุมสะแกจังหวัดเพชรบุรี
79 นางสาววราภรณ
เพชรมณี
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
80 นางสาวภัทรพร
ถึงโภค
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
81 นายพิสณฑ
82 นางสาวอัจฉราพร
83 นางสาวสุธาทิพย
84 นายสมเกียรติ
85 นายชัยวัธน
86 นางสุดารัตน
87 นายกฤษณุพันธ
88 นายโยธิน
89 นางจิตอําไพ
90 นายสันต
91 นายทองลวน
92 นายจิระ

ชลายนนาวิน
ตอนสุข
สัจจมาศ
นวลละออง
สมุทรเกา
ภูเกาะ
โกเมนไปรรินทร
เทอดวงศวรกุล
เราประเสริฐ
จรเจริญ
เผาวิจารณ
มาตรทอง

ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๑๖
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๑๕
แทน ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอ ํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี
ผูอ ํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เพชรบุรี

๔
93
94
95
96
97
98

นางสาวศิริ
นายศุภชัย
นางบุญศรี
นางสาวธนพร
นายพิษณุ
นางสาวอรญา

วัดสวาง
เมงพัด
บุญเสง
กระดังงา
แถลงกิจ
คํานิล

หัวหนาหนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ
100 นายจตุรงค
อมรรัตน
101 นายสวาง
รัตนนรา
102 นายประสงค
ประเสริฐวสุ
103 นางสาวชัชชฎภรณ
คลายทองคํา

แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
104 นางกรวิภา
จุลเจริญ
105 นายชัชนรินทน
ชัชวงศุวาลย
106 นายพิธิวัฒน
มาเอี่ยม
107 นายชรินทร
อินทรไพโรจน
108 นายมานะ
เพิ่มพูน

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
109 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
110 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ
111 นายสุพจน
จุลธุระ
112 นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร

หัวหนาที่ทําการไปรษณียจังหวัดเพชรบุรี
แทน โทรศัพทจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
หัวหนาสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานบริหารลูกคา กสท.เพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
113 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย
114 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
115 นายธรรมนูญ
ไขวพันธุ
116 นายนาวิน
บุศยประยูร
117 นายสุคนธ
จับใจ

ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
118 นางธนัชพร

คําสอน

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
119 นางสาวจริยาภรณ
120 นายนัสที
121 นายศักดิ์ดา

สินธุสุวรรณ
ทองปลาด
สีค้ํามื้อ

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

๕
กระทรวงแรงงาน
122 นางพุมพวง

ฉัตรทัณต

แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
123 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
124 นายประพันธพร
125 นายธีรวัฒน
126 นางศิริเรือง
127 นายพรชัย
128 นายสมพงศ
129 นายเรืองแสง
130 นางสมมนา
131 นายสรรเสริญ
132 นายอรุณ
133 นายสรยุทธ
134 นายประสิทธิ์
135 นางขวัญรุง
136 นายสมหมาย
137 นายวีระ
138 นายวีระ

นวมประวิต
เสนอโห
ชูใจ
สุขสุภกิจ
กาศเกษม
หาสกุล
สุวรรณนที
ไหมทอง
หวังอารี
อุนใจ
ใจชวง
นุมเมือง
ลิ้มเจริญ
แกวกัลยา
กิ่งแกว

แทน ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเี ขต ๑
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
139 นางเพ็ญจมาศ

คําธนะ

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายนิเวศน
141 นายบุญโชค
142 นายคงศักดิ์

รุงสาคร
คงสถาพรชัย
มาตังครัตน

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
143 นายชวลิต
144 นางสาวฉัตรทิพย
145 นายธานินทร
146 นายศักดิ์ศรี
147 นายวิเชียร
148 นายอนันต
149 นายอนันต
150 นายอิทธิกร

ยาคลาย
วงคําสอน
ถิตตยานุรักษ
ลาภประสิทธิ์
เรียบรอย
วรรณพรรณ
วรรณพรรณ
ชํานาญอักษร

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือขายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี

๖
151 นายอภิชาต
152 นายมนู

พวงนอย
อาลี

แทน นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
153 นายจรุงศักดิ์
154 นางกนกวรรณ
155 นางนฤมล
156 นายอุดม
157 นายอนุชา
158 นางสาวปรนัย
159 นายนพรัตน
160 นายบุญรอด
161 จ.ส.อ.ประชา
162 นางสาวรมิดา
163 นายสุเทพ
164 นายประยูร

เรืองแกว
ชนะสิทธิ์
กิจพวงสุวรรณ
วงวาทิน
สุภาษิต
เลียนวราสัย
ดุสิตปณิธิ
มาคลาย
นามทิพย
กลิ่นเมือง
บุตรฉุย
เชียรรัมย

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

ผูเขารวมประชุม
165 นายอนุชา
166 นายอานนท
167 นางสาวธราภรณ
168 นางวรรณวิมล
169 นายเชิดพงษ
170 นายวิชัย
171 นายพิสิษฐ
172 นายมงคล
173 นางทิพยวรรณ
174 นางสาวสุวรัตน
175 นางสาววริศรา

เรืองอมรวิวัฒน
พรอมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ
จันจะนะ
ไพศาลพัฒนสุข
บุญสงนาค
บุญสราง
จําปาทอง
มุขรัตน
เชิดชู

ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
จาจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานัก OSM ภาคกลางตอนลาง ๒
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หัวหนาตรวจสอบภายในจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ศึกษาธิการภาค ๕
2 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
3 ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
4 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ (สวนแยกจังหวัดเพชรบุร)ี
5 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๓
6 ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
7 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
8 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเี ขต ๒
9 ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

๗
10
11
12
13
14
15
16
17

หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี
ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ ๑ (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
ผูจัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายธวัชชัย รักขนาม รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบโลโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูวิชาการสหกรณ
สหกรณจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนตนแลลการจัดการเรียนรูการสหกรณ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูการสหกรณ สําหรับนักเรียนและ
สถานศึกษาตาง ๆ โดยหลักเกณฑที่ใชในการประเมิน ไดแก การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู และการประเมินพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผ ลของผู เรียน ผลการประเมินโรงเรีย นตนแบบ
การจัดการเรียนรูการสหกรณ ดังนี้ ๑) โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ไดแก
โรงเรี ย นหาดเจ า สํ า ราญ (พรหมานุ กู ล ) อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี ๒) โรงเรี ย นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ไดแก โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) อําเภอชะอํา
๒. มอบประกาศเกียรติคุณแกตัวแทนหมูบานสารสนเทศตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ป ๒๕๕๙
ผูแทนพัฒนาจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการพัฒนาหมูบาน
สารสนเทศตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป ๒๕๕๙ อําเภอละ ๑ หมูบาน รวม ๘ หมูบาน และพิจารณา
คัดเลือกหมูบานสารสนเทศตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากระดับอําเภอ จํานวน ๑ หมูบาน เพื่อเปน
หมูบานสารสนเทศตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด และประกวดระดับเขตตรวจราชการของ
กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน การศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นประโยชนของขอมูล ยอมรับและนําขอมูลไปใชประโยชน
สามารถจั ดทํ า ข อมู ล สารสนเทศชุ มชนแบบบูร ณาการรว มกัน ของทุกภาคสว น และบริห ารจัดการะบบขอมู ล
สารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการยกระดับการพัฒนาชุมชน สําหรับหมูบานสารสนเทศตนแบบเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ป ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด ไดแก บานพุบอน หมูที่ ๖ ตําบลทาตะครอ อําเภอหนองหญาปลอง
ระดับอําเภอ ไดแก ๑) บานนอกบาน หมูท่ี ๔ ตําบลโพพระ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) บานหวยโรงลาง หมูที่ ๔
ตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย ๓) บานหนองเขื่อน หมูที่ ๔ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา ๔) บานวังไคร หมูที่ ๓
ตําบลวังไคร อําเภอทายาง ๕) บานไรมะนาว หมูที่ ๑ ตําบลไรสะทอน อําเภอบานลาด ๖) บานทุงเฟอ หมูที่ ๗
ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม ๗) บานหนองน้ําดํา หมูที่ ๔ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน
๓. มอบประกาศเกียรติคุณแกผูนําชุมชน กลุมองคกร เครือขายชุมชน และชุมชนที่สมัคร
เขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดเพชรบุรี ประจําป ๒๕๕๙
ผูแทนพัฒนาการจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ผลผลิต ที่ ๑ เสริมสรางขี ดความสามารถของพลั งชุมชนในการจั ดการและแกไขปญหาของชุ มชน

๘
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจําป ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูนําชุมชน กลุม/องคกรชุมชน เครือขายองคการชุมชน และชุมชน ที่สมัครใจเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.) เกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการดําเนินงาน
มชช. ป ๒๕๕๙ สํานักงานพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานเรียบรอยแลว โดยมี
กลุม เปาหมายสมัครใจเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จํานวน ๔ ประเท จํานวน ๓๒ หนวยนับ ดังนี้ ๑) ประเภท
ผูนําชุมชน จํานวน ๙ หนวยนับ ประกอบดวย นางแกวใจ ศิริประชุม ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลสระพัง อําเภอเขายอย
นายสุดใจ จําปาทอง ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย นายชลาธร วัฒนากร ผูใหญบาน
หมูที่ ๑๑ ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง นางสาวจินตนา บัวสะอาด ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี นางสาวรุงอรุณ จารีย ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลทาแรงออก อําเภอบานแหลม
นางรัตตยา คงประเสริฐ ประธาน กพสต.ไรโคก อําเภอบานลาด นายสวัย ปนทอง ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนตําบล
ปกเตียน อําเภอทายาง นายดางรุง หล่ําคาขาย ผูใหญบาน หมูที่ ๔ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน
นางสาวนาตยา แกวเจริญ ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา ๒) ประเภทกลุม/องคกรชุมชน
ประกอบดวย กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานไผ หมูที่ ๓ ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขายอย กลุมสตรีอาสาใจ
ขยายผลโครงการพอตามแนวพระราชดําริ หมูที่ ๑๑ ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง กองทุนแม
ของแผนดินบานนาพรม หมูท่ี ๘ ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี กลุมทอพรมเช็ดเทาบานกลางพัฒนา หมูที่ ๔
ตําบลทาแรงออก อําเภอบานแหลม กลุมออมทรัพยฯ บานหนองโสน หมูที่ ๓ ตําบลหวยของ อําเภอบานลาด
กองทุนแมบานของแผนดินบานหนองน้ําดํา หมูที่ ๔ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน กลุมแมบานวัยหวาน
หมูที่ ๔ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา ๓) ประเภทเครือขายองคกรชุมชน ประกอบดวย ศอช.ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย เครือขายกองทุนแมของแผนดินอําเภอหนองหญาปลอง กพสต.นาพันสาม อําเภอ
เมืองเพชรบุรี ศอช.ตําบลทาแรงออก อําเภอบานแหลม สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานนาน้ําพุ ตําบลไรโคก
อําเภอบานลาด ศอช.ตําบลวังไคร อําเภอทายาง ศอช.ตําบลสองพี่นอง อําเภอแกงกระจาน เครือขายกองทุน
หมูบาน ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา ๔) ประเภทชุมชน ประกอบดวย บานมณีเลื่อน หมูที่ ๓ ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย บานดงตากิต หมูที่ ๒ ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง บานนาคลอง
หมูที่ ๙ ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี บานกลางพัฒนา หมูที่ ๔ ตําบลทาแรงออก อําเภอบานแหลม
บานนาน้ําพุ หมูที่ ๓ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด บานวังไคร หมูที่ ๓ ตําบลวังไคร อําเภอทายาง บานหนองน้ําดํา
หมูที่ ๔ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน บานหนองเขื่อน หมูที่ ๔ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา
๔. มอบประกาศเกียรติคุณแกประธานอาสาสมัครตนแบบประชาธิปไตย
ปลัดจังหวัด
ดวยกรมการปกครอง ไดจัดทําโครงการสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ประจําป ๒๕๕๙ โดยใหจังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน จังหวัดละ ๑
หมูบาน ตามหลั กเกณฑและแนวทางที่กําหนด ซึ่ งจังหวัดเพชรบุรี ไดพิจารณาคัดเลือก บานนาคลอง หมูที่ ๙
ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี เปนหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
๑.๑ ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงที่อื่น
- นายสนิท
ขาวสอาด
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ยายไปดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ ขาราชการเกษียณอายุราชการ
(๑) นายธวัชชัย รักขนาม
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
(๒) นายสุรเวช ดีมาก
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
(๓) นายโสภณ คงเทียบ
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

๙

จังหวัดเพชรบุรี

(๔) นายยุทธนา สมบูรณจิตต
(๕) นางมธุรส
เปรมฤทธิ์
(๖) นายเรวัต
ผองสุวรรณ

เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัว หนาสํานักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย

(๗) ดร.ไพบูลย
(๘) นายพล

ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

เกตุแกว
อินทรจันทร

๑.๒ ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย
ระหวางวันที่ ๑๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดแก ดานการบริหารราชการแผนดินอื่น ๆ ประกอบดวย ๑) การเรง
แกไขปญหาการคัดคานการดําเนินโครงการบานประชารัฐ กําหนดใหกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงแกไขป ญหาการคั ดคานการดํ าเนินโครงการบานประชารัฐบนพื้นที่ราชพั สดุ ตามมติคณะรัฐมนตี เมื่อวัน ที่
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยชี้แจงข อมู ลข อเท็จ จริงและสรางความเขาใจที่ถูกตองแกป ระชาชนในพื้น ที่ใหทั่ว ถึง
เปนการลวงหนา รวมทั้งจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถดําเนินโครงการไดตามวัตถุประสงค ๒) กําหนด
มาตรการที่ ยั่ งยื น ในการแก ไขป ญ หาผั กตบชวา ตามที่คณะรัฐ มนตรีมีมติ เมื่อวัน ที่ ๗ มิ ถุน ายน ๒๕๕๙ เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการกําจัดผักตบชวา ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดใหกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพิจารณาดําเนินการศึกษา คนควา และวิจัยวิธีการกําจัดผักตบชวา เพื่อยับยั้งการแพรพันธุเพิ่มขึ้น และ
ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดมาตรการที่ยั่งยืนใหการ
แกไขปญหาผักตบชวาในแมน้ําลําคลอง เชน น้ําผักตบชวาไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น ใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา กําหนดมาตรการทางกฎหมาย และทบทวนแกไขปญหากฎหมายที่เกี่ยวของ ๓) การขยาย
การดําเนินการจําหนายสินคา OTOP ไปยังสายการบินอื่น ๆ ตามที่ไดมีการจัดจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) บนเครื่องบินของสายการบินไทย ซึ่งเปนการขยายชองทางการจําหนายสินคา OTOP ไปสูตางประเทศ
แลวนั้น ใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแนวทางการขยาย
การดําเนินการจําหนายสินคา OTOP ไปยังสายการบินอื่น ๆ รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมีความทันสมัย
และน า สนใจ และจั ด สื่ อ โฆษณาที่ บ ง บอกถึ ง ประวั ติ ความเป น มาของสิ น ค า OTOP เพื่ อให เ กิ ด แรงจู งใจและ
ประทับ ใจในสิ น ค า ๔) การประเมิ น ผลการดําเนิน โครงการที่ ใช จายงบประมาณของรั ฐ ใหทุ กส ว นราชการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการที่ใชจายงบประมาณของรัฐ เชน มาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอย และ
รายงานผลให สํ า นั กงบประมาณทราบทุ ก ๓ เดือน ดานความมั่นคง ประกอบด ว ย ๑) การพิจ ารณากําหนด
มาตรการในการกํา กั บดู แลการจํ า หน า ยบัตรโดยสารรถสาธารณะ โทรศัพทเคลื่อนที่ ซิมการด ตลอดจนวัส ดุ
อุปกรณอื่น ๆ กําหนดใหหนวยงานดานความมั่นคง เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิ จ ารณา กํ า หนดมาตรในการกํ า กั บ ดู แลการจํา หนายบัตรโดยสารรถสาธารณะ โทรศัพทเคลื่อ นที่ ซิมการ ด
ตลอดจนวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่อาจถูกนําไปใชประกอบการกอเหตุราย ใหมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดย
ใหจําหนายจัดเก็บขอมูลผูซื้อใหครบถวน ชัดเจนดวย เชน ขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน การบันทึกรูปพรรณผูซื้อ
๒) การตรวจสอบ CCTV ในแตละพื้นที่ทั่วประเทศใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) ทั่ ว ประเทศ โดยมี ผู ตรวจราชการสํานักนายกรัฐ มนตรีเปน ประธานกรรมการ มีผูแทนจากหนว ยงาน
ที่เ กี่ ย วข องตามความเหมาะสมในแต ล ะพื้น ที่เปน กรรม เชน กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย ดานสังคม ไดแก ขับเคลื่อนสังคมไทยที่เขมแข็งพอเพียง และปลอดภัย มอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย) เปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนที่ใหเกิดสังคมไทยที่เขมแข็ง

๑๐
พอเพี ย งและปลอดภั ย โดยนํ า หลั ก ธรรมสร า งจิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย มในสั ง คมและทํ า ให เ กิ ด ผลเป น รู ป ธรรม ทั้ ง นี้
ใหบูรณาการงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึ กษาธิ การ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับ เคลื่อนการดําเนิน การดังกลาวตอไป ดานเศรษฐกิจ
ประกอบดวย ๑) การสรางการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลใหแกประชาชนทุกระดับ
กําหนดใหทุกสวนราชการสรางการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลใหแกประชาชนทุกระดับ
โดยมุงเนนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนที่ประชาชนแตละกลุมจะไดรับ รวมทั้งชี้แจงดวยวาในการดําเนิน
นโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล มิไดมุงที่จะสรางรายไดใหกับประเทศเทานั้น แตไดใหความสําคัญในการดูแล
ชวยเหลือประชาชนภายในประเทศทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ใหใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน
สื่อมวลชน ผูนําทองถิ่น สื่อสังคมออนไลน ๒) การติด ตามผลการดําเนินการโครงการที่ใชงบประมาณของรั ฐ
จํานวนมาก ใหคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) เปนประธานกรรมการ รวมกับสํานักงบประมาณ สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และสํานักนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดําเนินการโครงการที่ใชงบประมาณของรัฐจํานวนมาก เชน
โครงการที่เกี่ยวของกับการเกษตร มาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอย และสงรายงานผลการติดตามให
เลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี ทุ ก ๓ เดื อน เพื่อเสนอนายกรัฐ มนตรีตอไป ๓) การพิจ ารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินการขึ้นทะเบียนสินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร สินคาจีโอภายในป ๒๕๖๐ ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย พิจารณากําหนดแนวทางเพื่อผลักดันใหจังหวัดที่ยังไมมีการขึ้นทะเบียนสินคา
บงชี้ทางภูมิศาสตร หรือสินคาจีไอ (Geographic Indication : GI) สามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนสินคาจีไอ
ภายในป ๒๕๖๐ ๔) การเรงดําเนินโครงการรานหนูณิชย (รถขายเคลื่อนที่) โดยใหขยายพื้นที่เปาหมายไปเปด
จําหนายในพื้นที่ชุมชนสถานที่ทองเที่ยวหรือสวนสาธารณะ ใหกระทรวงพาณิชยเรงดําเนินโครงการรานหนูณิชย
(รถขายเคลื่อนที่) โดยใหขยายพื้นที่เปาหมายไปเปดจําหนายในพื้นที่ชุมชน สถานที่ทองเที่ยว หรือสวนสาธารณะ
เชน สวนวชิรเบญจทัศน (สวนรถไฟ) สวนลุมพินี ฯลฯ เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงของกลุมบริโภคที่หลากหลาย
ขึ้น ทั้งคนวัยทํางาน วัยรุน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อันจะสงผลใหเกิดรายไดสูเศรษฐกิจชุมชนและทองถิ่น
มากขึ้ น ทั้ งนี้ ในการดํา เนิ น การยั งต องคงเปาหมายหลักในเรื่องคุณภาพและรสชาติของอาหาร รวมทั้งราคา
ประหยัดดวย
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ผูแทนประชาสัมพันธจังหวัด วันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๙ นายอะหมัด รูสดี เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจําประเทศไทย
และคณะ เขาเยี่ยมคารวะผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี พรอมประชุมในโอกาสเขารับตําแหนงใหม ประชาสัมพันธ
และเชิญภาคเอกชนของเพชรบุรี หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจทองเที่ยวเปนตนเขารวม งาน the 31
Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 “Remarkable Indonesia” งานแสดงสินคาประจําปที่ใหญที่สุด
ในประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 5 กันยายน ๒๕๕๙ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 2 เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
(พ.ศ.2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 (การประชาพิจารณ
และการจัดทํารางฉบับสมบูรณ)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ วันที่ 5 กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ 12
กันยายน ๒๕๕๙ สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการลุมน้ําเพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการ
ลุมน้ําเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เปนประธานประชุม
พิจ ารณาแผนปฏิ บั ติการบริ ห ารจั ดการทรัพยากรน้ําแบบบูร ณาการ ป 2560 จํานวน 263 โครงการ สรุ ป
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2559 และ
พิจารณากรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2561 - 2564
ลุมน้ําเพชรบุรี วันที่ 6 กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนที่

๑๑
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) จังหวัดเพชรบุรี และคณะทํางานการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ณ หองประชุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
โดยมี ปลั ดจั งหวั ดเพชรบุ รี เปน ประธาน วัน ที่ 6 กันยายน 2559 ณ หองประชุมตํารวจภูธรจังหวัด เพชรบุรี
รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี (นายธวั ช ชั ย รั ก ขนาม) เป น ประธานการประชุ ม พิ จ ารณาการจั ด ระเบี ย บ
รถจั กรยานยนตส าธารณะ ครั้งที่ 2/2559 เกี่ย วกับการยื่นขอประกอบอาชีพขั บ รถจั กรยานยนตสาธารณะ
สามารถยื่นลงทะเบียนเปนผูขับรถจักรยานยนตสาธารณะ รอบ 2 วันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัล
ไดมอน รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เปนประธานการประชุมสัมมนานําเสนอรูปแบบ
โครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสํารวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี – ปากทอ)
ตอน 3 การนําเสนอผลการออกแบบโครงการ/รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ วันที่ 8 กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชพฤกษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 47 อําเภอชะอํา รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.
ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ในฐานะรองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
เปนประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานอุปกรณการเรียน ถุงเทานักเรียน กระเปาเป และอุปกรณกีฬา วันที่ 8
กันยายน ๒๕๕๙ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) รวมตอนรับ Mr. Chen Lei
รัฐ มนตรี วา การกระทรวงทรั พยากรน้ํ าแหงสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และคณะในโอกาสเขาเยี่ยมชมโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบานแหลมในฐานะแขกของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเขาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) นําเจาหนาที่สนธิกําลังหลายฝาย
รวม 100 นาย เขาจูโจมตรวจคนบริเวณภายในเรือนจํากลางเพชรบุรี ตามนโยบายและมาตรการเรงดวนในการ
ปราบปรามและยับยั้งการแพรระบาดของยาเสพติดของคณะรั กษาความสงบแหงชาติ ไมพบสารเสพติ ด และ
สิ่งของตองหามแตอยางใด วันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๙ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานเปดงานเทศกาล
กินหอย ดูนก ตกหมึก ชะอํา ครั้งที่ 18 ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอํา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและชวยกระตุน
เศรษฐกิจในพื้นที่ ระหวางวันที่ 11 - 17 กันยายน 2559 วันที่ 11 กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรม
เนื่องในวันตอตานการคอรรัปชั่นแหงชาติ พรอมรวมลงนามในสัตยาบันเพื่อรวมสราง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใส
สะอาด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐเพื่อสรางความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ตจากการซื้อจัดซื้อจัดจางและการจัดทําโครงสรางพื้น ฐานเปนไปดวยความโปรงใส และ
ปราศจากการทุจริต สงเสริมในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน วันที่ 13 กันยายน ๒๕๕๙ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานพิธี
เปดกิจกรรม “ปนน้ําใจในสายฝนเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดํารงตําแหนงสภานายิกา
สภากาชาดไทย 60 ป” ณ โรงเรียนบานหนองไกเถื่อน และบานไรโคก อําเภอบานลาด วันที่ 14 กันยายน ๒๕๕๙
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม) เปนประธานพิธีเปดการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา
(รสทป.) ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ตลอดจนการดูแลรักษา และฟนฟู
สภาพปาไม ที่มีอยูใหมีความอุดมสมบูรณ วันที่ 14 กันยายน ๒๕๕๙ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี แถลงขาว
เปดใหบริการ PNK Guide application และระบบนําชมแบบ Augmented Reality Code (AR – Code)
แอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูและทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี โดย
นายอนันต ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) วันที่ 15
กันยายน ๒๕๕๙ พลเอก นิพนธ ภารัญนิตย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํานักราชเลขาธิการ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการโครงการอนุรักษ และฟนฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจาลายใหญ)

๑๒
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปน ประธานการประชุมตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษและฟนฟู สภาพพื้น ที่บริเวณ
เขานางพันธุรัต (เขาเจาลายใหญ) โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เขารวม ณ หอง
ประชุมบริษัทชลประทานซีเมนต อําเภอชะอํา วันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๙ นายวรพันธ เย็นทรัพย ผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี เขต 5 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบ าลจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานการประชุ ม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559 และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ที่วาการอําเภอ
เมืองเพชรบุรี ติดตามผลการดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ อําเภอหนองหญาปลอง วันที่ 16 กันยายน ๒๕๕๙ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
เปนประธานพิธีเปดงานวันเยาวชนแหงชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2559 ณ บริเวณขางจวนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อใหเยาวชนตระหนักในหนาที่ เปนตัวอยางที่ดีและมีสวนรวมในการทํางานรวมกับชุมชน สังคม สงเสริมใหเด็ก
เยาวชน บุคคลที่ทํางานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนไดรับการยกยองเชิดชู ยอมรับจากสังคม และกระตุนให
หนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเยาวชนรวมกันจัดงานเฉลิมฉลองในวันเยาวชนแหงชาติของจังหวัด
วันที่ 19 กันยายน ๒๕๕๙ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะนายกเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานพิธี
เปดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหลากาชาดจังหวัด ภาค 4 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่ อนํ าเสนอผลการปฏิ บั ติงานของเหลา กาชาด แตล ะจังหวัด ในรอบ 4 เดือน แลกเปลี่ย นความคิดเห็นและ
ประสบการณ สรางความความสัมพันธอันดีระหวางกัน ณ โรงแรมลองบีชชะอํา วันที่ 20 กันยายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมที่วาการอําเภอบานแหลม มีการประชุมชี้แจงโครงการและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(ปจฉิมนิเทศโครงการ)การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA)โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร) เปนประธาน วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๙ ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง นายจรินทร จักกะพาก
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนประธานเปดโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ รวมเทิดไทองคราชัน
ราชินี มีรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เขารวมดวย ในวันเดียวกัน ผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เปนประธานการแถลงขาวผลงานรอบ 1 ปที่ผานมา ชวงระหวางตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
การขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อนําไปสูความสําเร็จ โดยใชกลยุทธ ใหเพชรบุรีเปน “เมืองนาอยู นากิน นาเที่ยว” และการ
ประชุมผูวาพบสื่อครั้งสุดทายของปงบประมาณ 2559 วันที่ 24 กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี รวมกับชมรมคนดีศรีแผนดิน
จังหวัดเพชรบุรี และองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนดีศรีแผนดิน จังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2559
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศนามบุคคลองคกรตนแบบแหงความดี เมล็ดพันธุยอดกตัญู ในหัวขอ“ดี
ดั่งเกลือ”
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๑๐,๒๘๕.๑๘ ลานบาท เบิกจายได ๙,๓๘๕.๔๗ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๙๑.๒๕ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๙๖ งบรายจายประจํา ๖,๖๖๘.๕๗ ลานบาท เบิกจายได

๑๓
๖,๖๓๓.๗๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๗.๘๖ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๙๘ งบรายจายลงทุน ๓,๔๐๐.๐๑
ลานบาท เบิกจายได ๒,๗๕๑.๖๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๘.๔๗ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๘๗
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๑๙๓.๕๑ ลานบาท เบิกจายได ๑๖๔.๙๑ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๘๕.๒๒ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๙๖ งบรายจายประจํา ๓๗.๔๔ ลานบาท เบิกจายได ๓๓.๙๖
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๐ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๙๘ งบรายจายลงทุน ๑๕๖.๐๗ ลานบาท
เบิกจายได ๑๓๐.๗๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๓.๙๐ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๘๗
งบกลุมจังหวัด จังหวั ดเพชรบุรีไดรับจัดสรร ๓๙๕.๗๘ ลานบาท เบิกจายได ๒๘๙.๐๕ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๗๓.๐๔ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๙๖ งบรายจายประจํา ๑๒๙.๑๓ ลานบาท เบิกจายได
๑๐๖.๙๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๒.๗๘ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๙๘ งบรายจายลงทุน ๒๖๖.๖๔ ลานบาท
เบิกจายได ๑๘๒.๑๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๘.๓๑ เปาหมายตองเบิกจายได รอยละ ๘๗
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณ ๑,๔๒๔.๖๕ ลานบาท เบิกจายได ๑,๒๒๗.๒๓
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๖.๑๔ แยกเปน เงินกันฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๒๐๓.๖๘ ลานบาท เบิกจายได
๑,๐๙๗.๙๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๑.๒๑ เงินกันฯ กอนปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐.๙๗ ลานบาท เบิกจายได
๑๒๙.๓๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๘.๕๑
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน
๔๖๖.๕๑ ลานบาท งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จํานวน ๔๔๓.๐๙ ลานบาท เบิกจายได ๔๐๒.๐๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๘๖.๑๘ นโยบายเรงดวนรัฐบาล งบมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ งบประมาณ ๐.๘๗ ลานบาท
เบิกจายได ๐.๘๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๗.๗๐ งบมาตรการกระตุนลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณ
๑๘๘.๗๑ ลานบาท เบิกจายได ๑๘๖.๖๐ ลานบาท คิดเปน รอยละ ๙๙.๔๑ หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบลงทุน
ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ ๘๗ จํานวน ๒๐ หนวยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๑ ลงวั น ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๕๙ และ ที่ กค
๐๔๐๒.๕/ว ๓๔๙ ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๙ ( (เงิ น กั น กรณี มี ห นี้ ผู ก พั น ) เรื่ อ ง ใบสั่ ง ซื้ อ /จ า ง/เช า (PO)
ป ง บประมาณ ๒๕๕๙ มี ว งเงิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้ น ไป ระบบจะยกยอดไปกั น เงิ น ให โ ดยอั ต โนมั ติ (ก อ น
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ให List และแจงกรมตนสังกัด) กรณี ชื้อ/จาง/เชา กอหนี้แลวแตทํา PO ไมทัน (วงเงิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ใหกันเงินแบบไมมีหนี้โดยจัดทํา สง.๐๑ ประเภทเอกสาร CF และ สง.๐๒ (LIST) พรอม
แจงตนสังกัดสวนกลางให Confirm ขอใหเรงรัดเบิกจาย PO ที่ต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแลวเสร็จภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หากเบิกจายไมทันเงินงบประมาณนั้นตองพับไป
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เงินกันกรณี
ไมมีหนี้ผูกพัน) ดังนี้ ๑) งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ๒) งบกลาง รายการคาใชจาย
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประชุมตางประเทศ ๓) งบกลาง รายการคาใชจายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔) งบกลาง รายการคาใชจายเสริมสรางความเขมแข็งและกาวหนาของประเทศ
ตามแนวทางปฏิรูป ๕) งบกลาง รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง (กันไดถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ๖) รายการ
เงินงบประมาณ คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่เบิกจายในลักษณะงบดําเนินงาน เพื่อนําไปใชจายในการ
พัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร (กันไดถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ๗) รายการเงินงบประมาณเหลือจายเพื่อนํามา
จัดสรรเปนสิ่งจูงใจ ๘) รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ (รายการตามขอ ๗ – ๘ กันได
ถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการกําหนด
แนวทางการดําเนินการระบบ e-Paymet ดังนี้ ดานการจายเงิน ๑) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ขอเปด
ใชบริการดานการโอน (Bulk Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online ๒) ใหเจาหนาที่ในหนวยงานกรอก

๑๔
แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB Corporate Online จัดทําขอมูลของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อ
จายเงินสวัสดิการ คาตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดพรอมเอกสารแนบสงธนาคารกรุงไทย
เปนไฟล Excel และจัดทําทะเบียนคุมรายชื่อเพื่อใชตรวจสอบความถูกตองสําหรับการโอนเงินตอไป ดานการรับเงิน
๑) เปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ๑ บัญชี ชื่อบัญชี “...ชื่อสวนราชการ...เพื่อการรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส” และขอเปดใชบริการรับชําระเงิน (Bill Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online ดานการ
นําเงินสงคลัง ขอเปดใชบริการนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) ดังนี้ ๑) บัญชีที่เปดเพื่อ
การับเงินทางอิเล็กทรอนิกส ๒) บัญชีรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกเงินจากคลัง ๓) บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ๆ
ที่ สรก. ใชรับเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ (แตงตั้งบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online) ใหหัวหนา สรก. เจาของงบประมาณหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
แตงตั้งทําหนา Company User Maker ดังนี้ ๑) ดานการจายเงิน ผูปฏิบัติ เปนขาราชการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่
การเงิน ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน ๑ คน ผูปฏิบัติ หนาที่แทน กรณีป ฏิบัติงาน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได จํานวน ๑ คน ๒) ดานการรับและนําสงเงิน ผูปฏิบัติ ตองเปนขาราชการปฏิบัติหนาที่
เจ าหนาที่ การเงิน ระดับ ปฏิ บั ติการ ปฏิ บัติงาน หรือเทียบเทาขึ้น ไป จํานวน ๑ คน ผูป ฏิบัติหนาที่แทน กรณี
ผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได จํานวน ๑ คน ทําหนาที่ Company User Authorizer ตองเปนขาราชการ
ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงิน ระดับชํานาญการ อาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน ๑ – ๔ คน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (การนําเงิน
สงคลังผานระบบ KTB Corporate Online) ประเภทเงินที่นําสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online ไดแก
๑) เงินรายไดแผนดินของตนเอง (R๑) ๒) เงินฝากคลังของหนวยงานตนเอง (R๒) ๓) เงินรายไดแผนดินแทน
หน ว ยงานอื่ น (R๓) ๔) เงิ น ฝากคลั งแทนหนว ยงานอื่น (R๔) ทั้งนี้ ขอใหสว นราชการดําเนิน การ ตั้งแตวัน ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) กําหนด
แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุกอน พรบ. งบประมาณรายจาย ๒๕๖๐ ขอเบิกเงิน ปรับหมวดรายจาย เบิกหักผลักสง
ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ๒) การกันเงินฯ ป ๒๕๕๙ และการขยาย
กันเงินฯ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดย PO มีวงเงินตั้งแต
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้ น ไป หากต่ํ า กว า ต องเบิกจ ายใหห มดภายในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๙ ถา เบิก จายไมทั น
งบประมาณจะพับไป ๓) การกันเงินงบอุดหนุนทั่วไป จะอนุมัติใหกันไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๔) การขอตกลงเพื่อขอกันเงินฯ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
โดยตองดําเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๕) กรณีมีเงินเบิกเกินสงคืนและประสงคจะใชงบประมาณอีก
ตองดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
คลังจังหวัด
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกรกฎาคม 2559 บงชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจากการขยายตัวของดานอุปทานตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคบริการ
และอุตสาหกรรม สําหรับดานอุปสงคหดตัวตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน ดานการเงินขยายตัว จาก
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ สําหรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอทั่วไปขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลง สวนดานการคลังผลการเบิกจายเงินงบประมาณและจัดเก็บรายไดลดลง” เศรษฐกิจดาน
อุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สะทอนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวรอยละ 24.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและจํานวน

๑๕
โรงงานอุตสาหกรรมสะสม แตอยางไรก็ตามชะลอตัวลงจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 25.2 จากการลดลงของ
ปริมาณการใชไฟฟา รวมถึงทุนจดทะเบียนใหมและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดลง สวนดัชนีผลผลิตภาค
บริการ ซึ่งเปนโครงสรางหลักขยายตัวรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการเพิ่มขึ้นของ
ภาษีบํารุงทองถิ่นจากโรงแรม แตชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 27.0 จากการลดลงของ
จํานวนนักทองเที่ยว รายไดจากการขายสงขายปลีก และภาษีสถานบริการ สําหรับดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร
หดตัวตัวรอยละ -16.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันขงปกอน ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตขาวนาปรัง
สับปะรดโรงงาน สุกร โคเนื้อ และหอยแครง หอยแมลงภู แตอยางไรก็ตามภาพรวมผลผลิตภาคการเกษตรยังทรงตัว
เมื่อเทียบกับเดือนกอน เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สะทอน
จากดัชนี การบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวรอยละ -16.2 หดตัวตอเนื่องจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ -4.3 ตามการ
ลดลงของภาษีมูลคาเพิ่ม และรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหม และดัชนีการใชจายภาครัฐ หดตัวรอยละ
-15.5 เปนผลจากการเบิกจายรายประจําไดลดลง ตอเนื่องจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ -1.7 แตอยางไรก็ตาม
การเบิกจายรายจายลงทุนเบิกจายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 จากที่เบิกจายไดรอยละ -22.4 ในเดือนกอน สวนการ
ลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน
ที่ขยายตัวรอยละ 3.1 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อสําหรับการลงทุน และพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางใหม
โดยเฉพาะการกอสรางใน พื้นที่อําเภอเขายอย ดานรายไดเกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายไดเกษตรกรหดตัวรอยละ
-5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปกอน เปนผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัวรอยละ 16.4 ตามการ
ลดลงของปริมาณขาวนาปรัง สับปะรดโรงงาน สุกร โคเนื้อ และหอยแครงหอยแมลงภู แตอยางไรก็ตามดานราคา
ผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวตอเนื่อง ดานการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน ชะลอตัวลง จากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 5.3 เปนผลจากธนาคารพาณิชย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะหมีปริมาณเงินฝากสะสมลดลง
สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน
ที่ขยายตัวรอยละ 3.2 เปนผลจากปริมาณสินเชื่อสะสมรวมที่เพิ่มขึ้น สอดคลองกับดานการลงทุนภาคเอกชนที่
เพิ่มขึ้นเชนกัน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปขยายตัวอยูที่รอยละ 0.2 ชะลอตัวลงจากเดือนกอน อยูที่
รอยละ 0.5 เปนผลจากดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลขยายตัวรอยละ 1.9 ชะลอตัวลง จาก
เดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 3.0 ตามการลดลงของหมวดผักและผลไม เนื้อสัตว เปด ไก ไขและสัตวนา ขณะที่
หมวดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม หดตัวรอยละ -1.2 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ -1.4 ตาม
การเพิ่มขึ้นของหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล เครื่องนุงหม การศึกษา การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล
สาหรับดานการจางงานปรับตัวดีขึ้น ซึ่งหดตัวอยูที่ -2.4 จากที่หดตัวรอยละ -1.1 ในเดือนกอน ดานการคลัง
ในเดือนกรกฎาคม 2559 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรวม จํานวน 753.7 ลานบาท ลดลงรอยละ - 8.6
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจากการเบิกจายรายจายประจาที่ลดลง โดยการเบิกจายรายจายประจํา
จํานวน 517.8 ลานบาท ลดลงรอยละ - 20.2 แตอยางไรก็ตามการเบิกจายรายจายลงทุนรวมรายจายปกอน
จํานวน 235.9 ลานบาท เบิกจายเพิ่มขึ้นรอยละ 34.3 สําหรับผลการจัดเก็บรายได จํานวน 200.6 ลานบาท
ลดลงรอยละ - 13.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจากการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินได
นิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการของสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ และการจัดเก็บรายไดของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บไดลดลงเปนสําคัญ สําหรับดุล
เงินงบประมาณในเดือนกรกฎาคม 2559 ขาดดุลจํานวน 544.0 ลานบาท พิจารณาจากผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณที่สูงกวารายไดนําสงคลัง สะทอนภาวการณคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๓.๓ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ไดดําเนินการจัดโครงการ ดังนี้ ๑) โครงการรณรงคลดขยะตนทาง ลดโลกรอน ภายใตโครงการสรางความรวมมือ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ป พ.ศ.๒๕๕๙
กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมการทอดผาปาขยะรีไซเคิล และกิจกรรมเดินรณรงค ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ เทศบาลตําบลหนองจอก และวัดหนองจอก ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ คน
๒) โครงการคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม ภายใตโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยชุมชนและสิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ฮาโมนี่
รีสอรท แกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน ๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผล
การดําเนินงาน และการถอดบทเรียน โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก ผูเขารวมประชุม จํานวน ๖๐ คน ๔) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดโลกรอน ภายใตโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแกงกระจานวิทยา อําเภอแกงกระจาน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนทายางวิทยา อําเภอทายาง ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๖๐ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคา ๒๕๕๙ ระหวาง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องรองเรียนรองทุกข บริการเบ็ดเสร็จ บริการขอมูล
ขาวสาร ใหคําปรึกษา จํานวน ๒,๓๔๒ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๕๒ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๒ ยุติเรื่อง
จํานวน ๒,๒๙๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙๘ ในสวนของศูนยดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๕๗๕ เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน ๒๖ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๕๔๙ เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ พิธีวางพวงมาลาและบําเพ็ญกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
หน.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี ด ว ยพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหามงกุ ฎ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว
พระมหากษั ต ริ ย ไ ทยพระองค ที่ ๔ แห ง ราชวงศ จั ก รี ทรงโปรดเกล า ฯ ให ส ร า งพระราชวั ง พระนครคี รี เมื่ อ
พุทธศักราช ๒๔๐๒ เปนพระราชวังแหงแรกของประเทศไทย ที่สรางบนยอดเขา ปจจุบันพระราชวังแหงนี้อยูใน
ความดูแลของกรมศิลปากร โดยเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ประเภทอนุสรณสถาน เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ที่มีตอปวงชนชาวไทย
และชาวเพชรบุรี กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี รวมกับจังหวัดเพชรบุรี กําหนดวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” ในวันเสารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปน
ประธาน ดั ง นี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิ ธี ว างพวงมาลาจากหน ว ยงานราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิ ธี บ วงสรวง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระนครคีรี เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบําเพ็ญกุศลถวายแด
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว พรอมหมวก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๔.๒ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปยมหาราช
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ดวยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกป เปนวันปยมหาราช จังหวัดกําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในวันอาทิตยที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระรามราชนิเวศน มณฑลทหารบกที่ ๑๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. การแตงกาย :
เครื่องแบบปกติขาว พรอมหมวก โดยใหแตละหนวยงาน จัดเตรียมขาตั้งพวงมาลาไปเอง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การปฏิบัติหนาที่ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนของผูบริหารกระทรวงมหาดไทย/
ผูวาราชการจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น จังหวัดเพชรบุรี จึงขอนํารายละเอียดแบบสรุปกรณีศึกษาที่สําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนของผูบริหารกระทรวงมหาดไทย/ผูวาราชการจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการ
จริ ย ธรรม ประจํ า สํ านั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมกรณีศึกษา ๗ เรื่อง ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอให
หนวยงานสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ อําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลทุกแหง ไดนํากรณีศึกษามาเปน
แนวทางปฏิบัติและใชประโยชนตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนยเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม จังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
กรมการปกครองพิจารณาเห็นวา การจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม เปนการเพิ่มชองทาง
การบริการภาครัฐ ในการอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน ดังนั้น ในปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ กรมการปกครองจึงมีแผนการจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม เพิ่มเติมในจังหวัดเปาหมาย
จํานวน ๑๘ จังหวัด และจังหวัดเพชรบุรีเปน ๑ ใน ๑๘ จังหวัดเปาหมาย โดยจังหวัดเพชรบุรี มีขอพิจารณาการตั้ง
จุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ดังนี้ ๑) เห็นชอบในการจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ..ยิ้ม หรือไม ๒) เห็นชอบ
ในการจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ใหพิจารณาจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง โดยสถานที่ดังกลาว
ตองมีความสะดวกในการเดินทางไปติดตอราชการ หรือไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากหนวยงานอื่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ PNK Guide Application ระบบนําชมของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี
หน.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนครคี รี ได จั ด ทํ า โครงการระบบนํ า ชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนครคี รี ขึ้ น มี ก ารจั ด ทํ า Mobile Application เพื่ อ รั บ ชมข อ มู ล ผ า นทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ ภายใตชื่อ PNK Guide Application ใหนักทองเที่ยวสามารถดาวนโหลดไดทั้งระบบ iOS และ
Android รองรับ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มความสะดวกแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ในการเยี่ยมชมพระนครคีรีดวยตนเอง ทั้งยังครอบคลุมขอมูลพื้นฐานของพระนครคีรี นอกจากนี้ ยังมี
ระบบนําชมแบบ Augmented Reality Code (AR – Code) เปนเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่กรมศิลปากรนํามา
เพิ่มอรรถรสในการทองเที่ยวบนพระนครคีรี ขณะนี้ โครงการพัฒนาระบบนําชมของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครคีรี เสร็จสมบูรณเรียบรอย พิพิธ ภัณฑสถานแห งชาติ พระนครคีรี จึงขอเชิญชวนผูสนใจ ดาวนโหลด
แอ็พพลิเคชั่นของพระนครีรี เพื่อความสะดวกในการเรียนรูและศึกษาขอมูลเบื้องตนของพระนครคีรี เพื่อรับชมขอมูล
ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งระบบ iOS และ Android ตาม QR CODE นอกจานี้ สามารถติดตอสื่อสารกับ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนครคี รี ผ า นโซเชี ย วมี เ ดี ย วอื่ น ดั ง นี้ www.phranakhonkhiti.com และ

๑๘
www.facebook.com/phranakhonkhiti สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๐ ทุกวันในเวลาราชการ
(ไมเวนวันหยุดราชการ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ตอนรับคณะผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด กําหนดผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาปฏิบัติหนาที่ ในวันเสารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๘.๐๐ น. สักการะ ณ ศาลหลักเมืองเพชรบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนประธานพิธีวางพวงมาลาและบําเพ็ญกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี
เวลา ๑๒.๐๐ น. พบปะหัวหนาสวนราชการ ณ หองประชุมสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โดยมีสว น
ราชการรวมออกราน จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมตอนรับผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ในวันเสารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๓๐ น. สําหรับวันอาทิตยที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จะนมัสการ ณ วัดตาง ๆ การแตงกาย : เสื้อประจําจังหวัด
(สีสม)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ การตรวจเยี่ยมอําเภอเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผูวาราชการ

จังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
จังหวัดเพชรบุ รี กํ า หนดตรวจเยี่ยมอําเภอเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ไดรับทราบและ
แนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ๑) วันจันทรที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอเมืองเพชรบุรี เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอบานลาด ๒) วันอังคารที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอเขายอย เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอบานแหลม
๓) วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอชะอํา เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอ
ทายาง ๔) วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอแกงกระจาน เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หอประชุมอําเภอหนองหญาปลอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ รายงานสถานการณน้ํา
ผอ.โครงการชลประทานเพชรบุรี ตั้งแตชวงตนปที่ผานมา ทั่วประเทศไดรับผลกระทบของสภาพอากาศจากปรากฏการณ
เอลนีโญ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีไดรับผลกระทบอยางรุนแรง น้ําคอนขางนอยมาก จากการคาดการณจากหลายสถาบันทั่วโลก
วิเคราะหวาปรากฏการณลานีญาจะยาวนานขึ้น ลานีญา คือ สภาวะน้ํามาก แตปจจุบันสภาพเปลี่ยนไป ณ วันนี้
เอลนีโญคลายตัวลง ทําใหปริมาณที่คาดวาฝนจะตกมากคลายลงแลว เหตุน้ําทวมใหญคงไมเกิดขึ้น แตยังสงผล
ยาวนานเพิ่มขึ้นจากเดิม ปกติฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม จะสิ้นสุดปลายเดือนตุลาคม แตจาก
การเกิดปรากฏการณลานีญาจะสงผลใหฝนตกไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน และจะมีน้ําอยางตอเนื่อง
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวยลุมน้ํายอย จํานวน ๓ ลุมน้ํา ไดแก ๑) ลุมน้ําแกงกระจาน
๒) ลุมน้ําแมประจันต ๓) ลุมน้ําหวยผาก และมีอางเก็บน้ําหลัก ๆ ดังนี้ ๑) อางเก็บน้ําแกงกระจาน ๒) อางเก็บน้ํา
หวยแมประจันต ๓) อางเก็บน้ําหวยผาก ทั้ง ๓ อางจะไหลมารวมกันที่แมน้ําเพชรบุรี ไหลมาประจบที่เขื่อนเพชร
เขื่อนเพชรจะเปนเขื่อนทดน้ําที่สามารถกระจายน้ําเขาสูพื้นที่เพาะปลูกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๕ แสนกวาไร
ตัวเขื่อนแกงกระจานมีความจุ ๗๑๐ ลานลูกบาศกเมตร คาเฉลี่ยอยูที่ ๑,๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับน้ํา
ประมาณ ๒,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร อางเก็บน้ําหวยแมประจันตมีพื้นที่ ๔๕๒ ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนน้ําจาก
ทา ประมาณ๑๑๐ ลานลูกบาศกเมตร สามารถเก็บน้ําไวได ๔.๒ ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ําหวยผากมีพื้นที่

๑๙
๑๕๖ ตารางกิโลเมตร ความจุ ๒๗ ลานลูกบาศกเมตร รับน้ําจากทาได ประมาณ ๒๒ ลานลูกบาศกเมตร น้ําฝนที่ไหลลง
เขื่อนเพชรผานมาจากเขื่อนแกงกระจานจะไมปลอยน้ํา สําหรับฝนที่ตกมาในชวงเวลาที่ผานมาจะตกทายเขื่อน
ประกอบกับน้ําที่มาจากอางเก็บน้ําหวยแมประจันตมาก ขณะนี้อางเก็บน้ําหวยแมประจันตมีความจุ ประมาณ ๙๗ %
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ สรุปเหตุการณฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ผูแทน ผอ.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ชวงวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ รองความกดอากาศต่ําไดปกคลุม
ภาคใตตอนบน ทําใหมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีปริมาณฝนสะสม ๓ วัน ในพื้นที่สงน้ําของโครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี จํานวน ๑๕.๐๓ มิลลิเมตร ในพื้นที่ลุมน้ําแกงกระจาน จํานวน ๑๖๓ มิลลิเมตร
ในพื้นที่ลุมน้ําหวยผาก จํานวน ๑๔๖.๕๐ มิลลิเมตร และในพื้นที่ลุมน้ําหวยแมประจันต จํานวน ๙๙.๖ มิลลิเมตร
ทําใหมีน้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตร (นาขาว) ในเขตอําเภอทายาง จํานวน ๒๐๐ ไร อําเภอบานลาด จํานวน ๑๕๐ ไร
อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑,๖๔๐ ไร รวม ๑,๙๙๐ ไร และมีน้ําทาไหลมารวมที่เขื่อนเพชรจํานวนมาก ทาง
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ด้ําเนินการแกไขปญหา ดังนี้ ๑) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ปรับลดปริมาณ
น้ําที่เคยสงเขาคลองเหลือประมาณ ๓๐ % เพื่อใหเกษตรกรไดระบายน้ําฝนที่ทวมขังลงคลองชลประทาน โดยเรง
เปดระบายน้ําจากคลองระบายน้ํา ออกสูทะเล ตามอาคาร ปตร./ทรบ. ถนนคันกั้นน้ําเค็มเบอร ๑ และเบอร ๒
ตั้งแตบริเวณหนาที่วาการอําเภอบานแหลม จนถึงอําเภอชะอํา และปดการระบายน้ําจากเขื่อนแกงกระจานเพื่อ
ปรับลดมวลน้ําที่ไหลมาเขื่อนเพชร ๒) ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนเพชร
ลงสู แม น้ํ าเพชรบุ รี โดยมี หนั งสือถึ งสํ า นักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบุรี แจงหนว ยงาน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเฝาระวังและปองกันตลิ่งที่ลุมต่ํา โดยไดเพิ่มการระบายน้ําจากอัตรา
๒๐ ลู ก บาศก เ มตร/วิ น าที จนสู ง สุ ด ๑๔๐ ลู ก บาศก เ มตร/วิ น าที เมื่ อ เวลา ๒๔.๐๐ น. ของคื น วั น ศุ ก ร ที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และปรับลดปริมาณน้ําลงตามลําดับ จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เหลืออยูที่ ๔๐ – ๔๕
ลูกบาศกเมตร/วินาที
ชวงระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีปริมาณฝน
สะสมรวม ๓ วัน ในพื้นที่สงน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี จํานวน ๒๙.๒๕ มิลลิเมตร ในพื้นที่ลุมน้ํา
แกงกระจาน จํานวน ๖๗.๑๐ มิลลิเมตร ในพื้นที่ลุมน้ําหวยผาก จํานวน ๒๓.๓๐ มิลลิเมตร และในพื้นที่ลุมน้ํา
หวยแมประจันต จํานวน ๑๙๗.๘๐ มิลลิเมตร ทําใหมีน้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น ในเขตอําเภอบานแหลม
จํานวน ๕๑๐ ไร (รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ ไร) และมีน้ําทาไหลลงอางเก็บน้ําหวยแมประจันตจํานวนมาก โครงการสงน้ํา
และบํ า รุ ง รั ก ษาเพชรบุ รี จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งเป ด ระบายน้ํ า จากอ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยแม ป ระจั น ต โดยในวั น ที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี มีหนังสือถึงสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี ใหแจงหนวยงานราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ ฝงลําหวยแมประจันต ใหเฝาระวัง
ผลกระทบจากน้ําไหลลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ลุม โดยกําหนดเริ่มการระบายน้ํา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต
๓.๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที จนถึงประมาณ ๑๕.๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยจะมี
การระบายน้ําอยางตอเนื่องจนกวาปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําจะอยูในเกณฑปลอดภัย และหากตองเพิ่มการระบาย
น้ําในอัตราที่สูงกวาเดิมก็จะมีหนังสือแจงเตือนเปนระยะ ๆ ตอไป
รองผูวาราชการจังหวัด ประตูน้ําตามจุดตาง ๆ ขณะนี้ยังสามารถใชงานไดอยูหรือไม กรณีไมสามารถใชงานได ไดดําเนินการ
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ซอมบํารุงหรือไม อางเก็บน้ําหวยผากมีปริมาณน้ําจํานวนมาก อางเก็บน้ําแกงกระจานมี
ปริมาณน้ํานอย ระบบทางเดินน้ําจากอางเก็บน้ําหวยผาก ผานเขื่อนเพชรไปเสนทางน้ําตองใชระยะทางไกลมาก
กวาจะลงสูทะเล ฉะนั้น คลองทางลัดที่จะเดินทางไปใหน้ําผานเมือง สามารถเอาน้ําออกดานนี้ไดหรือไม และเรา

๒๐
สามารถทําโครงการที่จะนําน้ําไปเก็บไวไดหรือไมอยางไร นอกจากจะใหน้ําไหลลงสูทะเลไปเสียเปลา ในภาพรวม
เพชรบุรีในบางพื้นที่ยังประสบปญหาภัยแลง เราจะสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางไรใหเกิดความสมดุล
ผูแทน ผอ.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี เนื่องจากกรมชลประทานไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใชงานของ
อาคารในการควบคุมน้ํา ปนี้จึงจัดสรรงบประมาณคอนขางเยอะ ใหมีการซอมแซมอาคารตาง ๆ ที่มีความสําคัญ
เชน ตัวประตูเขื่อนเพชร ไดมีการซอมบํารุงไปแลว ประตูตนคลอง ประตูกลางคอ ตัวประตูที่อยูทางกั้นน้ําเค็มอยู
ระหวางดําเนินการซอมบํารุง แตจังหวัดเพชรบุรี มีอาคารที่ตองดูแลคอนขางมาก และยังซอมบํารุงไมหมด แตตัว
ตั ว อาคารที่ อยู ท างกั้ น น้ํ า เค็ มยั ง คงใช งานได ๘๐ % ตัว ไหนที่มี ปญ หาโครงการสงน้ํ าฯ จะจัด สงเจาหน าที่ไ ป
ดําเนินการแกไข ทั้งนี้ กอนเกิดเหตุการณฝนตกหนักในชวงที่ผานมา ประมาณเดือนสิงหาคม เจาหนาที่ชลประทาน
ไดเขาไปทดสอบทั้งหมดประตูทั้งหมด พบปญหา ประตูบางแหงมีผูไมหวังดีไปตัดสายไฟ ทางโครงการสงน้ําฯ ได
เรงดําเนินการซอมแซมใหทันกอนฝนตก บางจุดถูกขโมยหมอแปลง ถูกขโมยสายไฟ
สําหรับประเด็นที่วา น้ํามาถึงเขื่อนเพชรแลวจะสามารถตัดน้ํากอนทิ้งลงแมน้ําเพชรบุรีไดหรือไม
มี ๒ กรณี คือ ๑) พื้นที่สีเหลือง ฝนตกไมมาก เชน ฝนตกขางบนเยอะ ขางลางตกนอย เราจะใชคลองสงน้ําแบงน้ํา
ไปบาง จะไดเกือบ ๕๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที ทุกคลอง แตเนื่องจากฝนตกหนักเกือบทุกพื้นที่การเกษตรสงผลให
เกิดน้ําทวม ชาวนาเริ่มทําการเพาะปลูกเดือนสิงหาคม เราจึงไมสามารถสงน้ําไปยังพื้นที่การเกษตรไดอีก เราจึงได
ชี้แจงใหเกษตรกรทราบวาเราไมสามารถเก็บกักน้ําไวไดสนิท ถาเราปดคลองสนิทคลองจะพัง จึงขอระบายน้ํา
ออกไปครึ่งคลอง เราจะเปดน้ําประมาณ ๓๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที ขณะนี้ กรมชลประทานไดจัดสรรงบประมาณ
ตอเนื่องหลังจากเกิดอุทกภัย เมื่อป ๒๕๔๖ มีการขุดลอกคลองระบายน้ําใหใหญกวาเดิม จากเดิมที่เคยระบาย
น้ําฝนที่ตกในพื้นที่ใหมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ําที่เราจะแบงจากแมน้ําเพชรบุรีไป แตปญหาอยูที่พื้นที่ริมแมน้ําเพชรบุรี
ไมมีเสนทางที่จะไปเชื่อมกับคลองที่เราขุด จึงมีการปรับแผนวาอาจจะใชคลองชลประทาน เชน คลองสงน้ําสาย
ใหญ ๑ และคลองสงน้ําสายใหญ ๓ เปดน้ําเขาคลองชลประทานและตัดน้ําจากคลองชลประทานไปลงคลองระบายน้ํา
ขณะนี้อยูระหวางของบประมาณจากกรมชลประทาน
ผอ.โครงการชลประทานเพชรบุรี สําหรับอางเก็บน้ําหวยผาก อยูในพื้นที่อําเภอชะอํา ตอเนื่องไปกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ซึ่งเริ่มจากอางเก็บน้ําหวยทรายงาม อางเก็บน้ําทุงขาม อางเก็บน้ําหวยไมตาย และลงไปยังอางเก็บน้ําหวยตะแปด
ซึ่งบริเวณดังกลาวระดับจะต่ํา ไมสามารถจะผันน้ําจากลุมน้ําของบริเวณของเพชรบุรี ไปยังอางเก็บน้ําแกงกระจาน
รึอางเก็บน้ําหวยผากได เนื่องจากระดับต่ํากวาจุดที่จะผันไป ซึ่งมีวิธีการแกไขวิธีการเดียว คือ การตั้งสายสูบจาก
แมน้ําเพชรบุรีไป ซึ่งโครงการนี้ไดนําเสนอโครงการตอกลุมจังหวั ดแลว อยูร ะหวาง ครม.เห็ นชอบในหลั กการ
งบประมาณกวาพันลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางทิพยวรรณ จําปาทอง)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

