รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายมณเฑียร
นายประสาน
นายไกร
พ.ต.อ.ปิยะ
นายปราโมทย์
น.ท.หญิง ราวัลย์
นายประจักษ์
นายสมบัติ
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายประยุทธ
นายพิภพ

ทองนิตย์
วงศ์สวัสดิ์
บุญบันดาล
สุขประเสริฐ
สําเภาเงิน
แก้วอุย
วัฒนะกูล
สธนเสาวภาคย์
อันตรเสน
เสาวนะ
มั่นฑะกะ
พัชรพรรณสกุล

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสมภพ
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายวรรณะ
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นางนันทิรา
พ.อ.ประเวศ
นางอาทิตตยา
นายยุทธ
นายผดุงเดช
นางปิยา
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายไพบูลย์
นางจิดาภา

เริ่มคิดการ
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สามัคคี
เครือนาค
กรีสุระเดช
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
ชูเกตุ
เชิดชูวงศ์
นิลสุข
แสงรุ่งเรือง
ลือปิยะพาณิชย์
เสือคาบแก้ว
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
บัวราษฎร์
ชยธรกุลศิริ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37

นางสาวกนกวรรณ
นางพิมพ์พร
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นายเรวัต
นายจตุพจน์

ผดุงขันธ์
ประสงค์สําเร็จ
เทียบสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
38 นายรักศักดิ์
39 นายสิทธิพร
40 นายเสริมศักดิ์
41 นายวิสาห์
42 นายกิตติศักดิ์
43 นายไพบูลย์
44 นายรัฐพล
45 นายขจรศักดิ์

เทียนไชย
สําลีรัตน์
สีสันต์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
สมบูรณ์

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
46 ร.อ.มาโนช
47 พ.ต.เรืองศักดิ์
48 ร.ต.สิทธิชัย
49 พ.ต.เรืองศักดิ์

โรจนบุรานนท์
วุธนู
ทัดจันทร์
วุธนู

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 พ.ต.ท.วิโรจน์
51 พ.ต.ท.พงศธร
52 พ.ต.ท.สร
53 พ.ต.ท.ไพโรจน์
54 พ.ต.ท.สุทน

สง่าแสง
ปิตุทิพย์
ซื่อตรงพานิช
แม้นบุตร
บูลย์ชนะ

55 พ.ต.ท.ไสว

คีรี

56 ร.ต.อ.สุพงศ์สิทธิ์

แจ้งพันธ์

57 ร.ต.ท.บัณฑิต

นาโควงค์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
58 นายจรูญ
แก้วทอง
59 นางจักรพงศ์
นิลไพรัช
60 นางมาลินี
บุญสม

ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี

๓
61
62
63
64

นายชัยยะ
นายไพฑูรย์
นายขจร
นายกรีฑา

65 นายธนพร

ตันพงศ์
ศรจังหวัด
เศรษฐยานนท์
อักษรนันทน์
แก้วประเสริญ

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
66 นางดวงใจ
คุ้มสะอาด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
67 นายประกิต
68 นายวรรณชัย
69 นายประจักษ์
70 นายมานิตย์
71 นายพรเทพ
72 นายทวี
73 นางสาวชุติมา
74 นายสมเกียรติ
75 นายศักดา
76 นางวรรณเพ็ญ
77 นายประจวบ
78 นายสุรศักดิ์
79 นางสาวเปรมประไพ
80 นายพิทยา
81 นางละอาย
82 นางสาวศิริ

ขําเลิศ
ชุมทอง
อั้นจุกฉุน
พุ่มร่มไทร
สองสี
อานอาชา
เหล่าคํา
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
ลีรักษาเกียรติ
กุลลาย
ด้วงทอง
คณะมะ
พูลเสม
วัดสว่าง

แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
83 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
84 นายสว่าง
รัตนนรา
85 นางนันทินี
พริ้งเพราะ

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
86 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
87 นายเมธา
สันติกุล
88 นายศิริพงษ์
เดชโพธิ์พระ
89 นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

๔

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
90 นายไพศาล
เทพสุต
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
91 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
92 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
93 นางสาวรติกร
94 นางสาวเปรมนีย์
95 นายชัยฑูรย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
96 นายโกศล
ขาวละเอียด
97 นายชูชีพ
ร่วมบุญ
98 นายไพศาล
รอดสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
99 นายบุญชัย
100 นางบุษศา

ตันอนุกูล
ประพันธ์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
101 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
102 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
103 ว่าที่ ร.ต.วิรัช
104 ผศ.ดร.นิวัต
105 นายประสิทธิ์
106 นายสันติ
107 นายประมุข
108 นางสุเนตตา
109 นายเรืองแสง
110 นายสุนทร
111 นางสิริรัตน์
112 นางมณฑา
113 นางสาวบังอร
114 นายชาญณรงค์

อธิรัตนปัญญา
กลิ่นงาม
ใจช่วง
รุ่งสมัย
ติฐิโต
ศรีจันทร์เฟื้อ
ห้าสกุล
มหารัตนวงศ์
พูลผล
บัวศิริ
พรายประทีป
รัตนา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

๕

กระทรวงสาธารณสุข
115 นางประไพพิศ
116 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
117 นายณรงค์ชัย
118 นางทิพาพร

หิรัญรัตน์
ชูทอง

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
119 นายชัยรักษ์
120 นายอภิชาต
121 นางบุญสม
122 นายวิเชียร
123 นายชัฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
124 นางยุวดี
125 นางอรรัชต์
126 นางกนกวรรณ
127 นายศุภชัย
128 นายชัยวัฒน์
129 นายสันติ

คุ้มโต
พวงน้อย
นุชนิยม
เรียบร้อย
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

สรรค์วิทยากุล
ชิตรัตน์
ชนะสิทธิ์
วินิจโกมล
แสงมณี
พรายมี

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก

ผู้เข้าร่วมประชุม
130 นายประทีป
131 นางสาวโสภา
132 นางวรรณวิมล
133 นายวิชัย
134 นายพิสิษฐ์
135 นายสกล
136 นายราชัน
137 นางสาวสุวรัตน์

นทีทวีวัฒน์
กุลไทย
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
2 ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี

๖
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
๑. มอบประกาศเกียรติคุณกองทุนบ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยม จังหวัดเพชรบุรี
ประจําปี ๒๕๕๕
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการประกวด คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหาร
จัดการดีเยี่ยม จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื อง ตลอดจนคณะอนุกรรมการ
สนั บ สนุ น และติด ตามการดํ า เนิ น งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมือ งระดับ จั ง หวัด /อํ า เภอ ได้ ร่ ว มกั นให้ ก าร
สนับสนุน พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดเพชรบุรี ให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
เป็นแหล่งทุนที่สร้างประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน อีกทั้งเป็นการยกย่อง เสริมสร้างกําลังใจแก่กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดี เป็นตัวอย่างในการศึกษาดูงานแก่กองทุนอื่น ๆ และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ผลการดําเนินการปะกวด/คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยม
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๕ ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ที่ ๑
ตําบลปากทะเล อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านในคุ้ง หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ กองทุน
หมู่บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑ ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และกองทุนหมู่บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๒
ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศ
เกียรติคุณ
ประธาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ที่ดําเนินมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ –
ปัจจุบัน เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน
และจําเป็นเร่งด่วน และพัฒนาสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่สมาชิก/กองทุน การที่จังหวัดได้จัดให้มีการ
ประกวด คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยม จึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ให้กองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายกําหนด เกิดประโยชน์
แก่สมาชิกและชุมชน ได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นขวัญกําลังใจแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงเป็นโครงการ
ที่ได้ประโยชน์ทั้งในแง่การติดตาม สนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษาแก่คณะกรรมการ และได้ยกย่องเชิดชูกองทุนที่มี
การบริหารจัดการที่ดี จึงขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรักษาความดีนี้ไว้ และดํารงจนเป็นที่ปรึกษาแก่กองทุนอื่น ๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) ว่าที่ร้อยตรีวราทร ศิริวุฒิ
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ย้ า ยมาจากสํ า นั ก งาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
๒) นายเสริมศักดิ์ สีสันต์
นายอําเภอชะอํา
ย้ า ย ม า จ า ก ที่ ว่ า ก า ร
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๓) นายวิสาห์
พูลศิริรัตน์
นายอําเภอเขาย้อย
ย้ า ย ม า จ า ก ที่ ว่ า ก า ร
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๔) นายสิทธิพร สําลีรัตน์
นายอําเภอท่ายาง
ย้ า ย ม า จ า ก ที่ ว่ า ก า ร
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

ประธาน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่น่าทํางาน ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ

๘
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๒.๑ ฝากสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยประเมินจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประมวลผลจากนโยบาย ผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจน
รับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข และให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ประมวลภาพกิจกรรม ผลการดําเนินงาน นําเสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เช่น การออกตรวจเยี่ยมอําเภอ
ต่าง ๆ, โครงการ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ครอบครัว คนเพชร” จังหวัดเพชรบุรี, โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด,
การต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะ การรับเสด็จฯ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
และเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
๑.๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ปรับปรุ งและพัฒนาแหล่ งน้ําตามนโยบายรัฐบาล ณ โครงการพัฒนาห้ วยแม่ เพรี ยงตามพระราชดํ าริ หมู่ ที่ ๔
บ้านหนองน้ําดํา ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าชายฟิลิป
มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมและเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตําบลบางแก้ว
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือ ทําให้งานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๑.๒.๓ จังหวัด กําหนดจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้ งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๖
ภายในชื่อ “ตามรอยศาสตร์พระจอมเกล้าฯ ยลหมู่ดาวพราว เหนือฟ้าพระนครคีรี ๑๕๔ ปี ธานีมไหสวรรย์”
ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่าง ๆ
อําเภอทุกอําเภอ ที่รับผิดชอบขบวนแห่ ให้ช่วยกันอนุรักษ์ ธํารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้
จั ง หวั ด ได้ ติ ด ต่ อ รายการครอบจั ก รวาล โดย นายพู ล ศั ก ดิ์ ประณุ ท นรพาล อดี ต ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
เป็นพิธีกร มาจัดทํารายการประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ด้วย
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมาทิลด์แห่งราชอาณาจักร
เบลเยียม เสด็จโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่
17 - 22 มีนาคม 2556 เนื่องจากประเทศไทยและราชอาณาจักรเบลเยี่ยม มีความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง โดยนําการเพาะเลี้ยง
อาร์ทีเมีย (Artemia) ระบบใหม่เข้ามาเผยแพร่ ทําให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตัวอ่อนของประมงชายฝั่งมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หมวกและกระเป๋าป่านศรนารายณ์
แด่เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมาทิลด์แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๖
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ
เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายของรัฐบาล ดําเนินการโดยกองทัพบก ในส่วน
ของกองทัพภาคที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่โครงการห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดําริ ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี มอบเอกสารหลักฐานสําคัญในการครอบครองที่ดินในพื้นที่โครงการห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดําริ
จํานวน 91 ราย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทหารช่าง และร่วมกับ
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและประชาชนปลู ก ต้ น พยุ ง ณ บริ เ วณริ ม ตลิ่ ง เยี่ ย มชมเครื่ อ งมื อ บรรเทาสาธารณภั ย

๙
นิทรรศการ และสินค้าหัตถกรรมของโครงการพระราชดําริ และพบปะประชาชน
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๖
นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจที่ 5 พร้อมคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อื่นๆ ประชุมตรวจติดตามนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านปัญหายาเสพติด ติดตามผลความคืบหน้า
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556 ภาพรวมจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่น่าพอใจ สืบเนื่องจาก
ผู้ว่าราชการจังหวั ดให้ ความสําคั ญ ทั้งนี้ ฝาก ปปส. ด้านการร่ วมมือของหน่วยงานด้านข้ อมู ลทุ กหน่วยงาน
ยังไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ทําอย่างไรให้ข้อมูลที่ ปปส. มีและจังหวัดเป็นข้อมูลเดียวกัน ทุกหน่วยงานนําไปใช้ได้
และให้ ปปส. ดูแลเรื่องงบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียน ซึ่งให้ทุกโรงเรียนเท่า ๆ กัน แต่ปัญหาของแต่ละโรงเรียน
ไม่เหมือนกัน นักเรียนเยอะแต่ได้งบประมาณเท่ากับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕๖ จังหวัด
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีพระภิกษุสงฆ์
นําโดย พระราชสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าคณะอําเภอ และคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จํานวน 99 รูป ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน
ประชาชน เยาวชน ร่วมพิธีจํานวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ดร.ไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าช้างเพศเมีย ณ อําเภอ
แก่งกระจาน และหามาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับช้าง ซึ่งแนวทางป้องกันจะบูรณาการหน่วยงาน ทั้งปกครอง
อุทยาน และหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ จัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ชาวบ้านรักช้าง ลาดตะเวนร่วมกัน และ
ตรวจสอบพื้นที่ช้างอยู่อาศัยเป็นประจําและปลูกพืชอาหารช้าง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย เป็นครั้งแรก ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายประสาน วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน กล่าวคําถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕)
และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ของทุกปี
เป็ น “วั น ท้ อ งถิ่ น ไทย” เพื่ อ เป็ น การน้อ มรํ า ลึก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุณ แห่ ง พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (ร.๕) ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตําบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นการวางรากฐานที่สําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 27 ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 ซึ่งในการประชาสัมพันธ์
การจัดงานดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เชิญรายการครอบจักรวาล ออกอากาศทางช่อง 5 ผลิตรายการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยได้ให้สัมภาษณ์ นายพูลศักดิ์ ประณุตนรพาล ผู้ดําเนินรายการ
ถึงการจัดงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้น ยังมีการแถลงข่าวการจัดงานในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามหญ้าหน้าเรือนกฤษณา บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
และในส่วนกลางได้จัดแถลงข่าว ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมบ้านยามเย็น
ครอบครัวคนเพชร ณ หมู่ที่ 4 ตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ มีการทํานาปลูกข้าว โดยได้เยี่ยมเยียน
บ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา มอบสิ่งของ ตลอดจนเงินช่วยเหลือ เยี่ยมโรงงานทําขนมซึ่งเป็นสินค้า OTOP
ของอําเภอบ้านลาด เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ตั้งชื่อพันธ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่ประแหน
หมู่ที่ 4 ที่ได้มีการปรับปรุงพันธ์ข้าวมาจนเป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมนําไปปลูก เป็นข้าวที่มีรสชาติอร่อย โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ตั้งชื่อว่า “เพชรทอง” มาจากข้าวของเมืองเพชรบุรี และทอง มาจากนามสกุลของผู้ว่าราชการจังหวัด

๑๐
คือ ทองนิตย์ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕๖ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ได้นําหน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่ พอ.สว. ไป ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บ้านคลองไหหลํา ตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางตะบูน ไม่มีแพทย์ประจํา จึงเป็นโอกาสดี
ที่ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และได้รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรม “ฝากลูกไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่
22 - 28 มีนาคม 2556 ณ วัดถ้ําแก้ว อําเภอเมืองเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 100 คน โครงการ
จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้เสพยาเสพติดมีสถานะเป็นผู้ป่วย และต้องเข้ารับการบําบัด ฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย แล้วจะให้มีกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง การอบรมจัดให้มีการฝึกอาชีพตามความถนัด จิตเวชบําบัด
กีฬา นันทนาการ
การบําเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งการฝึกจิต สมาธิ จากวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้าน วันที่
15 มีนาคม ๒๕๕๖ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ธกส.เพชรบุรี และกลุ่มเกษตรกรทํานาเกลือบ้านแหลม จัดงาน Art of Salt ถนนเกลือ บ้านแหลม เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2556 ณ บริเวณถนนเกลือ กม.25 สหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลม จํากัด
และ กม.41 ตรงข้ามปั้ม ปตท.บางแก้ว บ้านแหลม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน
ประธาน

ขอขอบคุณสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ที่เก็บรายละเอียดงานสําคัญ ๆ ของจังหวัด
ได้ครบถ้วน ระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีรายการโทรทัศน์บ่อยครั้ง เช่น เรื่องช้างตาย ณ อําเภอแก่งกระจาน
การต้ อ นรั บ ฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี และการรั บ เสด็ จ ฯ เจ้ าชายฟิ ลิ ป มกุ ฎราชกุ มาร และเจ้ าหญิ งมาทิ ล ด์
แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม การจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๖ การจัดงาน “Art
of Salt” โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บริเวณถนนเกลือ กม.25 สหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลม จํากัด และ กม.41
ตรงข้ามปั้ม ปตท.บางแก้ว บ้านแหลม การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทําประติมากรรมเกลือรูปวาฬบรูด้า ซึ่งประติมากรรมเกลือครั้งนี้ใช้วิธีการทําภายใต้งบประมาณที่จํากัด ปกติ
ถ้าโครงสร้ างเป็นปูนซี เมนต์จะอยู่ได้ คงทน แต่ค รั้งนี้ใ ช้เหล็กเส้น เสริมไม้ ไผ่ เอาโครงตะข่ายลวดหุ้ม แล้วติ ด
ด้วยกระดาษ ประติมากรรมเกลือรูปวาฬบรูด้าและเกรียวคลื่นใช้คนถึง 130 คน เป็นปะติมากรรมชั่วคราว อยู่ได้
ตามธรรมชาติแล้วพอถึงเวลาก็ละลาย เหมือนประติมากรรมหิมะ ประติมากรรมทราย แต่ต้องดูแลรักษาให้ดี
เพราะโดนลมเย็นแล้วละลายง่าย ยิ่งถ้าหากฝนตกเพียงแค่ 10
นาที เกลือก็จะละลายหายไปกว่า 70%
ต้อ งแก้ ปัญ หาอยู่ต ลอดเวลา สําหรั บ สีที่ เห็ น บนประติ ม ากรรมใช้ สี ผ สมอาหารทั้ งหมด ส่ ว นเกลื อใช้ เ กลื อป่ น
ประมาณ 2 ตัน ความหนาเฉลี่ย 2 เซนติเมตร หากทําหนามากเกินไปจะไม่คงทน ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

พาณิชย์จังหวัด
สรุปผลการจัดงาน “Art of Salt” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น
จํานวน ๔๑๐ คน ดังนี้ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ร่วมงาน จํานวน ๑๗๕ คน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
มีผู้ร่วมงาน จํานวน ๑๘๐ คน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ร่วมงาน จํานวน ๔๕ คน ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่
มีความประสงค์ให้จัดงาน “Art of Salt” ทุกปี และขอให้มีเกลือ โดยเฉพาะดอกเกลือมาจําหน่ายให้ผู้มาร่วมงานด้วย
ประธาน

การประชาสัมพันธ์ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะให้บุคคลทั่วไปได้ รู้ จักเพชรบุ รี มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ต้องชี้
ให้เห็นว่าเมื่อมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จะได้รับทุกรสชาติ ทั้งเปรี้ยว (มะนาว) หวาน (ชมพู่เพชร ขนมหม้อแกง)
มัน (โครงการชั่งหัวมัน ) เค็ม (เกลือ) และส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าจั งหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตเกลือ และ
ดอกเกลือ ฝากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รับไปดําเนินการ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๖,๒๐๕.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๓๓๙.๙๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๙.๙๔ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) ร้อยละ ๔๔ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๒๐๔.๑๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๕๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) ร้อยละ ๒๕ งบประจํา
ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๑.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๐๘๕.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๙
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๗.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) ร้อยละ ๒๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๒.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๒.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๐๗.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบประจําได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๙
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ๒๐ หน่วยงาน ได้แก่
๑) ศู น ย์ ก ารทหารราบ ๒) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ๓) โรงเรี ย นเพชรบุ รี ปั ญ ญานุ กู ล
๔) วิทยาลั ยเทคนิ คเพชรบุรี ๕) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ๖) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ๗) วิ ทยาลัย
การอาชีพบ้านลาด ๘) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
๙) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๑๐) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ๑๑) งบกรมจังหวัดเพชรบุรี
๑๒) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๑๓) สํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ๑๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต ๑ ๑๕) สํ า นั ก ชลประทานที่ ๑๔ ๑๖) สถานพั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี
๑๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ๑๘) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๐ ๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๒๐) สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธาน

ฝากทุกส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะ
หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งทําให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของจังหวัดต่ํากว่าเป้าหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติกําหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และได้กําหนดให้ประกอบพิธีถวายสักการะเพื่อเป็นการน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สําหรับปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และในวันที่ ๑ เมษายน
ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดจึงกําหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน พร้อมกับการจัดพิธีถวาย
สักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันอาทิตย์ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาว เครื่องราชสักการะ : ใช้พานประดับพุ่มดอกไม้สด/แห้ง จึงขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ ร่วมพิธีฯ
โดยพร้อมเพรียงกัน สําหรับรายละเอียดและกําหนดการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งเวียนส่วนราชการทราบแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหา
จักรีบรมราชวงศ์”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดกําหนดจัดพิธีถวาย
ราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว เครื่องราชสักการะ : ใช้พาน
ประดับพุ่มดอกไม้สด/แห้ง จึงขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน สําหรับรายละเอียดและ
กําหนดการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งเวียนส่วนราชการทราบแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ผลการดําเนินการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์
จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ๒) จัดทําและนําออกใช้เหรียญกษาปณ์ และ
ดําเนินการเกี่ยวกับเงินตรา ๓) รับ – จ่าย ควบคุมเงินคลัง ตาม พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.๒๔๙๑ ๔) ดําเนินการ
เกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ดังนี้ ๑) เมื่อก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องสํารวจนําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒) เมื่อรื้อถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องแจ้งสํานักงานธนารักษ์ทราบทันทีที่รื้อถอนแล้วเสร็จ เพื่อจําหน่ายออกจากทะเบียน
ที่ราชพัสดุ ๓) กรณีต้องการนําที่ราชพัสดุ ไปจัดหาประโยชน์ เช่น จัดงานชั่วคราว จะต้องได้รับอนุญาตจาก
กรมธนารักษ์ โดยการจัดให้เช่าชั่วคราว ๔) กรณีที่ได้รับบริจาคที่ดิน จะต้องมีแผนการใช้ประโยชน์ และตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้อง และดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ทางราชการก่อนการเข้าใช้ประโยชน์ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การขอคืนที่ดินของผู้ยกให้หรือทายาท และการนําเอกสารสิทธิไปทํา
นิติกรรมอื่น ๆ เช่น การขาย การนําไปจํานองต่อสถาบันการเงิน

๑๓
ผู้แทนคลังจังหวัด
ตัวสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๓ อัตราการขยายตัวของ GPP ปี 2553 ภาพรวม
ร้อยละ 3.4 ซึ่งจากเดิมที่หดตัว ปี ๒๕52 ร้อยละ 5.8 เกิดจากนอกภาคเกษตร ร้อยละ 4.2 และภาคเกษตร
หดตัว ร้อยละ 0.6 โครงสร้าง สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี นอกภาคเกษตร ร้อยละ ๘๒.๖ ภาคเกษตร ร้อยละ
๑๗.๔ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ๑๖ สาขา แยกเป็น ๑) อุตสาหกรรม ร้อยละ 28.3 ๒) เกษตรกรรม
ร้อยละ15.๙ ๓) บริหารราชการแผ่นดิน ร้อยละ 11 ๔) ขายส่งขายปลีก ร้อยละ 8 ๕) อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ
6.8 ๖) การศึกษา ร้อยละ 6.6 ๗) การเงินฯ ร้อยละ 5.2 ๘) ก่อสร้าง ร้อยละ 3.9 ๙) อื่น ๆ ร้อยละ 14.3 ตัว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า ๔๔,๘๙๙ ล้านบาท จํานวนประชากร ๔๖๒,๐๐๐ คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
(บาท/คน/ปี) จํานวน ๙๗,๒๒๑ บาท ราคาคงที่ ผลิตภัณฑ์รวม มูลค่า ๓๙,๔๓๗ ล้านบาท สําหรับผลการประเมิน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทําสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๔๙
จังหวัดเพชรบุรี ได้ ๕ คะแนน ปี ๒๕๕๐ ได้ ๔.๙๘๐๓ คะแนน ร้อยละ ๙๙.๖๐๕๑ ปี ๒๕๕๑ ได้ ๔.๙๙๘๗
คะแนน ร้อยละ ๙๙.๙๗๔๐ ปี ๒๕๕๒ ได้ ๔.๙๙๘๙ คะแนน ร้อยละ ๙๙.๙๗๘๐ ปี ๒๕๕๓ ได้ ๔.๙๙๙๐ คะแนน
ร้อยละ ๙๙.๙๘๐๐
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่กํากับ ตรวจสอบ Token Key ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ ๑) Token
Key สีขาว สําหรับผู้ปฏิบัติ ต้องจัดทําคําสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดตัวผู้ใช้สิทธิ, เข้าใช้งาน
โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน, มาตรการควบคุมตรวจสอบเก็บรักษา, เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน ๒) Token Key
สีฟ้า สําหรับผู้อนุมัติเบิก ต้องจัดคําสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดตัวผู้ใช้สิทธิ, กรณีโยกย้าย
ให้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ, เข้าใช้งานโดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน, เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน ๓) Token Key สีส้ม
สําหรับผู้อนุมัติจ่าย กรณีโยกย้ายให้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ, เข้าใช้งานโดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน, กรณีมอบหมาย
ต้องจัดทําเป็นคําสั่งหรือหนังสือมอบหมาย, เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน
กรมสรรพสามิตสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ จัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการ ป้องกันและ
สรรพสามิตพื้นที่
ปราบปรามผู้กระทําผิด มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ จํานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสุรา และ
โรงงานไพ่ สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย
สินค้าที่บริโภคแล้วเกิดความเสียหายต่อสุขภาพและศีลธรรม เป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับสินค้า
และบริ ก ารที่ สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ เ พชรบุ รี จั ด เก็ บ ภาษี ได้ แ ก่ สุ ร า เครื่ อ งดื่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ สนามกอล์ฟ ไนต์คลับ สถานบริการอาบน้ํา
เป้าหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๒๙๔๒๔,๙๐๐ บาท ดังนี้ ๑) สุรา
เป้าหมาย ๑๐,๙๘๗,๐๐๐ บาท ๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามัน ๒๔,๕๐๐ บาท ๓) เครื่องดื่ม ๒,๐๑๙,๔๐๐ บาท ๔) สนามกอล์ฟ
๑๔,๕๖๘,๐๐๐ บาท ๕) สถานบริการอาบน้ํา ๑๙,๒๐๐ บาท ๖) ไนต์คลับ ดิสโก้เธค ๗,๓๐๐ บาท ๗) รายได้
เบ็ดเตล็ด ๑,๗๙๙,๕๐๐ บาท สําหรับผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ –
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เป้าหมาย ๑๗,๔๑๕,๖๐๐ บาท จัดเก็บได้ ๕๒,๓๗๐,๕๓๑.๓๔ บาท สูงกว่าเป้าหมาย
๓๔,๙๕๔,๙๓๑.๓๔ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๐๐.๗๑ ผลการปราบปรามผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายสรรพสามิ ต
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จับได้ จํานวน ๑๕๘ ราย เป้าหมาย ๑๗๑ ราย จํานวนเงินค่าปรับ จํานวน ๖๔๗,๑๘๙.๕๐ บาท
เป้าหมาย ๕๔๕.๙๖๐ บาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐๑,๒๒๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๔ ผลการจัดเก็บเงินบํารุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
ปี ๒๕๕๕ จัดเก็บได้ ๘๖,๙๓๓.๓๔ บาท ปี ๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
จัดเก็บได้ ๙๐,๗๗๒.๖๐ บาท

๑๔
โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล จํานวนผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ โครงการรถยนต์คันแรก
(ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ – วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๕) จํ า นวน ๙,๐๙๖ คั น เป็ น จํ า นวนเงิ น
๖๗๐,๙๕๕,๐๐๐ บาท จํานวนผู้ที่ได้รับเงินคืนโครงการรถยนต์คันแรก ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๙๒๔ คัน
เป็นจํานวนเงิน ๖๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท
ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ การจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ประมาณการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2556
ได้รับจากกระทรวงการคลัง จํานวน 1,648.988 ล้านบาท คํานวณจากยอดจัดเก็บได้จริงของปี 2555 จํานวน
1,594.537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.451 ล้านบาท (ร้อยละ 3.41) ผลการจัดเก็บ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา 5 เดือน จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 122.159 ล้านบาท (ร้อยละ 20.52)
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ปีภาษี 2555 กําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 สําหรับปีภาษี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2556
แต่เนื่องจากวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ ดังนั้น วันสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการ เป็นวันที่
1 เมษายน 2556 ทั้งนี้มีวิธีการยื่นแบบภาษี สามี-ภรรยา ที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ ๑) แยกยื่นจากกันเป็นคนละ
หน่วยภาษีโดยเด็ดขาด ๒) ยื่นแบบร่วมกัน นําเงินได้ทั้งหมดไปรวมเป็นเงินได้ของสามี ๓) ยื่นแบบร่วมกัน นําเงินได้
ทั้งหมดไปรวมเป็นเงินได้ของภรรยา
๔) ยื่นแบบร่วมกัน นําเงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนไปรวมเป็นเงินได้ของสามี
๕) ยื่นแบบร่วมกัน นําเงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนไปรวมเป็นเงินได้ของภรรยา สําหรับหลักเกณฑ์ใหม่ ได้แก่ 1) แยกยื่น
ได้ทุกประเภทเงินได้ ดังนี้ สามี/ภริยา ต่างฝ่ายต่างยื่นเงินได้ในส่วนของตน, เงินได้ที่แยกไม่ได้ว่าเป็นของใคร
ให้เลือกแบ่งฝ่ายละครึ่ง หรือเฉพาะ 40(8) ตกลงแบ่งให้เป็นของแต่ละฝ่ายเป็นจํานวนเท่าใดก็ได้ ถ้าตกลงไม่ได้ให้
แบ่งฝ่ายละครึ่ง ๒) ลดหย่อนบุตร + การศึกษาบุตร ต่างฝ่ายต่างหักได้ฝ่ายละ 17,000 บาท (15,000 +
2,000) ต่อบุตร 1 คน ไม่ว่าจะแยกยื่นหรือรวมยื่น และไม่ว่าจะอยู่ครบปีภาษีหรือไม่ ๓) ดอกเบี้ยกู้ยืมซื้อบ้าน
คนละหลัง หักได้ทั้งสองฝ่ายไม่เกินฝ่ายละ 100,000 บาท
มติที่ประชุม
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๔.๔ ติดตามเร่งรัดงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๗,๙๕๕,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๘,๕๑๖,๑๒๓.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ
๕.๗๖ แล้วเสร็จ จํานวน ๓ โครงการ แยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
ปลอดภัย จํานวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๐๙๘ฅ๕๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๔,๑๑๔,๐๖๐.๖๔ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๐๗ ๒) เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย จํานวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๗๕,๕๒๑,๗๐๐ บาท
เบิกจ่ายได้ ๑,๐๖๒,๙๐๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ๓) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
จํานวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๓๓๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖
๔) งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑,๖๖๙,๑๕๘.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๙
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
แยกเป็นโครงการ ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย งบประมาณ ๘๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒) โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทางทะเล งบประมาณ ๖๑,๕๙๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายได้
๖๐,๒๓๗.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับงบประมาณ ๑๕,๓๙๘,๙๐๐ บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย ๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก งบประมาณ ๑๑๙ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๔) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน”

๑๕
จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณ ๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๕) โครงการระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก
สําหรับชุมชน จังหวัดเพชรบุรีได้รับประมาณ ๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๖) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๔๖,๗๙๕.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ แนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ นั ด พิ เ ศษ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๖
ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน จับตาสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทาง
บรรเทาผลกระทบ เบื้องต้นให้เตรียมมาตรการรองรับ และให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงานลง
ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ เพื่อลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน โดยสํานักนโยบายและ
แผนพลังงาน ได้จัดทําแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงของ
หน่วยงาน อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
สําหรับรายละเอียด สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งเวียนทุกส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
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๔.๖ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่า ก.พ.ค. ได้ออกกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ก
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้ปรับปรุง แก้ไขคําจํากัดความ ขั้นตอนการพิจารณาและการวินิจฉัยเกี่ยวกับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ
“รู้จัก ก.พ.ค.”
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๗ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต.พบ.
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.มาบปลาเค้า เขตเลือกตั้งที่ ๗
ผู้ไ ด้รับ การเลือ กตั้ง ได้แ ก่ นายโอฬาร ไร่หิน ถ่ว ง และสมาชิก สภา อบต.บางครก เขตเลือ กตั้ง ที่ ๑๐ ได้แ ก่
นางอิสริยาภรณ์ บัวทรัพย์
เดือ นมีน าคม – เดือ นเมษายน ๒๕๕๖ มีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น /ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น
จํานวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น อบต.เขาย้อย, อบต.แก่งกระจาน
๒) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.ท่าแร้ง, อบต.แก่งกระจาน ๓) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.หนองชุมพลเหนือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทําโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียน
ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้และมีการย้าย
เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว สามารถลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในปัจจุบันได้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยลงทะเบียน
ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และมีความประสงค์ที่จะมาใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน ขอให้นํา
สํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนไปยื ่น คํ า ร้อ งขอยกเลิก การลงทะเบีย นใช้ส ิท ธิเ ลือ กตั ้ง นอกเขตจัง หวัด หรือ
นอกราชอาณาจักร ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ในวันเวลาราชการ จนถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๖
๔.๘ การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ด้วยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการประกาศเขต
พื้น ที่คุ้ม ครองสิ่งแวดล้อ มจัง หวัด เพชรบุรี ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม เรื่อ ง
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และจะหมดอายุการบังคับใช้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสํานักงานฯ
ได้ดําเนินการโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และในปี ๒๕๕๖ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงและจัดทําร่างประกาศกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ก่อนที่ประกาศกระทรวงฯ ที่บังคับใช้ในพื้นที่จะหมดอายุ เพื่อให้กฎหมายมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและเป็น
การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของการดํ า เนิน งานในการดูแ ล รัก ษา และฟื ้น ฟูท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยสํานักงานฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เทสโก้ จํากัด เป็นที่ปรึกษา และจะมีการจัด
ประชุม เพื ่อ รับ ฟัง ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะต่อ ร่า งเขตพื ้น ที ่แ ละมาตรการคุ ้ม ครองสิ ่ง แวดล้อ มของผู ้มี
ส่ว นเกี ่ย วข้อ งในพื ้น ที ่ร ะดับ อํา เภอ อย่า งน้อ ยอํา เภอละ ๑ ครั ้ง ระดับ จัง หวัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น
ภาคประชาชน และภาคเอกชน อย่างน้อยจังหวัดละ ๒ ครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุม่ งานอํานวยการ

