รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.ท.นรินทร์
5 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทย์ประจักษ์
9 นางนฤมล
10 นายชวพันธุ์
11 นายจิตจรูญ
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นายพิภพ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นายศิริพจน์
นายวรรณะ
นางน้อยทิพย์
นางสาวศุจิกา
นางกรรณิกา
นางจันทร์จิรา
นางนันทิรา
นายไพบูลย์
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางอรัญญา
นายมานะ
นายอุทิศ
นางสาวสุกัญญา

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
สายกระสินธุ์
บริรักษ์กุล
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
ปิ่นประชานันท์
อันตรเสน
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
วัฒนานุกูล
สามัคคี
เอี่ยมหลี
ชุ่มแอ่น
เอี้ยวสกุลรัตน์
บางเสน
ชูเกตุ
เมฆมานะ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
ยั่งยืนพงษ์
วัฒนากร
บุญช่วย
จัตตุพรพงษ์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายชาญณรงค์
นายไพน้อย
นายสุรเวช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นายพรหมพิริยะ

พวงสั้น
แซ่เตียว
ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูวงศ์
กิจนุสนธิ์

แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

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

สิริธรังศรี
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
อรุณโรจน์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
เสมสวัสดิ์
ศุภศิริพงษ์ชัย

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.ท.มีชัย
49 พ.ต.ท.บุญส่ง
50 พ.ต.ท.สถิตย์
51 พ.ต.ท.อรรถชัย
52 พ.ต.ท.สําเริง
53 พ.ต.ท.นิพนธ์
54 พ.ต.ท.สุนทร
55 พ.ต.ท.ประเสริฐ
56 พ.ต.ท.สมนึก
57 ร.ต.ต.แสงรุ่ง
58 ร.ต.ท.ธนกฤษณ์

ศรุตานันทะ
พันธ์จินดา
คงเนียม
นพภักดี
ชันแสง
เลิศพลรัตน์
งามเหลือ
ศรีผ่าน
พันธ์แจ่ม
สีนวล
วิลาศ

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
59 นางปาริชาติ
60 นางชลลดา
61 นายเกษมภูมิ
62 นายจรูญ

ภิงคารวัฒน์
ทองอุทัยศรี
วีรสมัย
แก้วขาว

63 นายนักรบ
64 นางชุตกิ าญจน์

อินทรสาลี
ชื่นบุบผา

แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง

๓
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
65 นายกิตติพันธ์
อรัณยกานนท์
66 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
67 นายวสันต์
กมลศรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
68 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
69 นางสาวพรพรรณ
สีงาม
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
70 นางสาวกัญญาภัค
สอนติ๊บ
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
71 นางสาวอัจฉราพร
72 นางสาวจันทิมา
73 นายนที
74 นายสมเกียรติ
75 นายชัยวัชน์
76 นายศักดา
77 นางวรรณเพ็ญ
78 นางชัชวาลี
79 นายโยธิน
80 นายธนกาญจน์
81 นายอนุชิต
82 นายสันต์
83 นายอิสระ
84 นางบุญศรี
85 นางปัทมา
86 นายจักรพันธ์
87 นางสาวศิริ

ตอนสุข
เกศเมตตา
สะอาดนัก
นวลละออง
สมุทรเก่า
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
ชัยศรี
เทอดวงศ์วรกุล
คนึงคิด
พรแดง
จรเจริญ
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
รัตนอําภา
ปุณะตุง
วัดสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
88 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
89 นางสาวนันทนี
พริ้งเพราะ
90 นายสว่าง
รัตนนรา
91 นางพรทิพย์
ถิระรุ่งเรือง
92 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
93 นางกรวิภา
จุลเจริญ
94 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
95 นายแมนชูวงศ์
นาครักษา
96 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว

แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

๔
97 นายราชันย์
98 นายนิจิตณาพงศ์

บุญอยู่
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
100 นายไพศาล
เทพสุต
101 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร

หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
102 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
103 นายประสพชัย
104 นายธีระเมธ
105 นายชัยทูรย์

พูลเกิด
เอียดแก้ว
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
106 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล
107 นายโกศล
ขาวละเอียด
108 นายธวัช
กอวัฒนาวรานนท์

ผู้แทน ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
109 นางณิชารี

ภควัตชัย

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
110 นายวีรชัย
111 นางบุษศา

เพชรรัตน์
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
112 นายธนา

โตผึ้ง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
113 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
114 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
115 นายณรงค์
116 นายกิตติศักดิ์
117 นายสายันต์
118 นางกมลวรรณ
119 นางสิริรัตน์
120 นายสุรชัย
121 ว่าที่ ร.ต.นิคม
122 นางเจตนิพิฐ
123 นายกนก

รุ่งธีระ
วงษ์พานิช
รัตนฉายา
ศักดิ์จิรพรพงษ์
เชาว์ช่างเหล็ก
พูลผล
ปรีทอง
เหลี่ยมจุ้ย
นิมาภาศ
ปิ่นตบแต่ง

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

๕
124
125
126
127
128

นายประชุม
นายนิวัฒน์
นายสมหมาย
นางสาวธัญลักษณ์
นายมหิศร

แสงกสิกรณ์
ชุ่มกมลธนิตย์
ลิ้มเจริญ
ปาระท่า
แสงมณีรัตนชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
129 นางธัญพร
130 นางวิภาพร

ชื่นกลิ่น
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
131 นางวลัย
132 นางทิพาพร
133 นายไพโรจน์

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
คิดชอบ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
134 นายชวนะ
135 นายบันเทิง
136 นายจํานงค์
137 นายวิเชียร
138 นายศักดิ์ศรี

ทองนุ่น
นวมภักดี
ตันติรัตนโอภาส
เรียบร้อย
ลาภประสิทธิ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
139 ดร.จิราพรรณ
140 นางสาวจิตรา
141 นางกนกวรรณ
142 นางนฤมล
143 นายภราดร
144 นายบุญยอด
145 นางสาวรมิดา

กลิ่นเกลา
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
เวทยนุกูล
มาคล้าย
กลิ่นเมือง

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

ผู้เข้าร่วมประชุม
146 นายคงศักดิ์
147 นายอานนท์
148 นางสาวธราภรณ์
149 นางวรรณวิมล
150 นายพิสิษฐ์
151 นางสาวชูชีพ
152 นายราชัน
153 นางสาวสุวรัตน์

สุดลาภา
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
บุญส่งนาค
ยิ้มละมัย
มีน้อย
มุขรัตน์

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

๖

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
2 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
4 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
5 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
6 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
7 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
8 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการําตรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
9 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
11 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
12 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
13 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
14 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
15 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
16 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
17 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
18 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
19 นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
20 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
21 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
22 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
23 ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
24 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
25 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
26 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
27 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
28 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
29 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
30 ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
31 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
32 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
33 ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยมีผู้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒) บริษัทชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดขอขอบคุณทั้ง ๒ บริษัท โดยเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ได้ให้การ
ประธาน
สนับสนุนน้ําดื่มในโอกาสต่าง ๆ ขณะนี้ จังหวัดมีเงินกองทุนอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการช่วยกันประชาสัมพันธ์บริษัท
ห้างร้านร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดเวทีประชาชนเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในการดูแลและบํารุงรักษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปแล้วนั้น พี่น้องประชาชน ตลอดจนผู้แทนต่าง ๆ
ต้องการให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ เป็นสมาคม ซึ่งเราต้องศึกษาระเบียบกฎหมายในการจัดตั้งเป็นมูลนิธิอีกครั้ง
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายพรหมพิริยะ
กิจนุสนธิ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
๒) นายชวนะ
ทองนุ่น
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) นายธนศักดิ์
ศุภศิริพงษ์ชัย นายอํ า เภอแก่ ง กระจาน ย้ า ยมาจาก
วิทยาการปกครอง กรมการปกครอง
๔) นายวีรชัย
เพชรรัตน์
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี ย้ายมาจาก
เรือนจํากลางยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ จะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
พระฉายาลักษณ์หน้าสํานักงาน การประดับธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ และรวมใจใส่เสื้อสีม่วง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
เฉลิมฉลอง และถือเป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อําเภอท่ายาง
กระทรวงมหาดไทยให้งบประมาณจัดทําโครงการขุดลอกผักตบชวา ณ ห้วยทบ อําเภอท่ายาง นําผักตบชวามาทํา
เป็นปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี ได้แหล่งน้ําที่กักเก็บน้ําได้มากขึ้น ป้องกันน้ําท่วม ป้องกันน้ําแล้ง กรณี
น้ําเยอะสามารถระบายน้ําได้มากขึ้น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โครงการเหล่านี้เพื่อเฉลิมฉลองพระองค์ท่าน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับงบประมาณ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การทอ
ผ้ากระเหรี่ยง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ทําโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

๘
ทั้งนี้ หากมีการขอการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ หรืออาจมีการทอดผ้าป่า ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกัน
เพื่อให้ห้องสมุดมีคนเข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก และต้องดําเนินการให้ทันใช้ภายในปี ๒๕๕๘
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ จะมีวันหยุดยาว ช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 15 เมษายน ๒๕๕๘
ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้ออกตรวจตามจุดตรวจ ตลอดจน
ตํารวจที่ต้องออกตรวจร่วมกัน เพื่อให้กําลังใจผู้ที่อยู่ตามจุดตรวจ ตามด่านต่าง ๆ ทั้งทางหลวง ทางหลวงชนบท
ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลต่าง ๆ ช่วยกันรักษามาตรฐาน ปีที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีไม่มี
ผู้เสียชีวิตได้รับโล่มาพร้อมจังหวัดอื่น ปีใหม่ที่ผ่านมามีเสียชีวิตบ้าง แต่ลดน้อยลง ฉะนั้น สงกรานต์ปีนี้ไม่อยากให้มี
ผู้เสียชีวิต ปีที่ผ่านมามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ๔๐ กว่าราย ปีนี้อยากให้ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้พื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี ช่วงถนนเพชรเกษมจะมีการตีเส้น ทําผิวจราจร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทําการก่อสร้าง ดูแล
เรื่ อ งไฟ การวางกรวยยาง ตํ า รวจที่ ตั้ง ด่ า น ตั้ง จุ ด สกั ด ชะลอความเร็ ว ของรถ เพราะว่ า ถ้ า ไม่ มี เ ส้ นแบ่ ง ช่ อ ง
การจราจร อาจมีอุบัติเหตุ ฝากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องคนบาดเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ตํารวจต้องจัดเวร อําเภอต่าง ๆ ตั้งจุดสกัดชะลอความเร็ว ตั้งแต่อําเภอเขาย้อย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอ
บ้านลาด อําเภอท่ายาง ไปถึงอําเภอชะอํา
การเบิกจ่ายงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรีเร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกภาคส่วน
จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ที่ได้รับงบประมาณจํานวนมาก ต้องช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ต้องเซ็นสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถเซ็นสัญญาได้ตามกําหนดต้องชี้แจงเหตุผล จังหวัด
มีอยู่ จํานวน ๔ – ๕ โครงการ ที่ไม่สามารถเซ็นสัญญาได้ เนื่ องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้
โครงการสํารอง ต้องมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการทําราคากลาง ประกาศ TOR ส่งผลให้เซ็นสัญญาไม่ทันตามกําหนด
จึงต้องกรอกแบบฟอร์มให้เหตุผลไป ของกลุ่มจังหวัด จํานวน ๒ โครงการ มีเงินเหลือจ่ายและให้เอาโครงการ
สํารองมาใช้แทน เพราะการจัดซื้อ/จัดจ้าง บางโครงการต้องใช้เวลา ๔๕ วัน กว่าจะได้ตัว กรณีประกาศครั้งเดียว
หากต้องประกาศ ๒ ครั้ง ใช้เวลา ๙๐ วัน บางครั้งประกาศ ๒ ครั้ง แต่ยังไม่มีผู้มายื่นซองเนื่องจากราคากลางสํานัก
งบประมาณอนุมัติมาเป็นราคาเก่า เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนของเทศบาล สิ่งเหล่าหนี้เราไม่สามารถหาตัว
ผู้มาจัดซื้อจัดจ้างได้ จะต้องแจ้งไป แม้ว่าสํานักงบประมาณจะขยับขยายให้เรามีความคล่องตัวเรื่องการนําเงิน
งบประมาณมาสมทบเพิ่มขึ้นจาก ๑๐ % เป็น ๒๐ % ซึ่งทุกท่านคงได้รับหนังสือจากจังหวัดแล้ว ให้ไปศึกษาดูว่าจะ
ใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนที่ใช้ไม่ได้ติดขัดอย่างไรให้รายงานผล ในส่วนของผลการเบิกจ่ายกลุ่มจังหวัด อยู่ในลําดับ
ที่ ๔ ของ ๑๘ กลุ่ม ซึ่งดีขึ้นกว่าทุกปี ในระดับของจังหวัดแม้ว่ายอดการเบิกจ่ายจะดีขึ้น แต่ยังอยู่ในลําดับกลางค่อน
ไปทางท้ายของ ๗๖ จังหวัด ฉะนั้น ต้องช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
การดําเนินงานของอําเภอ และส่วนราชการต่าง ๆ ขอให้รายงานสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
ทําเป็นภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากจะมีการประเมินจังหวัดว่าทําตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง ๑๑ ด้าน ทํางาน
ตามนโยบายของ คสช. เรื่องใดบ้าง เช่น เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เรื่องยาเสพติด เรื่องการคืนความสุข
ให้พี่น้องประชาชน เรื่องความสมัครสมานสามัคคี เรื่องการเชิดชูสถาบัน ทุกเรื่องที่ทําขอให้รายงานสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนํารูปภาพ กิจกรรม รวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย
ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องการเห็นทุกภาคส่วนว่าทําอะไรให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีบ้าง เพราะสิ่งหนึ่ง
ที่คณะรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกต คือ รัฐบาลทํางานเยอะแต่ผลที่ส่งถึงพี่น้องประชาชนหรือการที่พี่น้องประชาชนรับรู้
ยังมีน้อย ในส่วนกลางมอบหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้ควบคุมการประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดต้องรายงาน
ส่วนกลาง เพื่อส่วนกลางรวบรวมเป็นผลงานของรัฐบาล ฉะนั้น ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ มีหลายหน่วยงาน
ทําได้ดี เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัด การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ถ้าดูงบของดําเนินการของส่วนราชการ จะแบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑
(นายไกร บุญบันดาล) ได้แก่ งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการโดยตรง ส่วนที่ ๒ ได้แก่ งบของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในภาพรวมของงบจังหวัด งบการเบิกจ่ายของงบลงทุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๒ – ๑๓ ของกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๒๐ ถ้าเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ดําเนินการตามระเบียบตามอํานาจหน้าที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการไว้ในวงเงิน ๒ ล้านบาท ส่วนของนายอําเภอเพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว
ในพื้นที่ ตั้งไว้ ๕ ล้านบาท ยกเว้นกรณีดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ ปัญหาการดําเนินการ คือ เมื่อได้รับการ
จั ด สรรงบประมาณแล้ ว เมื่ อ ท่ า นจะดํ า เนิ น การท่ า นต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อํ า นาจ คื อ ถ้ า มอบอํ า นาจให้
ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการสามารถอนุมัติได้โดยตรงและทําสัญญา กรณีมีปัญหาขอให้หารือโดยตรง แต่ต้อง
ให้เวลาดําเนินการ บางส่วนราชการมีปัญหาการก่อสร้างไม่สามารถส่งพื้นที่ให้ดําเนินการได้ เช่น หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ลงนามในสัญญาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตัดสินใจว่าจะสั่งระงับหยุดงานไว้จนกว่า
จะมอบงานให้ได้หรือไม่ ถ้าเป็นกรณีดังกล่าวสามารถต่อขยายเซ็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาจะหมดในวันที่เสนอแล้ว
จะมาดําเนินการ กรณีดังกล่าวจะทําให้เห็นว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ กับกรณี
ที่จะต้องขออนุมัติยืมเงินไปดําเนินการ เช่น การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ ให้ดูเวลาที่เหมาะสม ดูตามแผนการ
ดําเนินการ และตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการต้องดูแลและรับผิดชอบ
การทํางานขอให้ยึดระเบียบการปฏิบัติงานสารบรรณ ระบบงานสารบรรณกําหนดตัวเลขเป็น
เลขไทย หนังสือออกจากหน่วยงานขอให้ตรวจสอบหนังสือ การลงรับถูกต้องหรือไม่ เซ็นหนังสือควรกําชับเวลา
และวันที่ในหนังสือ และต้องเป็นตัวเลขไทยเท่านั้น การขออนุมัติ ขออนุญาต คําจํากัดความของการขออนุญาต
เป็นกิจกรรมหรือการทํางานที่ไม่สลับซับซ้อน มีขั้นตอนไม่มากนัก เช่น ขออนุมัติจัดทําโครงการ ขออนุมัติเบิกเงิน
จะมีลําดับเป็นขั้นเป็นตอน แต่ถ้าขออนุมัติใช้รถไปส่วนกลาง ขออนุญาตไปประชุม ใช้คําว่าขออนุญาต ไม่ใช่ขออนุมัติ
ต้องศึกษาระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้ดี ยึดระเบียบ เรื่องการเงินให้ยึดระเบียบพัสดุสํานักนายกรัฐมนตรี ถ้าเป็น
เอกสารหนังสือยึดระเบียบงานสารบรรณ เรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด จะมีระยะเวลาการปฏิบัติ
อย่าเซ็นหนังสือย้อนหลัง ขอให้ยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
การเข้าร่วมงานรัฐพิธี งานสําคัญต่าง ๆ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการร่วมงานด้วยตนเอง ไม่ว่าจะไป
ประชุม อบรม สัมมนา หรือฝึกอบรม ขอให้ท่านให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ และขอให้มีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเชิ ญ ร่ วมทําบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถั ม ภ์สมเด็จ
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วัดบันไดทอง ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี สําหรับผู้บริจาค
สามารถออกใบเสร็ จ ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ หรื อ ผู้ จิ ต ศรั ท ธามาร่ ว มงานและส่ ง ปั จ จั ย ได้ ที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
จังหวัดเพชรบุรี หรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทุกอําเภอ
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" โครงการนี้มีงบประมาณ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องการฝึกย้อม
ผ้ากระเหรี่ยง อําเภอแก่งกระจาน จะเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
แรงงานต่างด้าว จะเปิดศูนย์ One Stop Service อีกครั้ง สําหรับต่ออายุผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์
สัญชาติ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ผู้มาต่อบัตรจะหมดอายุ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๐
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็น
ประธานพิ ธี เ ปิ ด งานชุ ม นุ ม ยุ ว เกษตรกรระดั บ ประเทศ ประจํ า ปี 2558 เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ กองกํากับการ 1 กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายพระรามหก) อําเภอชะอํา พระองค์ทรงมีคุณูปการหาที่สุด
มิได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในงถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงฉายพระรูปร่วมกับยุวเกษตร ข้าราชการ ตลอดจนปฏิสันฐาน
กับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงหล่อบริษัทไฟน์อาร์ทคาสติ้ง จํากัด อําเภอ
ราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ จั ด สร้ า งขึ้ น ตามโครงการก่ อ สร้ า งอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
ความเป็นมาการจัดพิธีดังกล่าว ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องสังเวย อธิษฐาน
ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปฯ พร้อมปักธูปหางที่เครื่องสังเวย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธาน
พระครูพราหมณ์ อ่านโองการประกาศพิธีบวงสรวงแล้วถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 จากนั้น
ประธานในพิ ธี ห ลั่ ง น้ํ า เจิ ม พระบรมรู ป พระบาท และมอบพระบรมรู ป แก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี วั น ที่
8 มีนาคม ๒๕๕๘ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชมรมวิ่งในจังหวัดเพชรบุรี
จัดการแข่งขัน “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ - พระนครคีรี - พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 15”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้รับบริการ และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดห้วยรางโพธิ์ หมู่ 6 ตําบลยางน้ํากลัดใต้
อําเภอหนองหญ้าปล้อง ประชากร จํานวน 315 คน 115 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทําไร่ รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอหนองหญ้าปล้อง ประมาณ 15 กิโลเมตร โรคที่พบมาก
คือ ไข้หวัด โรคมาลาเรีย ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อสนองพระปณิธานของ
สมเด็จพระศรีนครินทรา และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร และ
ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี วันที่
8 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน พลังสตรี พลังเครือข่าย พลังพัฒนาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมืองเพชรบุรี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่ 19 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล เชื่อมประสานความรักความสามัคคี
ประกาศเกียรติคุณผู้นําสตรีดีเด่น และจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาสตรีอําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕๘
ผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุรี พร้อมส่วนราชการ ออกเยี่ยมประชาชนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
คนเพชร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเทพราช หมู่ที่ ๓ ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง โดยออกเยี่ยม
ครัวเรือนยากจน และมอบประกาศนียบัตรให้กับครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จด้านการดํารงชีวิตแบบวิถีพอเพียง
มอบพระบรมฉายาลักษณ์ อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ถุงยังชีพให้แก่คนชรา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร ผลผลิตที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มะนาว ชมพู่ กล้วยหอม ปัญหาและความต้องการของราษฎร ได้แก่ การขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค ปัญหาคลองส่งน้ําชํารุด และถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ลานรัฐพิธี

๑๑
หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2558
วันท้องถิ่นไทย เกิดขึ้นจากการที่พสกนิกรล้วนสํานึกและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ ร.ศ.116 ขึ้น
อันเป็นต้นแบบของการดําเนินงานสุขาภิบาล และเมื่อ ร.ศ.123 พระองค์ได้เสด็จประพาสต้นผ่านมา ณ ตําบล
ท่าฉลอม และตําบลมหาชัย ทรงเล็งเห็นถึงความพร้อมของตําบลท่าฉลอม จึงทรงประกาศจัดตั้ง “สุขาภิบาลตําบล
ท่าฉลอม” เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วัดห้วยโรง หมู่ 1 ตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการสร้างเสริม
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจต่างออก
หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ตําบลห้วยโรง มีพื้นที่ประมาณ 6,187 ไร่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านห้วยโรง
หมู่ 2 บ้านถนนทราย หมู่ 3 บ้านกาจับ และหมู่ 4 บ้านห้วยโรงล่าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาข้าว ทําสวน
และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา การไม่จ้างแรงงานในพื้นที่ การประสานงานในการเปิด - ปิดประตู
กันน้ํา ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย รวมไปถึงปัญหายาเสพติด วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงานเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ 24 นายอําเภอท่ายาง พร้อมหน่วยงานราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําและเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเกษตร อาหารปลอดภัย โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด
เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอท่ายางและในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงสามารถแวะชมและเลือกซื้อสินค้าพืชผล
ทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในราคาถูกและมีคุณภาพอีกด้วย วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดงานแสดงความยินดีและขอบคุณคณะนักกีฬา จํานวน 5 คน และผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซีย
(BOCCIA) จํานวน 7 คน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา
บอคเซียแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงรายเกมส์ ระหว่างวันที่ 2 - 7 มีนาคม ๒๕๕๘
เหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และนายเชาวลิต แสงจินดา นักกีฬา นายพนมพร แตงอ่อน ผู้ฝึกสอน
ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
กิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดห้วยเสือ ตําบลสมอพลือ อําเภอบ้านลาด นําชาวบ้านกล่าวปรองดองสมานฉันท์
และร่วมทําบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และปลูกต้นไม้ วัดห้วยเสือ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2342 มีการบูรณะในสมัย
ต้นรัชกาลที่ 4 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2523 พระครูไพศาลพัฒนานุกูล เป็นเจ้า
อาวาส และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย
นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดถนนยิ้มได้และงานเทศกาลศิลปะ
ชุมชนในงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี..ดีจัง ไม่รู้จบ” ณ หน้าวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร และเวทีปันยิ้ม
หน้าหอระฆังวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี
แนวความคิดของเพชรบุรี...ดีจังไม่รู้จบ คือ ตั้งใจสื่อสารการทํางานขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ของเครือข่าย
เพชรบุรี...ดีจัง ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มาร่วมงานกลับไปสํารวจ
ค้นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนของตนเอง ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายศิลปินและกลุ่มทํางานด้านวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ จากบาหลีและปีนังนําหัตถกรรมและการแสดงมาร่วมงานด้วย วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานการประชุม
จัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2558 สนามที่ 2 โดยการแข่งขันรายการจีช๊อคเจ็ตสกี
โปรทัวส์ 4 สนามประจําปีนี้ เป็นเกมส์เจ็ตสกีชิงแชมป์แห่งชาติที่มีมาตรฐานระดับโลกโดยจังหวัดเพชรบุรีได้ให้การ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นประจําทุกปี โดยในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในสนามที่ 2ณ บริเวณชายหาดชะอํา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน ๒๕๕๘ โดยในวันแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางทีวีและออกอากาศทางช่องกีฬาดัง

๑๒
ของโลก FOX Sport ทําให้การแข่งขันกีฬาดังกล่าวนําการท่องเที่ยวของเพชรบุรีแพร่หลายสู่สากล วันที่ 10
มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน OTOP พระนครคีรี
สู่นครพิงค์ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม Road
Show ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าต่างจังหวัด ภายใต้ชื่องาน OTOP พระนครคีรีสู่นครพิงค์ ระหว่างวันที่
9 - 15 มีนาคม ๒๕๕๘ นําสินค้า OTOP ที่โดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ไปออกร้านจําหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการ
แสดงทางศิลปวัฒนธรรมและวงดนตรี มียอดจําหน่าย ๑,๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท สินค้าที่ขายดี ได้แก่ น้ําตาลโตนด
อาหารทะเลแปรรูป และขนมหวานเมืองเพชร วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี แบ่งกลุ่มระดมความ
คิดเห็น 3 ประเด็น คือ การใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด “Slow down save Your life” ช้าลงนิด ชีวิต
ปลอดภัย ความปลอดภัยทางถนนสําหรับเด็ก และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
และปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดอุบัติเหตุและกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกส่วน
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๖,๕๒๖.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๐๒๖.๐๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๘ อยู่ในลําดับที่ ๓๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒,๕๓๓.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๐๘.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๗ อยู่ในลําดับที่ ๕๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๓,๙๙๓.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,,๑๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๐๘ อยู่ในลําดับที่ ๔๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
ผลการเบิ กจ่า ยรายจ่ ายงบลงทุน ของหน่ว ยงานที่ได้ รับ งบประมาณตั้ งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้น ไป
จําแนกตามกระทรวง ดังนี้ ๑) กรมปศุสัตว์ งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๙๙ ล้านบาท ๒) กองทัพบก
งบประมาณ ๓.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๒๔ ล้านบาท ๓) กรมทางหลวงชนบท งบประมาณ ๕๓๖.๖๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๕๓.๘๘ ล้านบาท ๔) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ ๘๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓๕.๗๒ ล้ านบาท ๕) กรมพั ฒนาที่ ดิ น งบประมาณ ๑๔.๑๑ ล้ านบาท เบิ กจ่ ายได้ ๖.๐๔ ล้ านบาท ๖) กรม
ชลประทาน งบประมาณ ๕๒๙.๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๗.๐๙ ล้านบาท ๗) กรมวิชาการเกษตร งบประมาณ
๓.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๑๐ ล้านบาท ๘) กรมทางหลวง งบประมาณ ๓๘๐.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๗.๐๙
ล้านบาท ๙) กรมประมง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๐๓ ล้านบาท ๑๐) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ งบประมาณ ๑๐.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๒๖ ล้านบาท ๑๑) กรมศิลปากร งบประมาณ ๑๓.๑๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒.๖๑ ล้านบาท ๑๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๒๐๑.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒๘.๓๗ ล้านบาท ๑๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ ๒๐๑.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒๑.๗๑ ล้านบาท ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๐๕ ล้านบาท
๑๕) กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง งบประมาณ ๔๒.๓๔ ล้ านบาท เบิ กจ่ ายได้ ๔.๒๗ ล้านบาท ๑๖) สํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา งบประมาณ ๕๑.๐๙ ล้ านบาท เบิ กจ่ ายได้ ๔.๒๗ ล้ านบาท ๑๗) สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๑๙.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๘) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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๑๓
งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๙) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งบประมาณ ๑๘๖.๓๐
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๖.๐๑ ล้านบาท ๒๐) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๕๖ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒ อยู่ในลําดับที่ ๔๘ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๙ อยู่ในลําดับที่ ๓๙
เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๔๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๖ อยู่ในลําดับที่ ๓๙ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๑ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๖.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๖ อยู่ในลําดับที่ ๖
เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๘๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๔๓ อยู่ในลําดับที่ ๑๗ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมกราคม 2558 ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
10.2 แรงขับเคลื่อนหลักจากการขยายตัวของอุปทานภาคบริการ ผลพลอยได้จากการจัดงาน พระนครคีรี – เมืองเพชร
ซึ่งเป็นงานประจําปีของจังหวัด แต่เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายยังคงหดตัว ทั้ง การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่าย
ภาครัฐ รวมถึงการชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปริมาณเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวได้ ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวัง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อติดลบอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินฝืด ด้าน
การจ้างงานยังสามารถขยายตัวได้ ในส่วนของ ด้านการคลังทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจ
ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.3 แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของ
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 40.9 สะท้อนจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม รวมถึงการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยว
จากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ซึ่งเป็นงานประจําปีของจังหวัด
ประกอบกับฐานปีก่อนต่ํา เนื่องจากการจัดงานพระนครคีรี- เมืองเพชร มีการจัดเหลื่อมเดือนกัน สําหรับ ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.6 แต่ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในเดือน
ก่ อน ตามการหดตั วของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าด้ านอุ ตสาหกรรม และการชะลอลงของจํ า นวนทุ น จดทะเบี ย น
อุตสาหกรรมสะสม ในส่วนของ ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.6 ตาม
การลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว เป็นสําคัญ เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่ไปแล้วในช่วงเดือนก่อน
หน้ า ประกอบกั บ ผลผลิ ต ด้ า นปศุ สั ต ว์ และผลผลิ ต ด้ า นประมงก็ ห ดตั ว จากเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นเช่ น กั น
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.8 ตามการหดตัวของ ดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบกับ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือน
ก่อน ส่งผลให้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ในภาพรวม ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนี
การใช้จ่ายภาครัฐ ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 22.9 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ของส่วนราชการ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.7 เป็นผลจากการหดตัวปริมาณผลผลิตภาคเกษตร ตามการลดลงของปริมาณ
ผลผลิตข้าว รวมถึงการลดลงของปริมาณโคเนื้อ ปริมาณผลผลิตหอย ทั้งหอยแครงและหอยแมลงภู่ สําหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัวเช่นกัน ตามการลดลงของราคาข้าว เป็นสําคัญ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝาก
รวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 ตามการขยายตัวของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

๑๔
ธนาคารออมสิน และการปรับฟื้นตัวของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในเดือนก่อน สอดคล้องกับการขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
1.4 เป็นผลจากการปรับตั วลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม จากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ปรับตัวลดลง สําหรับเสถียรภาพด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ด้านการคลัง เดือนมกราคม 2558 ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนมกราคม มีจํานวน 726.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จํานวน
183.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.8 ในส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 543.0 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 9.2 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 246.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ภาษีน้ํามัน ภาษีเครื่องดื่มและภาษีสถานบริการสนามกอล์ฟของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ประกอบกับส่วนราชการอื่นโดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บค่าธรรมเนียม และการทําธุรกรรมอื่น ๆ
เกี่ยวกับที่ดินได้เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือน
มกราคม ขาดดุลจํานวน 482.9 ล้านบาท สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
ประธาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด เกินเป้าหมาย เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่าย
ได้ ร้อยละ ๕๕ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๑.๖๘ แต่งบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๗.๙๗
ขณะที่ไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๔ ต้องช่วยกันเร่งรัด โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนเยอะ ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ความก้าวหน้า การขั บเคลื่อ น Roadmap การจัดการขยะมู ล ฝอยจังหวัดเพชรบุรี กํา หนดไว้
๔ เรื่องหลัก คือ เรื่องขยะตกค้างสะสม มีอยู่ทั้งหมด ๑๔ แห่ง เป็นของเอกชน จํานวน ๑ แห่ง การสร้างรูปแบบ
กําจัดขยะใหม่ เน้นการกําจัดขยะตั้งแต่ต้นทางแปรรูปสู่พลังงาน ส่วนนี้เป็นการสร้างโรงงานกําจัดขยะแปรรูป
สู่พลังงาน เน้นเรื่องเอกชนมาลงทุนและสร้างโรงงานกําจัดขยะ เพื่อใช้ขยะเป็นเชื้อเพลงและผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
การสร้างระเบียบวิ นัยของคนในชาติ และการสร้างจิตสํานึก ในส่วนของการกําจัดขยะสะสม ทางสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ไปดูพื้นที่เมื่อแล้ว จํานวน ๒ จุด ได้แก่ เขตตําบลท่าแลง
อําเภอท่ายาง เป็นที่กําจัดขยะของเอกชน คือ บึงปรีดา และของเทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง ทั้งสองที่นี้
ได้มีการปรับปรุงแล้ว โดยเฉพาะของบึงปรีดา ในส่วนนี้งดการทิ้งขยะ และขณะนี้ทางบริษัทได้ดําเนินการคัดแยกขยะ
ในส่วนที่ย่อยสลายได้เตรียมการทําเป็นปุ๋ย ในเรื่องของพื้นทีได้มีการปรับพื้นที่ขยะและจะมีขยะบางส่วนเข้าใหม่
มีการนําขยะใหม่และจัดสัดส่วนในพื้นที่ มีการจัดทําระบบระบายน้ําข้างใน ในส่วนของเทศบาลตําบลท่ายาง นําดิน
กลบขยะเก่า ส่วนมากกลบแล้ว ส่วนขยะใหม่มีไม่มาก เรื่องการจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่าการจัดสรรจะ
เกี่ยวกับการพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จะต้องมาตั้งที่จังหวัด
ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการไปยังสํานักนโยบายและแผน ต้องมีการ
ปรับปรุง พรบ. เพื่อนํางบประมาณมาปรับใช้ งบประมาณจะเกี่ยวกับการกําจัดขยะสะสมก่อนที่ขยะตกค้าง แล้ว
เริ่มการสร้างกําจัดใหม่ รูปแบบใหม่ การฝังกลบ ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะการสร้างรูปแบบการฝังกลบต้องศึกษา
ความเหมาะสม การเตรียมสถานที่ เตรียมการเก็บ การให้บริการกําจัดขยะ อีกส่วนหนึ่งของการกําจัดขยะสะสม
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไม่มีเงินมาสมทบในส่วนนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับสถานที่เร่งรัด จํานวน ๕ แห่ง ส่วนนี้สํานัก
นโยบายและแผน ได้จัดสรรงบประมาณมาจะเน้นเรื่องการฝังกลบ เรื่องการสร้างจิตสํานึกได้ประสานงานกับ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ เพื่อให้ดําเนินการไปพร้อมกับเทศบาลทุกแห่ง ส่วนนี้ประสานไปแล้ว

๑๕
ประธาน
ฝากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และนายอําเภอ เนื่องจาก
วันประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ สวนสนประดิพัทธ์ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จะมีมวลชนจากอําเภอท่ายางไปยื่นหนังสือคัดค้านเรื่องการกําจัดขยะ มีการร้องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ฉะนั้น เรื่อง
การกําจัดขยะ ต้องประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้อยู่ขั้นตอนไหน จะทําอย่างไร เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับรู้ รับทราบ
ทางสํา นั ก งานทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุ รี ต้อ งนําข้อมู ล มาให้ จังหวั ด ได้ชี้แ จงพี่น้อ ง
ประชาชน และรายงานนายอําเภอด้วยว่าทําอะไรไปถึงไหน ฉะนั้น ต้องสร้างความรับรู้ การรับฟังความคิดเห็นของ
พี่น้องประชาชน ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างไร จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้หรือไม่ ฝากนายอําเภอในพื้นที่ติดตาม
ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติกําหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยกําหนดให้ประกอบพิธีถวายสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีการ
จั ด กิจ กรรมงานวั น ข้ า ราชการพลเรื อ นอย่า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ในรู ปแบบสั ญ ลั ก ษณ์คงยึ ดมั่ น และให้ ความสํ าคั ญ
กับวันข้าราชการพลเรือน ดังนั้น จังหวัดจึงกําหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน พร้อมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เวลา
๐๙.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ลงทะเบียนวางพานพุ่ม
ดอกไม้ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี ถวายราชสักการะบูชา
แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า กล่าวคําถวายราชสดุดี จบแล้วเจ้าหน้าที่เปิด
เพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน (ภายหลังเสร็จพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า) เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธี อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่ หั ว คติ ธ รรม ราชา รฏฺ ฐ สฺ ส ปญฺ ญ าณํ . พระราชาเป็ น เครื่ อ งปรากฏของประเทศ และสารจาก
นายกรัฐมนตรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว/เครื่องราชสักการะ : ใช้พานประดับพุ่มดอกไม้สด/แห้ง
(หน่วยงานละ ๑ พาน) ให้วางถวายสักการะ ๑ คืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยจังหวัด กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานรัฐพิธี
หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา
๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ภาคค่ํา เวลา
๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ (เสื้อ
สีม่วง) พุ่มถวายราชสักการะใช้พุ่มเงิน พุ่มทอง ให้ตั้งสักการะ ๑ คืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๔.๓ การจั ด พิ ธี “วั นพระบาทสมเด็ จพระพุท ธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวั น ที่ร ะลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยจังหวัด กําหนดจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรี ดังนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมพริบพรี ถวายเครื่องราชสักการะตามลําดับแล้ว
กลับที่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ถวายสักการะบูชา
แด่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวคําถวายอาศิรวาทราชสดุดี การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาวหรือ เครื่องราชสักการะ : ใช้พานประดับพุ่มดอกไม้สด/แห้ง (หน่วยงานละ ๑ พาน) ให้วาง
ถวายสักการะ ๑ คืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในการดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดจัดงานเวทีประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดูแลและ
บํารุงรักษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน ผู้ร่วมเวที ประกอบด้วย ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน ๓๐๐ คน โดยมี
พิธีกรผู้ทรงเกียรติ จํานวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) ๓) ผศ.ศรชัย เย็นเปรม อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ๔) อาจารย์สัณฐาน ถิระมนัส ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
๕) อาจารย์อาคเนย์ กายสอน กรรมการ ป.ป.จ.เพชรบุรี ๖) นางสาวสุมล ตันตะวิระรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนประชาชน โดยสรุปข้อสั่งการ ดังนี้ ๑) มอบหมายที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ศึกษา
ในการจัดตั้งมูลนิธิฯ และจัดกําลัง อส. ประจําอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ๒) มอบ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ออกแบบรั้วล้อมรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ไฟฟ้าส่องสว่าง
และถังขยะ ๓) มอบสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดทําและเสนอของบประมาณในการบํารุงรักษาอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ และจัดประชุมแบ่งพื้นที่เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการรับผิดชอบต่อไป ๔) มอบตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี จัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินในบริเวณอุทยานเฉลิม
พระเกียรติฯ
ประธาน
จังหวัดได้มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี หาข้อมูลเปรียบเทียบที่อื่น เช่น อุทยาน ร.๒ อุทยานนี้
เป็ น โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ของมู ล นิ ธิ พ ระบรมราชานุ ส รณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นองค์ประธานของมูลนิธิฯ มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ฉะนั้น ในแต่ละปีจะมีคนทูลเกล้าฯ ถวายเงินคราวเสด็จ
ดู โขน จะมี งบประมาณ มี การเก็ บค่ าเข้ าชม มี การแสดงดนตรี ละคร โขน ในส่ วนของอุ ทยานหลวงราชพฤกษ์
จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นสถานที่จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒549 และมหกรรม
พื ชสวนโลกเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2554 มี หม่ อมเจ้ าภี ศเดช รั ชนี เป็ นองค์ ประธานมู ลนิ ธิ โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดตั้งเป็นองค์กรมหาชนมาดูแลจึงจัดตั้งงบประมาณได้ จังหวัด
จึงได้มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระเบียบว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๔
สามารถตั้งเป็นองค์กรมหาชนได้หรือไม่

๑๗
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด การเตรี ยมการพิ ธีอัญ เชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กําหนดวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ออกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กําหนดฤกษ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดย
จะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ประธาน
ขอให้เร่งดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ทั้งเรื่องต้นไม้ เรื่องความสะอาด รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อความสมพระเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ บันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยพันธกิจที่ ๒ กําหนดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงาน และ
บูรณาการการทํางานระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๘ ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในการนี้
เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ดังนี้ ๑) การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยม
การปลูกจิตสํานึก และการปรับทัศนคติของคนในสังคมให้ถูกต้อง แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงกว้าง ๒) การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
การให้ความรู้และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมในการ
ลงพื้นที่เพื่อสอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการ
สนับสนุนมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน กรณีมีการสอดส่องหรือตรวจสอบพบว่ามีการ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
๔) การสานงานและเครือข่าย ให้แต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อประสานข้อมูลปรึกษาหารือ และประสานการปฏิบัติงาน
๕) เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานร่วมกัน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การจัดกิจกรรม Road Show OTOP จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้
สํานักงานพัฒนาชุม ชนจั งหวัดเพชรบุ รี ดํา เนินโครงการสร้างมูล ค่าเพิ่ม สิ นค้ าเกษตร เกษตรแปรรู ป สู่สังคม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงสินค้า
ต่างจังหวัด จํานวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๗๗๘,๔๑๐ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มพูนทักษะให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นหลัก และเพื่อเพิ่มยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้สูงขึ้น ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินกิจกรรม Road Show
ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าต่างจังหวัด ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณ
หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาคําเที่ยง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการ OTOP

๑๘
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๕๐ ราย มียอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๗๖๓,๙๗๗ บาท สําหรับสินค้าที่ทํายอดจําหน่าย
ได้ดี ได้แก่ น้ําตาลโตนด อาหารทะเลแปรรูป ขนมหวานเพชรบุรี ผลิตภัณฑ์จากป่าศรนารายณ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ รับการอนุมัติงบประมาณจากโครงการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาของ
ประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ให้ดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทย
ยิ้มได้ จํานวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยกําหนดเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
และได้กําหนดแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดดําเนินการจํานวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๒) ค่าใช้จ่ายและค่าใช้สอยสําหรับจัดกิจกรรมตลาด
นัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ แยกเป็น ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจ่างเหมาการจัดกิจกรรม จํานวน ๒ ครั้ง
และค่าวัสดุในการบริหารโครงการ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตลาดนัดวันศุกร์วัดพระนอน ครั้งที่ ๒
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ตลาดนัดดอนคาน ๓) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและลูกจ้าง ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
พัฒนาการจังหวัด
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
เปิดการประชุมและมอบนโยบายในการทํางานพัฒนาชุมชนแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรม นาน่า
รีสอร์ท แอนด์สปา อําเภอแก่งกระจาน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๗๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดสรรรางวัลจูงใจให้เขตตรวจราชการ
ที่จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ กรมการพัฒนา
ชุมชน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให้เกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจ”
โดย ดร. ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน และ “การพัฒนา
บุคลิกภาพและการพัฒนาทีมงาน” โดย รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัด การกิจกรรม Road Show ไม่ได้เป็นงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานเดียว
(นายไกร บุญบันดาล) แต่ ยัง เป็ นงานของสํ านั กงานพาณิ ชย์ จัง หวัดเพชรบุรี สํานัก งานเกษตรจั งหวัดเพชรบุ รี และ
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีด้วย การจัดกิจกรรม Road Show กรณีขออนุมัติให้เขียนรายละเอียด
ให้ชัดเจน เช่น ราคาเต้นท์ ราคาค่าเช่าสถานที่ ค่าดําเนินการ ต้องมีราคาอ้างอิง รวมทั้ง ต้องถ่ายภาพกิจกรรมก่อน
ดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และหลังดําเนินการ เพื่อดูว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
ประธาน
ในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทางกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ําห้ามมิให้ว่าให้นําเงินบริจาค
ไปใช้เพื่อการอื่น เพราะการที่เรารับบริจาคมาเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ ผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรม สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด งานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ยอดยกมา จํานวน ๑ เรื่อง งานเกิด จํานวน ๑๓ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๖ เรื่อง ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน ๗ เรื่อง ดังนี้ ๑) ขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ๒) ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๑๙
๓) ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ/โต้แย้งสิทธิหรือพิพาทแนวเขตที่ดินหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน จํานวน ๘ เรื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๔ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔ เรื่อง (เนื่องจากจังหวัดแจ้งให้ดําเนินการ
เพิ่มเติม) ๔) ร้องเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ จํานวน ๕ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง (เนื่องจากแจ้งสาขาดําเนินการเพิ่มเติม ) ๕) เรื่องอื่น ๆ จํานวน ๑ เรื่อง ยังไม่ได้
ดําเนินการ งานด้านศูนย์ดํารงธรรม สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งานเกิด จํานวน ๓ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) ขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน จํานวน ๓ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๓ เรื่อง
๒) ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓) ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ/โต้แย้งสิทธิหรือพิพาท
แนวเขตที่ดินหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน ๔) ร้องเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ๕) เรื่องอื่น ๆ จํานวน ๑ เรื่อง
สรุปผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ยอดยกมา
จํานวน ๑ เรื่อง งานเกิด จํานวน ๑๖ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๙ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๖ เรื่อง
ดังนี้ ๑) ขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน จํานวน ๓ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๓ เรื่อง ๒) ร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓) ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ/โต้แย้งสิทธิหรือพิพาทแนวเขตที่ดิน
หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน จํานวน ๘ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๔ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔ เรื่อง
๔) ร้ องเรี ยนเกี่ ยวกั บ ที่ส าธารณประโยชน์ จํา นวน ๕ เรื่อ ง ดํ า เนิน การแล้ วเสร็ จ จํ านวน ๒ เรื่อง อยู่ร ะหว่า ง
ดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง ๕) เรื่องอื่น ๆ ยอดยกมา จํานวน ๑ เรื่อง
ด้านการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ดังนี้ ๑) ค่าธรรมเนียม จํานวน ๒,๖๐๓,๖๒๖ ๒) ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จํานวน ๔๙,๕๘๓,๘๙๐ บาท ๓) ภาษีเงินได้นิติบุคคล จํานวน ๙๐,๕๓๗,๔๐๘ บาท ๔) ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ จํานวน ๑๔๑,๒๓๒,๗๓๒ บาท ๕) อากรแสตมป์ จํานวน ๑๘,๑๕๖,๔๔๙.๒๑ บาท ด้านการนําส่งเงินรายได้
จากการจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม (อปท.) จํ า นวน ๑๔๕,๒๘๗,๕๑๙ บาท สถิ ติ ก ารนํ า ส่ ง รายได้ แ ผ่ น ดิ น จํ า นวน
๔๔๗,๔๐๑,๖๒๔.๒๑ บาท ได้แก่ ค่าธรรมเนียม จํานวน ๒,๖๐๓,๖๒๖ บาท ๒) อปท. จํานวน ๑๔๕,๒๘๗,๕๑๙ บาท
๓) สรรพากร จํานวน ๒๙๙ฅ๕๑๐,๔๗๙.๒๑ บาท ยอดการนําส่งรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๑๐ อันดับแรก
ได้แก่ ๑) เทศบาลเมืองชะอํา ๒) เทศบาลตําบลนายาง ๓) เทศบาลตําบลท่ายาง ๔) เทศบาลตําบลบางเก่า ๕) อบต.
บ้านหม้อ ๖) เทศบาลเมืองเพชรบุรี ๗) เทศบาลตําบลเขาย้อย ๘) อบต.โพไร่หวาน ๙) เทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
๑๐) อบต.นาวุ้ง ด้านการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จํานวน
๘ อําเภอ จํานวน ๑๓๙ แปลง เนื้อที่ ๗,๘๗๔ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา ปริมาณหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน
๗๖๕ แปลง เนื้อที่ ๒๐,๙๔๒ ไร่ ๑ งาน ๒๙.๔ ตารางวา ปริมาณงานออก น.ส.ล. อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔ เรื่อง
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ ๑) การดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย
ให้ความร่วมมือกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พรบ. มาตรการในการปราบปรามกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ จากการตรวจทั้งหมด ๒๓ ราย ผลปรากฏว่าพบการถือกรรมสิทธิ์ จํานวน ๑ ราย
ที่ดิน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา มูลค่าตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ๑๑๑,๖๐๐ บาท ๒) รณรงค์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการเฝ้าระวั ง สอดส่องดูแลพฤติ กรรมและกวดขันบุคลากร
ในสังกัดไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด โครงการสํานักงานที่ดินสีขาว และโครงการสํานักงานที่ดินร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด
ประธาน
เรื่องศูนย์ดํารงธรรม เป็นความคาดหวังของรัฐบาล ที่จะให้เราแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน เป็น
ทางระบายว่าพี่ น้องเดือดร้อนมาร้องที่นี้ มีหน่วยเคลื่ อนที่เร็วลงไปดู ทําได้ให้ ทํา ทําไม่ได้ใ ห้ส่ งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เร่งรัด ติดตามให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ฉะนั้น ในอนาคตศูนย์ดํารงธรรมจะกลายเป็นส่วนราชการที่เต็มตัวอีก
ส่วนหนึ่ง ขอขอบคุณ สํ านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ที่ใ ห้ความสนใจเรื่องการร้องเรียน ร้องทุ กข์ ในปัจจุบันมี
กฎหมายเรื่อง พรบ. กําหนดระยะเวลาในการบริการพี่น้องประชาชนแล้ว

๒๐
ปลัดจังหวัด
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ทุกส่วนราชการต้องรับเรื่องและดําเนินการตอบกลับภายใน ๗ วัน ถ้าดําเนินการไม่ได้ต้องรายงานกลับภายใน ๗ วัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างทุกส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนกลางของจังหวัดกรอกข้อมูลลงระบบว่ามีอะไรบ้างที่อนุญาต อนุมัติ
ภายในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ เช่น การอนุญาตตั้งโรงแรม ต่าง ๆ เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ กําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต.ประจําจังหวัด กําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ ครั้ง รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป เวลา ๑๔.๓๐ น.
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ สรุปผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ส่งจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2558 ผลการประกวด ดังนี้ 1) จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER
ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 2) โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ผ่านการ
ประกวดและสามารถรักษามาตรฐาน ชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
3) โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาค กําหนดการลงพื้นที่
ของคณะกรรมตัดสินการประกวด ระดับประเทศ
คณะกรรมการจะลงพื้นที่เก็บคะแนน รอบแรก ในวันที่
28 พฤษภาคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งเยาวชน TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ในระดับภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
ผลการประกวด เยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
ระดับภาค และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ คือ นายกิตติภัทร แก้วเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมโหวตทางโทรศัพท์ 1900 1900 94 รหัส TI 19 โดยจะมีพิธีเปิดตัวเข้าบ้านและแถลงข่าว
ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และร่วมแสดงคอนเสิร์ต ในวันเสาร์ที่ 4, 11,
18, 25 เมษายน 2558 ตัดสินการประกวดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้าง เจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ร่วมรณรงค์ให้คนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้าตามปฏิบัติการ 1 ล.5 ป.ตลอดเดือนเมษายน 2558
พลังงานจังหวัด
กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนไว้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรองรับเหตุการณ์ จากกรณี
ในช่วงเดือนเมษายน 2558 แหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 3 แหล่งในประเทศเมียนมา กําหนดปิดซ่อมบํารุงแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติ โดยกระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมสั่งการให้ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคปิโตรเลียม เตรียมการงดหยุด
ซ่อมบํารุง แหล่งผลิตก๊าซ และเตรียมเชื้อเพลิงสํารอง ตลอดจนด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมทั้งหมด
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการไฟฟ้า เตรียมพร้อมทั้งระบบผลิต ระบบส่งไฟฟ้าให้มีความพร้อมเพื่อ
รองรับสถานการณ์ไว้แล้ว ซึ่งจะไม่กระทบการผลิตไฟฟ้าต่อประชาชน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานจัดโครงการ
เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทย สู่วิกฤตไฟฟ้า ตามปฏิบัติการ 1 ล. กับ 5 ป. ได้แก่ การล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเพื่อให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ ปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็นต้องใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า ให้ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จําเป็น การเปลี่ยนใช้หลอดไฟ
ระเบียบวาระที่ ๕

๒๑
ประหยัดพลังงาน หลอดไฟ LED เป็นต้น และการปรับแต่งเครื่องยนต์ก่อนเดินทางไกล เพื่อลดการใช้น้ํามัน เพื่อให้
คนไทยร่วมใจกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ํามัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตพลังงานในช่วงหน้าร้อน ยังเป็นการสร้างจิตสํานึก
การประหยัดพลังงานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวต่อไป ดังนั้น จังหวัดจึงขอเชิญชวน
ทุกท่าน ในช่วงเดือนเมษายน 2558 ได้ร่วมมือกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ํามันให้เป็นกิจวัตร และร่วมกันสร้าง
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดสภาวะฉุกเฉินด้าน
พลังงานได้ในอนาคตของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ประธาน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอ รวมถึงผู้นํา
ชุมชนสํารวจแหล่งน้ํ าต่ าง ๆ ในพื้ นที่ ที่เยาวชนจะไปเล่นคลายร้ อน ให้ ทํ าป้ ายเตื อน จั ดหามาตรการป้องกั น
ตรงไหนลึก ตรงไหนตื้น ทําป้ายให้เห็น มีนกหวีด มีระฆังไว้ในรอบ ๆ แหล่งน้ําต่าง ๆ ในป่าในเขา ตรงไหนอันตราย
ตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จะได้เคาะระฆังส่งสัญญาณได้ ไปเล่นน้ําควรมีผู้ใหญ่ไปด้วย เด็กที่ว่ายน้ําไม่แข็งไม่เป็น
ต้องกําชับให้ตามเพื่อน ๆ ไป ดูแลเขา จับคู่ Buddy จะไปไหนไปด้วยกันอะไรทํานองนี้ และข้อสําคัญอย่าไปเผาป่า
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

