รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน 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.อ.พีรฉัตร
5 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นายแพทย์ประจักษ์
9 นายแพทย์สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นายจิตจรูญ
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นางณัฐนันท์
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นางยุวรี
นายวรรณะ
นายสมชาย
นางสวัสดีโสภา
นางกรรณิกา
นายจารึก
นางนันทิรา
นายไพบูลย์
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายบุญเลิศ
นายอุทิศ
นายยุทธนา

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
พานทอง
บริรักษ์กุล
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
สัตยพานิช
สามัคคี
อัครธรรมกุล
พูลไชย
เอี้ยวสกุลรัตน์
ธรรมสุนทร
ชูเกตุ
เมฆมานะ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
จันทพงษ์
บุญช่วย
สมบูรณ์จิตต์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายโสภณ
นายไพน้อย
นายสุรเวช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวสิรินทร์
นางเรวัต
พ.ต.ยุทธพงษ์
นายพรหมพิริยะ

คงเทียบ
แซ่เตียว
ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
พุ่มงาม
ผ่องสุวรรณ์
นามปักษา
กิจนุสนธิ์

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน 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

กระทรวงกลาโหม
48 พ.ต.ฤทธิชัย

ประภาจิตร์

49 จ.ส.อ.ศราวุธ
50 พ.ต.เรืองศักดิ์

พูลเขตรวิทย์
วุธนู

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษา
พระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51 ร.ต.อ.ประจักษ์
52 ร.ต.อ.สมเด็จ
53 พ.ต.อ.ชุติพนธ์

เทศทอง
ชิงชัย
อินทรไทย

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ศรุตานันทะ
พรมเขียน
ละมั่งทอง
พวงไพโรจน์
นพภักดี
โพธิ์พันธุ์
สุขพัฒน์
เลิศพลรัตน์
ระเวง
สืบพุก

พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.ไพทูล
พ.ต.ท.พันทพัช
พ.ต.ท.นําพล
พ.ต.ท.อรรถชัย
พ.ต.ท.ปราโมทย์
พ.ต.ท.ปรินทร์วัฒน์
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.มานพ

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก

๓
64 พ.ต.ท.สมนึก
65 พ.ต.ต.ขวัญทูล

พันธ์แจ่ม
ปัญญาปิยวิทย์

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางปาริชาติ
67 นางชลลดา
68 นายเกษมภูมิ
69 นายจรูญ

ภิงคารวัฒน์
ทองอุทัยศรี
วีรสมัย
แก้วขาว

70
71
72
73

อินทรสาลี
เพทัย
แก้วประเสริฐ
รัตนโชคมงคล

แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

นายนักรบ
นายสุเทพ
นายธนพร
นายฐานุวัตร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
74 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ
75 นายอัครวิชย์
เทพาสิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
76 นายวสันต์
กมลศรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
77 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
78 นางสาวพรพรรณ
สีงาม
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
79 นายดาว
เพพิพัฒน์
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
80 นายวีระศักดิ์
จุลภักดิ์
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

นางสาวกมลวรรณ
นายพิสณฑ์
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายชัยวัชน์
นางสมจิต
นายกฤษณุพันธ์
นางสาวมณทิพย์
นางสาวสุภาพร
นายธนกาญจน์
นายสันต์
นางสาวพิลาวัณย์
นายอิสระ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๕ สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง
นุชัย
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ชลายนนาวิน
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
สนใจ
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
สมุทรเก่า
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
โกเมนไปรรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
มะลิทอง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
มหันต์กิจ
แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
คนึงคิด
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ทวีศรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
เจริญพรทิพย์
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

๔
94
95
96
97

นางเพชรลักษณ์
นางปัทมา
นายพิทยา
นางสาวศิริ

เจริญสุข
รัตนอําภา
คณะมะ
วัดสว่าง

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
98 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
99 นายไกวัลย์
โรจนานุกูล
100 นายสว่าง
รัตนนรา
101 นางพรทิพย์
ถิระรุ่งเรือง
102 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
103 นางกรวิภา
จุลเจริญ
104 นายไพโรจน์
นาครักษา
105 นายสุจินต์
ดอกนางแย้ม
106 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
107 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
108 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
109 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
110 นายไพศาล
เทพสุต
111 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร

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

กระทรวงพลังงาน
112 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
113 นางสาวกุลธิดา
114 นายธีระเมธ
115 นายชัยทูรย์

เพ็ชรวงศ์
เอียดแก้ว
ละมูล

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
116 นางฉัตรทอง
คําขันธ์
117 นายธวัช
กอวัฒนาวรานนท์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
118 นายสุพจน์
119 นางบุษศา

สวนอินทร์
ประพันธ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
120 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

๕

กระทรวงวัฒนธรรม
121 นางสาวดาริกา

ธนะศักดิ์ศิริ

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
122 นายกฤติกร
123 ผศ.ดร.สาโรช
124 นายสหรัฐ
125 นายคัมภีร์
126 นายสมพงศ์
127 นายสรรเสริญ
128 นางกนกพรรณ
129 นายสุรชัย
130 นายจํานงค์
131 นายประมุข
132 นางสมศรี
133 นายกนก
134 นายพล
135 นายประสิทธิ์
136 นายนิคม
137 นายมหิศร

สําราญถิ่น
เผือกบัวขาว
พูลนาค
สายะสนธิ
กาศเกษม
ไหมทอง
โสมาศรีสวัสดิ์
ปรีทอง
สุขชู
ติฐิโต
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
อินทร์จันทร์
เรืองแสงอร่าม
เหลืองทองคํา
แสงมณีรัตนชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
138 นางประภาพร
139 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายทวีทรัพย์
141 นายนิเวศน์
142 นายทะนง

วัฒนวานิช
รุ่งสาคร
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
143 นางสาวศุภรัตน์
144 นายชวนะ
145 นายสมศักดิ์
146 นายธานินทร์
147 นายอิทธิกร
148 นายวิเชียร

บุญบางเก็ง
ทองนุ่น
สมบูรณ์
กิตตยานุรักษ์
ชํานาญอักษร
เรียบร้อย

แทน ผู้อํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
149 นางสาวจิตรา
150 นางกนกวรรณ
151 นางสาวพรพรหม
152 นายอุดม
153 นางสาวปรนัย
154 นายศรีเพชร
155 นางสาววาสนา
156 นางสาวรมิดา
157 นายมานะ

ทับยูง
ชนะสิทธิ์
เดชบุญ
วงวาทิน
เลียนวราสัย
อินพันทัง
อิ่มอุทร
กลิ่นเมือง
ภุมรา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้เข้าร่วมประชุม
158 นายคงศักดิ์
159 นายอานนท์
160 นางสาวธราภรณ์
161 นางวรรณวิมล
162 นายวิชัย
163 นายพิสิษฐ์
164 นางสาวชูชีพ
165 นายราชัน
166 นางสาวสุวรัตน์

สุดลาภา
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
ยิ้มละมัย
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
3 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
4 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
5 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
6 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
7 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
8 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
9 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
10 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
11 นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
12 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
13 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
14 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
15 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
16 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

๗
17
18
19
20
21

ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบประกาศเกียรติคุณสตรีทํางาน ประจําปี ๒๕๕๘ (รางวัลชมเชย)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ด้วยองค์การสหประชาชาติ กําหนดให้วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรี
สากล เพื่อระลึกถึงการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิความเท่าเทียมกันของสตรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่คุ้มครอง ดูแลสิทธิของแรงงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของแรงงาน
หญิง จึงได้จัดทําโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของแรงงานหญิง
ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันดูแล คุ้มครองให้แรงงานหญิงได้ทํางานอย่างมีคุณค่า มีความสุข และพอใจในงานที่ทํา
ในปี ๒๕๕๘ สํานั กงานสวั สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ รับมอบหมายจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทํางานดีเด่น เพื่อรับรางวัลในจํานวน
๘ ประเภท ๑๓ สาขา ซึ่งมีผู้เสนอชื่อ จํานวน ๓ สาขา จํานวน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้สมัครสตรีนักบริหารดีเด่น
สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นสถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๑ คน สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น
สาขาสตรีครูแนะแนวดีเด่น จํานวน ๒ คน และสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงานดีเด่น จํานวน ๑ คน ซึ่งสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลาง ผู้เสนอชื่อจากจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชุอํา โฮเต็ล จํากัด ซึ่งได้รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พ ระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ เมื่ อ วั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๕๘ สํ า หรั บ ผู้ ที่ เ สนอชื่ อ อี ก ๓ คน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ได้แก่ ๑) นางสาววาสนา อ่วมจันทร์
ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองจอก ได้รับรางวัลสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีครูแนะแนว
ดีเด่น ๒) นางรัชนี อินพุ่ม ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ได้รับ
รางวัล สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีครูแนะแนวดีเด่น ๓) นางสาวกอบแก้ว ไชยสมนึก อาสาสมัคร
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัล สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
การพิ จารณาคัดเลือกสตรีทํางานดีเด่น เป็นการตระหนั กถึ งคุณค่าและความสํ าคัญของสตรี
ประธาน
ในสังคมไทยนั้น ถือได้ว่าสตรีเป็นพลังสังคมที่ยิ่งใหญ่ ไม่เฉพาะในปัจจุบันหรือตามที่ทางองค์การสหประชาชาติได้
ประกาศเป็นวันสตรีสากลเท่านั้น โดยเฉพาะในสังคมไทย สตรีได้ทํางานเคียงคู่กับบุรุษมาโดยตลอด ซึ่งถือได้ว่าสตรี
ไทยมีศักยภาพ มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยที่สตรีนั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นที่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตลอดมา ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัล
ดังกล่าวจะได้เป็นแบบอย่างให้กับสตรีที่ทํางานเพื่อสังคมต่อไป ขอแสดงความยินดีกับสตรีดีเด่นที่ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ และให้ธํารงรักษาการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

๘
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายทวีทรัพย์ วัฒนวานิช
อั ย การจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี
๒) นายนิเวศน์ รุ่งสาคร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๓) นายทนง ตะภา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานอัยการภาค ๗
๔) นายสมชาย อัครธรรมกุล จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ย้ ายมาจาก สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
๕) นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ คลั ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งานคลั ง
จังหวัดน่าน
๖) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ย้ายมาจาก สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)
๗) นายดาว เพพิพัฒน์
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
๘) นายพิสนณฑ์ ชลายลนาวิน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ย้ายมาจาก สํานักงานเลขานุการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558
ประธาน
เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 51 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จํานวน 4 ราย (ชาย จํานวน 2 ราย หญิง จํานวน 2 ราย) บาดเจ็บ
จํานวน 54 คน ภาพรวมระดับประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดลําดับที่ 29 จากจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ
เป็นลําดับที่ 26 จากจํานวนผู้บาดเจ็บ และเป็นลําดับที่ 38 จากจํานวนผู้เสียชีวิต ขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลพี่น้องประชาชน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ปฏิบัติ หน้าที่ตามจุดให้บริการ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดได้จัดการแข่งขันกอล์ฟพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจําปี 2558
ณ สนามกอล์ฟดิอิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนํารายได้จากการจัดการแข่งขัน
หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบํารุงรักษาบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมทีมการแข่งขัน
สําหรับในส่วนของการจัดตั้งมูลนิธิอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างศึกษา
ข้อมูล และประสานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ได้มอบสํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี เปลี่ยน
หลอดไฟ และมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) ประสานเทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา เพื่อลดค่าใช้จ่าย มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการใต้ห้องโถงอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
นําเสนอแบบสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง
(Interactive Self-learning) แบบนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน โดยการร่วมรณรงค์ใส่เสื้อสีม่วง ช่วง
เดือนเมษายน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
อํ า เภอบ้ า นลาด การขุ ด ลอกคู ค ลอง วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มู ล นิ ธิ แ สง - ไซ้ กี เ หตระกู ล การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคแพทย์นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลขนาดใหญ่

๙
หลายแห่ง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คณะใหญ่เป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาเปิดให้การตรวจ
รักษาถึง 25 คลินิกโดยมีเกือบทุกโรค ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบในปีนี้
การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเทศไทยได้ยกเป็นปัญหาการ
ค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมี พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (The Anti – Trafficking In Persons Act ๒๐๐๘) และกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) ที่ให้ความสําคัญ
๕ ด้าน คือ การป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ การพัฒนากลไกลเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการบริหารข้อมูล มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ของตนเอง มิให้มีการค้ามนุษย์
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
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

๑๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัด แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล จังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงิน
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เสื้อผ้าใหม่ และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล โดยเปิดจุดรับ
บริจาคภายในห้องศูนย์ดํารงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่า โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อ
สอบถามได้ที่ 0 3240 1163 หรือสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี 0 3242 623
แรงงานต่างด้าว จะเปิดศูนย์ One Stop Service อีกครั้ง สําหรับต่ออายุผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์
สัญชาติ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ผู้มาต่อบัตรจะหมดอายุ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีทําบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๘.๓๐ น. ประกอบด้วย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวาย
พระพรชัย ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงพระเทพของชาวไทย ด้วยรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทย
จังหวัดเพชรบุรี โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 หลายกิจกรรม เช่น วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๕๘
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
รักราษฏร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กิจกรรม ประกอบด้วย การกําจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาบริเวณลําห้วยทบ โดยนําวัชพืชและผักตบชวามาทําปุ๋ยหมัก และได้มอบปุ๋ยหมักให้กับเกษตรกรและ
ปล่อยปลา จํานวน 25,000 ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 350 คน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลา
เอนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 15 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และชมรมจักรยานทุกชมรม จัดโครงการเพื่อสร้างกระแสและส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
ใช้จักรยานในการออกกําลังกาย และใช้ในวิถีชีวิตมากขึ้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และช่วยลดปัญหา
โลกร้อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานพิธีวันสายใจไทย ณ สโมสร
มณฑลทหารบกที่ 15 ชมรมสายใจไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทําบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย
และทุกวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสายใจไทย พระองค์ทรงดําริที่จะให้มูลนิธิเสริมสร้างชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการ
ประกอบด้วย ทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ
จนร่างกายพิการ และทุพพลภาพ จากการต่อสู้ป้องกันชาติบ้านเมือง อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน
ณ วัดบันไดทอง ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ระดมทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทตั้งแต่ปี 2545 เพื่อนําเงิน
ไปช่วยเหลือเด็กเล็กยากจน ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องของอุปกรณ์ การเรียนการสอน การซ่อม
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการพัฒนาเด็ก และเรื่องอื่น ๆ
โดยปัจจุบันมีเงินกองทุนล้านกว่าบาท ณ ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสําราญ – แหลมผักเบี้ย ตําบลหาดเจ้าสําราญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๑๑
ที่ทรงมีต่องานด้านการประมงตลอดมา พันธุ์สัตว์น้ํา ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งทะเล พันธุ์หมึกกระดอง พันธุ์ปูม้า
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบพันธุ์ปลาน้ําจืด ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ให้กับตัวแทนของชุมชน เพื่อนําไป
ปล่อยลงสู่แห่งน้ําสาธารณะของชุมชน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ ให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” มาตั้งแต่
พุทธศักราช 2528 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม
วัดใหญ่สุวรรณาราม วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ จากประชาชนทั่วไป
เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเก็บสํารองโลหิต รวมถึง
อวัยวะที่สําคัญ ไว้ช่วยเหลือประชาชนที่มีความจําเป็นต้องใช้ ภายหลังประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย การผ่าตัด การ
รักษาชีวิตต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตเป็นจํานวนมาก วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
บ้านสาระเห็ด ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบโครงการห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชหฤทัย
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนอง
แนวพระราชดําริ จึงจัดทําโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว
12 เมตร พร้อมจัดทําภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มอบให้กับโรงเรียน จังหวัดละ 1 แห่ง
รวม 76 แห่งทั่วประเทศ วันที่ 1 เมษายน ๒๕๕๘ มณฑลทหารบกที่ 15 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลฯ
ครบรอบ 6 ปี โดยมี พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี มณฑลทหารบกที่ 15 เดิม
ชื่อจังหวัดทหารบกเพชรบุรี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2461 โดยทําการเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นไป
ตามกฎกระทรวงกลาโหม แห่งราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 โดยให้ส่วนราชการที่ขึ้นกับกองทัพ
ทั่วประเทศ เป็นมณฑลทหารบก มีเขตดูแลรับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 3 เมษายน ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
เปิดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ บริเวณหมู่บ้านหนองกาทอง หมู่1 ตําบลโรงเข้ อําเภอ
บ้านลาด สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพดินให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก ลดพื้นที่นาปรัง การปลูกพืชใช้น้ําน้อย
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช และเป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรนําต้นพืชตระกูลถั่วมาปรับปรุงบํารุงดิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงมือสาธิตการถอนต้นถั่วลิสง
ในแปลงปลูกถั่วใช้ผู้ร่วมงานชม วันที่ 3 เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี (นายไกร บุ ญ บั น ดาล) เป็ น ประธานการประชุ ม พิ ธี อั ญ เชิ ญ พระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นการอัญเชิญพระบรมรูปจากโรงหล่อ
บริษัทไฟน์อาร์ท คลาสติ้งจํากัด อําเภอราชสานส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประทับตะแคงบนรถโลวเบด ผูกผ้าประดับ
อย่างสมพระเกียรติ มายังจังหวัดเพชรบุรี ใช้เวลา ๕ - ๗ ชั่วโมง คาดว่าจะถึงจังหวัดเพชรบุรีประมาณ ๑๗.๐๐ –
๑๙.๐๐ น. ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางโรงงานและสํานักช่าง ๑๐ หมู่ กรมศิลปากรจะทดลองอัญเชิญ
พระบรมรูปตั้งบนแเท่นฐานชั่วคราว โดยมีแผ่นเหล็กเป็นฐานรองพระบรมรูปเพื่อเตรียมความพร้อมกระทําพิธี วันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ด พิ ธี อั ญ เชิ ญ พระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว

๑๒
ประดิษฐานบนแท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครคีรี โดยพลเรือเอกหม่อมเจ้า ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธาน จึงขอให้ทุกฝ่ายพร้อมกัน ณ บริเวณอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ เวลา ๑๐.๐๐ น. การแต่งกาย : ข้าราชการเครื่องแบบปกติกากี หรือชุดตามสังกัด บุคคลทั่วไป
ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีส้ม วันที่ 3 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา14.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร
บุ ญ บั น ดาล) เป็ น ประธานปิ ด อบรมโครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ระบบสมั ค รใจ รู ป แบบค่ า ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) รุ่นที่4 จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดถ้ําแก้ว กําหนดเป้าหมาย จํานวน 80 คน
ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรม จํานวน 85 คน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจับยาบ้า ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด
โดย พ.ต.ท.จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา สวป.สภ.บ้านลาด พร้อมกําลังตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบนถนนเพชรเกษม บริเวณ
สามแยกท่าศาลา เพื่อสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์สีขาว หมายเลข
ทะเบียน ขต – ๕๕๐๓ สงขลา มีนางสาวนุรีชา กือซู อายุ ๒๙ ปี อยู่จังหวัดนราธิวาส เป็นคนขับรถ และมีนางสาว
นูรูฮูดา เจ๊ะหะ อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเดียวกัน นั่งมาข้างคนขับ มีนายอาบะห์ อามูบาซา อายุ ๒๗ ปี อยู่จังหวัด
ปัต ตานี นั่ ง มาด้ ว ย พบถุ ง ดํ า จํ า นวน ๒ ถุ ง วางอยู่ บ ริ เ วณที่ พั ก เท้ า พบยาบ้ า จํ า นวน ๑๐๐ มั ด รวมทั้ ง สิ้ น
๒๐๐,๐๐๐ เม็ด วันที่ 6 เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ ประจําปี 2558 วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้ยังประโยชน์สุขต่ออาณา
ประชาราษฎร์ เ ป็ น อเนกอนั น ต์ และส่ ง ผลต่ อ ความผาสุ ก ของประชาชนชาวสยามมาตราบทุ ก วั น นี้ วั น ที่
10 เมษายน ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล/พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร) รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน ประชาชน รดน้ําขอพรจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ให้พรขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นให้ทุกหน่วยงานได้รดน้ําขอพร มีหน่วยงานต่าง ๆ
มาร่วมกิจกรรมและนําอาหารมาออกร้านจํานวนมาก จังหวัดเพชรบุรีเปิดศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเพชรบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนเดินทาง
สัญจรเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเป็นประตูสู่ภาคใต้ปริมาณรถจึงคับคั่งประกอบกับถนนเพชรเกษม
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างซ่อมแซม ไม่มีการตีเส้นจราจร ระหว่างเทศกาลดังกล่าวผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดให้บริการ วันที่ 16 เมษายน ๒๕๕๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2558 ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมูลนิธิได้ประชุมและแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2558 โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สรุปภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 51 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จํานวน 4 ราย
(ชาย จํานวน 2 ราย หญิง จํานวน 2 ราย) บาดเจ็บ จํานวน 54 คน ภาพรวมระดับประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
เป็นจังหวัดลําดับที่ 29 จากจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ เป็นลําดับที่ 26 จากจํานวนผู้บาดเจ็บ และเป็นลําดับที่ 38
จากจํานวนผู้เสียชีวิต วันที่ 22 เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เป็ น ประธานโครงการสร้ า งเสริ ม ความจงรั ก ภัก ดี ต่อ สถาบั น บํ า บั ดทุ ก ข์ บํ า รุง สุ ข สร้ างรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน
ณ วัดสมุทรโคดม ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม ทั้งนี้ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจออกหน่วยบริการ

๑๓
ประชาชน พบปัญหาหลัก คือ น้ําประปาไหลน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาเครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่
มาลงจับสัตว์น้ํา ณ ตําบลบางแก้ว ทําให้จับสัตว์ได้น้อยลง ปัญหาพื้นที่จุดชมวิวทรายเม็ดแรกถูกน้ําทะเลกัดเซาะ
เป็นต้น วันที่ 23 เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการร่วมใจพัฒนา
อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระนครคี รี เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี
จัดทําโครงการร่วมใจพัฒนาอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน ๒๕๕๘ มีสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน อปพร. ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๑๕ จํานวน 130 คน ทํากิจกรรมล้างขัดทําความสะอาด
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ํา จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย และรถขยะจาก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี วันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลและเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน
เรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า 2015 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอําบีช รีสอร์ท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรือใบประเภท โอเค ชื่อ เวคา ที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เอง จากหน้าวังไกลกังวล
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวนา วิกโยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นระยะทาง
ประมาณ 60 ไมล์ทะเล ใช้เวลากว่า 17 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรําลึกและเฉลิมพระเกียรติ ที่ทรงมี
พระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาเรือใบ กับที่ได้ทรงพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา ให้กับสมาคมเรือใบ
แห่งประเทศไทยฯ เพื่อเป็นรางวัลนิรันดร สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีการแข่งขันเรือใบ
ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาเป็นประจําทุกปี และในเดือนธันวาคม พ.ศ.2543 ได้เพิ่มการ
แข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวมเข้าไปอีกหนึ่งรายการ จึงเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น หัวหินรีกัตต้า
วันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟดิอิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการ
แข่งขันกอล์ฟพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจําปี 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม
แข่งขันจํานวนมาก รายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบกองทุนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบํารุงรักษาบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เรียบร้อยและ
สวยงาม ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๗,๗๘๔.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๐๐๗.๙๘ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๗๒๙.๗๒
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๒๙.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๔
งบประจําได้รับจัดสรร ๕,๐๕๔.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๙๗๘.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐ เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖

๑๔
ผลการเบิ กจ่ า ยรายจ่ายงบลงทุน ของหน่ว ยงานที่ ได้ รับ งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้น ไป
จําแนกตามกระทรวง ดังนี้ ๑) กรมปศุสัตว์ งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๙๙ ล้านบาท ๒) กรม
ทางหลวงชนบท งบประมาณ ๕๓๗.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๙๐.๒๔ ล้านบาท ๓) กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ
๑๕.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๕๕ ล้านบาท ๔) กองทัพบก งบประมาณ ๕.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๖๙ ล้านบาท
๕) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ ๘๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๕.๗๒ ล้านบาท ๖) กรม
ชลประทาน งบประมาณ ๕๘๖.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๓๘.๑๓ ล้านบาท ๗) กรมทางหลวง งบประมาณ
๓๘๔.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔๙.๔๑ ล้านบาท ๘) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งบประมาณ ๗.๒๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒.๒๖ ล้านบาท ๙) กรมวิชาการเกษตร งบประมาณ ๓.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๑๐ ล้านบาท
๑๐) กรมประมง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๐๓ ล้านบาท ๑๑) กรมศิลปากร งบประมาณ
๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๙๑ ล้านบาท ๑๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ
๑๖๕.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๔.๔๐ ล้านบาท ๑๓) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๖๓ ล้านบาท ๑๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๔๒.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗.๘๙
ล้านบาท ๑๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๒๐๑.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๕.๑๔ ล้านบาท
๑๖) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา งบประมาณ ๕๑.๐๙ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๘.๐๒ ล้ า นบาท
๑๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๓๖ ล้านบาท ๑๘) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๑๙.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๙) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ งบประมาณ ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๐.๗๕ ล้านบาท ๒๐) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๖.๕๒
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๓.๓๖ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๕.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๑ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๓.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๕ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้อง
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๒.๒๙ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๘๖.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๑ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๑ เป้าหมายไตรมาส ๓
ร้อยละ ๗๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๖.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘
เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เครื่องชี้เศรษฐกิจของจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวจากเดือน
คลังจังหวัด
ก่อนหน้า ทั้งในด้านอุปสงค์โดยเฉพาะด้านการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ปรับตัวดีขึ้น
ในขณะที่เครื่องชี้ด้านอุปทานชะลอตัวลง จากภาคบริการที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้น สําหรับปริมาณเงินฝากขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนปริมาณสินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ จัง หวั ด ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ นแต่ ยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ต้ อ งระวั ง เนื่ อ งจากอั ต ราเงิ น เฟ้อ ยั ง ติ ด ลบ
อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะเงิ น ฝื ด ด้ า นการจ้ า งงานยั ง สามารถขยายตั ว ได้ ส่ ว นด้ า นการคลั ง ทั้ ง การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณและการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิ จด้ านอุ ป ทาน (การผลิ ต) ขยายตั ว จากเดือ นเดี ยวกั น ของปี ก่อ นร้ อ ยละ 10.3 แรง
ขับเคลื่อนจากการขยายตัวของ ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 13.3 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรม และภาษี

๑๕
สถานบริการ(สนามกอล์ฟ) สําหรับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.7
ปรับตัวดีขึ้น จากการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในเดือนก่อน ตามการขยายตัวของจํานวนโรงงานและทุนจดทะเบียน
โรงงานอุตสาหกรรมสะสมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในส่วนของ
ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.7 ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว
และสับปะรดโรงงาน เป็นสําคัญ เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่ไปแล้วในช่วงเดือนก่อนหน้า แต่อย่างไร
ก็ตามราคาสับปะรดโรงงานปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ประกอบกับผลผลิตด้านประมงก็หดตัวจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนเช่นกัน สําหรับผลผลิตด้านปศุสัตว์ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 ตามการ
ขยายตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.2 จากที่หดตัวร้อยละ
14.1 ในเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และดัชนีรถจักยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น
สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.3 แต่ชะลอลงจากที่ขยายตัว
ร้อยละ 2.7 ในเดือนก่อน ด้านดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.1 แต่ปรับตัวดีขึ้น
จากที่หดตัวร้อยละ 4.2 ในเดือนก่อน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ในภาพรวมขยายตัว
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 เป็นผลจากการ
หดตัวของปริมาณผลผลิตภาคเกษตร ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรด และกุ้งขาว เป็นสําคัญ
สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัว ตามการลดลงของราคาข้าว เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ราคา
สับปะรดปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.1 ตามการ
ขยายตัวของปริมาณเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 2.8 ในเดือนก่อน สอดคล้องกับการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 เป็นผลจากการ
ปรับตัวลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม จากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลง สําหรับ
เสถียรภาพด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6
ด้านการคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกุมภาพันธ์
มีจํานวน 895.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จํานวน 338.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 122.6
ในส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 556.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.9 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้
จํานวน 226.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ภาษีน้ํามัน ภาษีสุรา
และภาษีสถานบริการสนามกอล์ฟของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประกอบกับส่วนราชการอื่นโดยเฉพาะสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด จัดเก็บค่าธรรมเนียม และการทําธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดินได้เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ เมื่อเทียบกับช่วง
เดือนเดียวกันของปีก่อน สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ ขาดดุลจํานวน 677.7 ล้านบาท สะท้อน
บทบาทการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๑๖
๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
การดําเนินการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งเวียนทุกอําเภอ
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของตนเองและมีสถานที่กําจัดขยะมูลของเอกชน
ตั้งอยู่ ดําเนินการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อยกระดับที่กําจัดขยะแบบเทกอง (Open Dump) ให้อยู่
ในระบบเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) ตามแนวทางที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด และให้รายงาน
เป็นประจําทุกเดือน ทั้งก่อนและหลังปรับปรุง พร้อมภาพถ่ายประกอบ
การดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่กําจัดขยะใหม่ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมตรวจสอบพื้นที่
สถานที่ ตั้งของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี่ กรุ๊ป จํากัด ม.๓ ตําบลห้วยข้อง อําเภอบ้านลาด จังหวั ดเพชรบุรี
ขออนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
พื้นที่มีการปรับ ถมดิน และติดประกาศสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีข้อห่วงกังวลในเรื่อง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ํา
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่ง
ราชวงศ์จั กรี และราชอาณาจั ก รไทย ทั้ งนี้พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ภูมิพ ลอดุ ล ยเดช ได้ มี พระปฐมบรม
ราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม" จังหวัดจึงกําหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัย ในวันอังคารที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน
เดินทางมาถึงบริเวณพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม
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๔.๒ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี พ.ศ.2558 ซึ่งในกรอบการประเมินผลดังกล่าวได้กําหนด ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงาน น้ําหนักร้อยละ 5 สํานักงาน ป.ป.ท. แจ้งว่าหน่วยรับประเมินระดับ
จังหวั ด (ตัวชี้วัดที่ 6) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดํ าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานรับประเมิน
ระดับจังหวัดเพื่อนํามาคิดคะแนน จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สําหรับ อบจ. และเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับ
การประเมินตามโครงการดังกล่าวด้วยแต่ไม่ได้นําผลการประเมินมารวมเป็นคะแนนตัวชี้วัด สําหรับหน่วยงานอื่น ๆ
ในระดับภูมิภาคให้เตรียมความพร้อมในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งอาจมีการประเมินในปีงบประมาณ
ต่อ ไป สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ

๑๗
(Integrity and Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความโปร่งใส (Transparency)
ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 2) ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 3) การทุจริตคอร์รัปชัน
(Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มี
ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 4) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน ๕) คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ
ได้แก่ 1) แบบประเมิน internal Integrity& Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity
Culture) และคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face –
to - Face interview) หรือทางไปรษณีย์ 2) แบบประเมิน External Integrity& Transparency Assessment
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ ย วกั บ ความโปร่ ง ใส (Transparency) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) และการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั น
(Corruption) ใช้วิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face - to - Face interview) 3) แบบ
ประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม
(Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคําภามตามความเป็นจริงตามแบบประเมินและแนบเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบหรืออ้างอิง (โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน)
มติที่ประชุม
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๔.๓ โครงการขับเคลื่อน “วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี ๒๕๕๘”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด โครงการขับเคลื่อน “วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี ๒๕๕๘” มีการดําเนินการใน 4 กิจกรรมหลัก
โดยสรุป ดังนี้ 1) จัดทําคู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคที่กําหนดขั้นตอนการให้บริการ เอกสารที่จําเป็น และระยะเวลาแล้วเสร็จ
2) ยกย่องเชิดชู มอบ
ประกาศนียบัตรและรางวัล “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” “องค์การบริหารส่วนจังหวัดใสสะอาด”
“เทศบาลใสสะอาด” และ “องค์การบริหารส่วนตําบลใสสะอาด” ประจําปี 2558 3) ยกย่องเชิดชู มอบ
ประกาศนียบัตรบุคลากรต่อต้านการทุจริตต้นแบบ ที่ชี้เบาะแสนําไปสู่การตรวจสอบและลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชัน
4) รณรงค์กิจกรรม “ไม่ให้ ไม่รับ” โดยให้จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกจังหวัด
มติที่ประชุม
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๔.๔ การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๘
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ต รา
พระราชบัญญั ติคุ้มครองผู้ บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เมื่ อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรําลึ ก
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงกําหนดให้ วันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี เป็น
“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” และให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศ สําหรับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กําหนดจัดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจําปี ๒๕๕๘”

๑๘
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร สําหรับงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดเพชรบุรี
กําหนดจัดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคประจําปี ๒๕๕๘” ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดังนี้ ๑) สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการด้านการตรวจสอบโฆษณา และจัด
เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ระดับอําเภอ/จังหวัด ข่าวสารของ
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง ๒) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
จัดนิทรรศการด้านการตรวจสอบฉลากสินค้า ๓) สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
จังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการด้านการตรวจสอบสัญญา ๔) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการและแสดงผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ จังหวัด จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมพิธี
เปิดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคประจําปี ๒๕๕๘” เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเก่า)
มติที่ประชุม
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๔.๕ การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนนิยมใช้ผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยมากขึ้น อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ผลิตผ้าพื้นเมือง
ของจังหวัด ตลอดจนสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจใน “ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง” มรดกภูมิปัญญาของชาติ
โดยขอความร่วมมือ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ในจังหวัด ส่งเสริม สนั บสนุนการแต่งกายด้วยผ้ าไทย ในวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (เน้นสีส้ม) และแต่งกายผ้าไทยในงานรัฐพิธี งานพิธีการ และในโอกาสสําคัญแทนการแต่งกาย
ด้วยชุดสากล
มติที่ประชุม
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๔.๖ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรตามนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
มีหลักการ ดังนี้ ๑) การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ทําการรวมแปลงเล็กให้เป็นแปลงใหญ่ มีการกําหนดเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และตามมาตรฐาน พื้นที่ต้องมี
กรรมสิทธิ์ ไม่ควรอยู่ในที่ป่าสงวน ๒) ชนิดสินค้า เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปกํากับดูแลได้ทั่วถึง ผลผลิตเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ซื้อ มีความเหมาะสมทางด้านกายภาพ (ดิน/น้ํา) ๓) การวางแผนให้ใช้ตลาดเป็นตัวนํา มีการ
ประสานตลาดก่อน จึงวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด วางแผนเรื่องปัจจัยการผลิต ๔) ผู้จัดการโครงการ
ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต จนถึงจําหน่าย เมื่อเกษตรกรช่วยเหลือตัวเองได้ ต้อง
ให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงเอง
จังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือกพื้นที่ ชนิดสินค้า ที่ดําเนินการในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔ พื้นที่/สินค้า
ดังนี้ ๑) เขตอําเภอบ้านแหลม ได้ แก่ ตําบลบางตะบูน พื้นที่ ๙,๙๒๐ ไร่ ตําบลบางขุนไทร พื้นที่ ๕,๐๐๐ ไร่
ดําเนินการเรื่องหอยแครง งบประมาณ ๗๐,๙๒๑,๒๔๐ บาท ๒) เขตอําเภอบ้านลาด ได้แก่ ตําบลถ้ํารงค์ ตําบลไร่
มะขาม ตําบลสมอพลือ ตําบลท่าเสน ตําบลหนองกระเจ็ด พื้นที่ ๕,๒๐๐ ไร่ ดําเนินการเรื่องข้าว งบประมาณ
๗,๕๙๖,๖๘๐ บาท ๓) เขตอําเภอชะอํา ได้แก่ ตําบลกลัดหลวง ตําบลเขากระปุก ตําบลท่ายาง ตําบลห้วยทรายเหนือ
พื้นที่ ๕,๔๑๙ ไร่ ดําเนินการเรื่องเกษตรผสมผสาน งบประมาณ ๑๗,๔๙๗,๓๐๐ บาท ๔) เขตอําเภอท่ายาง ได้แก่
ตําบลท่าไม้รวก พื้นที่ ๖๐๐ ไร่ ดําเนินการเรื่องข้าว งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท

๑๙
ตลาดเกษตรกร จัดตั้งเพื่อจําหน่ายผลิตผลิและผลิตภัณฑ์ท างการเกษตรโดยเกษตรกร หรือ
สถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดจําหน่ายโดยตรง จําหน่ายสินค้าคุณภาพ ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น GAP หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือได้รับการพัฒนา โดยการบรรจุภัณฑ์ หรือคุณลักษณะของท้องถิ่น
เป็นช่องทางให้ภาคเอกชนในจังหวัด ได้มีโอกาสร่วมมือในการจัดการตลาดเกษตรกรในลักษณะ CSR รูปแบบของ
ตลาดเกษตรกร ได้แก่ 1) สถานที่จําหน่ายจะต้องอยู่ในชุมชนเมืองหรือสถานที่ราชการ 2) บุคคลเป้าหมายเป็นคน
ชั้ น กลาง หรื อ มี ร สนิ ย มสิ น ค้ า ที่ ส ะอาด สวยงาม ปลอดภั ย 3) ที่ ตั้ ง ตลาดต้ อ งสะอาด สะดวก ปลอดภั ย
ถูกสุขลักษณะ และควรเปิดเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ 4) อุปกรณ์การตลาดอาจจะสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
มอบอุป กรณ์ ก ารตลาดให้ เ กษตรกรผู้ จํา หน่ า ยรับ ผิดชอบ จะต้ อ งมีป้ า ยสั ญ ลัก ษณ์ และสโลแกนต่ า ง ๆ ที่ สื่ อ
ความหมายคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ 5) ราคาสินค้าอาจกําหนดให้สูงกว่าตลาดทั่วไปเพื่อจูงใจผู้ผลิต เนื่องจากเป็นสินค้า
Premium 6) การประชาสัมพันธ์ ต้องผ่านสื่อทุกประเภท เช่น วิทยุ facebook ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีตลาด
เกษตรกร จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ ๑) ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
จําหน่ายพืชผัก ผลไม้ ข้าวไรเบอร์รี่ และอาหารแปรรูป จํานวน 14 ร้าน ทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เวลา
06.00 น. – 18.00 น. ๒) ตลาดหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี จําหน่ายพืชผัก ผลไม้
ข้าวไรเบอร์รี่ และอาหารแปรรูป จํานวน 30 ร้าน ทุกวันอังคาร เวลา 06.00 น. – 15.00 น.
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการยกเลิกหนี้สิน
เกษตรกรที่ค้างชําระมานานกับกองทุนของกระทรวงฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2557 ประมาณ 4,500 ล้านบาท
ซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดําเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป การ
ยกเลิกหนี้สินเกษตรกร มีเงื่อนไข 10 ประการ ดังนี้ ๑) หนี้ที่เกิดจากกรณีโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ
ที่ไม่ประสบความสําเร็จ ๒) หนี้ที่เกิดจากการประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ๓) หนี้ที่เกิดจากการเผชิญปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ๔) หนี้ที่ขาดอายุความ ๕) หนี้ค้างชําระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ๖) หนี้ที่ไม่สามารถ
ติดตามทรัพย์สินเพื่อดําเนินการบังคับคดีได้ ๗) หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบ หรือละทิ้งที่อยู่
๘) หนี้ที่เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ ทุพพลภาพ วิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ๙) หนี้ที่ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อย
ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ๑๐) หนี้ที่มีการกู้ยืมเงินต่ํากว่า 10,000 บาท
มติที่ประชุม
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๔.๗ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมส่งเสริมการขายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๓๔
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยว “งานไทยเที่ยวไทย” ระหว่างวันที่ 5 - 8
มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร สรุปผลดังนี้ 1) ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจําหน่ายสินค้า จํานวน 31 ราย ประกอบด้วย สินค้า OTOP
จํานวน 9 ราย แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 6 ราย ธุรกิจโรงแรม และที่พัก จํานวน 16 ราย 2) ภายในงานมีสินค้า
หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ เช่น แพคเกจท่องเที่ยว ห้องพัก สินค้าเด่นของจังหวัด ขนม เครื่องดื่ม สมุนไพร และ
ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ 3) ยอดผู้เข้าชมงาน ประมาณ 300,000 คน 4) ยอดจําหน่ายสินค้าภายในงาน เป็นเงิน
3,386,463 บาท 5) มูลค่าของการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในแต่ละรายเพื่อต่อยอดการขาย มูลค่า
รวม 3,100,000 บาท (เฉลี่ยรายละ 100,000 บาท) 6) นอกจากมีการจําหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรม
ที่ น่ า สนใจอี ก มากมาย เช่ น การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม การเล่ น เกมส์ แจกของที่ ร ะลึ ก การประชาสั ม พั น ธ์
ถึงโปรโมชั่น ฯลฯ
มติที่ประชุม
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๒๐
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รายงานการแจ้งครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.๒๕๕๘
ผู้แทน ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี เริ่มรับแจ้งการครอบครองงาช้าง
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๖๖ ราย จําแนกเป็น งาช้าง
สมบูรณ์ จํานวน ๘๕๗ กิ่ง น้ําหนัก ๒,๔๓๒.๐๐๒ กิโลกรัม งาช้างท่อน จํานวน ๓๖ ท่อน น้ําหนัก ๒๔.๑๘๕
กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ จํานวน ๑,๙๔๑ ชิ้น น้ําหนัก ๑๕๔,๖๖๙ กิโลกรัม ทั้งนี้ กรณีมีไว้ในครอบครอง โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้าอย่างละไม่เกิน ๒ ชิ้น/คน รวมไม่เกิน ๔ ชิ้น/คน และไม่เกิน ๑๒ ชิ้น/ครัวเรือน และ
น้ําหนักรวมไม่เกิน ๐.๕ กิโลกรัม อาจใช้สิทธิ์ไม่ต้องแจ้งการครอบครองก็ได้ แต่จะไม่สามารถจ่ายโอนและทําการค้าได้
ยกเว้นตกทอดทางมรดก โดยผู้รับมรดกต้องครอบครองไม่เกินจํานวนดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

