รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.อ.สุรินทร์
5 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายณัฐวุฒิ
8 นางสุรัตน์
9 นางนฤมล
10 นายสุระพงษ์
11 นายจิตจรูญ
12 นางสาวอรสา
13 นายสุวัฒน์
14 นางณัฐนันท์
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอธิฏฐาน
นายธีรวุฒิ
นางยุวรี
นายอรรจธร
นายสมชาย
นางสวัสดีโสภา
นางพิสมัย
นายณัฐ
นายสนธยา
นายจรูญชัย
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นางสาวนงลักษณ์
นายมานะ
นางอรนุช

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
นิลเหลือง
บริรักษ์กุล
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
พลบุตร
ปิ่นประชานันท์
ธีวีระปัญญา
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
กํามะหยี่
ช้างเผือก
คล้ายเคลื่อน
สัตยพานิช
ลี้ตระกูล
อัครธรรมกุล
พูลไชย
ทองสมนึก
อารีกุล
เสนเอี่ยม
ฉิมไพบูลย์
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
เล็กน้อย
วัฒนากร
ชัยชาญ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายยุทธนา
นายโสภณ
นายสุรเดช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นางวาสนา
พ.อ.ประเวศ
นายพรหมพิริยะ

สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ
ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
รุ่งโรจน์ธีระ
เชิดชูวงศ์
กิจนุสนธิ์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายประสูติ
41 นายวิรัตน์
42 นายพิทยา
43 นายขจรศักดิ์
44 นายกิตติศักดิ์
45 นายรัฐพล
46 นายชาญ
47 นายธนศักดิ์

หอมบันเทิง
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
สมบูรณ์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
เสมสวัสดิ์
ศุภศิริพงษ์ชัย

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 ร.อ.จําเนียร

แป้นโก๋

49 ร.ท.สมพร
50 พ.อ.วีระวัฒน์
51 ร.อ.มาโนช

กาฬพันธ์
โพธิไทรพิทักษ์
โรจนบุรานนท์

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
52 ร.ต.ท.แสงรุ่ง
53 พ.ต.อ.อมร

สีนวล
ผ่องสมรูป

54 ร.ต.อ.สมเด็จ
55 ร.ต.ท.หญิง อุบล

ชิงชัย
สร้อยเพชร

56
57
58
59
60
61
62

ศรีจิตติ
โต๊ะถม
ระหว่างบ้าน
คงเนียม
ปัญญาไตรวิทย์
จิตรบรรจง
เกตุศรีเมฆ

พ.ต.อ.พาณุพงษ์
พ.ต.อ.จรูญศักดิ์
พ.ต.อ.พีระพจน์
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.อ.ชลิต

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน

๓
63
64
65
66
67
68

พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.อ.โกศล
พ.ต.ท.มนตรี
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.ท.สมนึก
พ.ต.ท.พงศธร

เลิศพลรัตน์
ยามา
ดีมุกคํา
มีช่วย
พันธ์แจ่ม
ปิตุทิพย์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นางสาวสิริรัฐ
70 นางสาววิไลพร
71 นางสาวรุ่งณภา
72 นายเกษมภูมิ
73 นางวราภรณ์
74 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
แสงมณี
วีรสมัย
เพชรมณี
แก้วขาว

75 นายนักรบ
76 นายปิยพงษ์
77 นายฐานุวัตร

อินทรสาลี
สันติกุล
รัตนโชคมงคล

78 นายธนพร

แก้วประเสริฐ

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

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
79 นางนพวรรณ
แย้มพรหม
80 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
81 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
82 นางสาวนันทวัน
ใจมา
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
83 นางสาวพรพรรณ
สีงาม
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
84 นางรัชนี
85 นางสาวอัจฉราพร
86 นางสาวจันทิมา
87 นายสายันต์
88 นายสมเกียรติ
89 นายชัยวัชน์
90 นายศักดา
91 นางวรรณเพ็ญ
92 นายนุพงศ์
93 นายโยธิน

ปิ่นอยู่
ตอนสุข
เกศเมตตา
สนใจ
นวลละออง
สมุทรเก่า
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
พัดลม
เทิดวงศ์วรกุล

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ (ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี

๔
94
95
96
97
98
99
100
101
102

นายธนกาญจน์
นายสันต์
นายวีระศักดิ์
นายองอาจ
นายพันธ์ศักดิ์
นางสาวศิริ
นายอิสระ
นางบุญศรี
นายจักรพันธ์

คะนึงคิด
จรเจริญ
จุลภักดิ์
ทองประเสริฐ
อินทร์แก้ว
วัดสว่าง
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
ปุณะตุง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
103 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
104 นางศิริภรณ์
ขําทวี
105 นายวัชรินทร์
พุ่มนาค
106 นางเพ็ญแข
ประหยัดทรัพย์
107 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
108 นายมนตรี
โภโค
109 นายชัย
แก้วใหญ่
110
111
112
113

นายสุจินต์
นางสาวสุชีพ
นายชนินทร์
นายนิจิตณาพงศ์

ดอกนางแย้ม
นกแก้ว
อินทรไพโรจน์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักแขวงทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
(เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
114 นายอนุกูล
มั่งมีทรัพย์

โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
115 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
116 นายเสถียร

ศรีประสงค์

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
117 นายชัยวัฒน์
บุญยืด
118 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล
119 นายนาวิน
บุศย์ประยูร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
120 นางณิชารี

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

ภควัตชัย

๕

กระทรวงยุตธิ รรม
121 นายสุพจน์
122 นางบุษศา

สวนอินทร์
ประพันธ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
123 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
124 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
125 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
126 นายสาโรช
127 นางน้ําค้าง
128 นายสายันต์
129 นายสมพงศ์
130 นางสิริรัตน์
131 นายวิชัย
132 นายฉัตรชัย
133 นางนิภาพรรณ
134 นายอภิสิทธิ์
135 นางสมศรี
136 นายทวีศักดิ์
137 นายวินัย
138 นางขวัญรุ่ง
139 นายสมโชค
140 นายวีระ
141 นายพิทักษ์

รุ่งธีระ
เผือกบัวขาว
สีเดือน
ศักดิ์จิรทาพงษ์
กาศเกษม
พูลผล
ลําดวล
สุวรรณดี
ลัทธิธรรม
เลขาตระกูล
กําไลแก้ว
ไทยประดิษฐ์
คุณวุฒิ
นุ่มเมือง
มีเสียง
แก้วกัลยา
สุรชาติ

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
142 นางกมลพรรณ
143 นายจํานง

วัฒนากร
หลวงไกร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
144 นายทวีทรัพย์
145 นายนิเวศน์
146 นายทนง

วัฒนวานิช
รุ่งสาคร
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
147 นายพุทธา
148 นายชวนะ

ศรีคําภา
ทองนุ่น

ผู้อํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

๖
149
150
151
152
153

นายบันเทิง
นายจํานงค์
นายวิเชียร
นายอิทธิกร
นายศักดิ์ศรี

นวมภักดี
ตันติรัตนโอภาส
เรียบร้อย
ชํานาญอักษร
ลาภประสิทธิ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
154 นางสลักจิต
155 นางเยาวลักษณ์
156 นางกนกวรรณ
157 นางวิมลทิพย์
158 นายอุดม
159 นายทัตณัชพงษ์
160 นายอนุชา
161 นายศักดิ์สิทธิ์
162 นางสาวอัญชิสา
163 นายบุญยอด
164 นายจรัญ
165 นางสาวรมิดา

เจริญสุข
ทัสทะเสน
ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
วงวาทิน
เติมวรรธนภัทร์
สุภาษิต
วาปี
วาดประเวช
มาคล้าย
ไม้จันทน์
กลิ่นเมือง

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

ผู้เข้าร่วมประชุม
166 นายสมพร
167 นายอานนท์
168 นางวรรณวิมล
169 นายวิชัย
170 นายราชัน
171 นางสาวสุวรัตน์

เยี่ยมยงวรรณ
พร้อมเพรียง
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
2 การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่งานสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ป่าเด็ง หุบกะพง
ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
6 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
7 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
8 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
9 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
10 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
11 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

๗
12
13
14
15
16

ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมบันทึกภาพกิจกรรมโครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําโครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งในการดําเนินงานดังกล่าว มีหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มบุคคลทั่วไป ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ในรูปแบบต่าง ๆ นั้น
เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ร่วมบันทึกภาพ
กิจกรรมโครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จํานวน ๑๓ ราย
ดังนี้ ๑) นายชัยวัฒน์ ชาติปรีชา ๒) นายเมธา รัตนพงษ์ ๓) นายกฤษณ์มงคลรัตน์ อรุณาสุริยะ ๔) นายณัฐพงษ์
หอมทองสถาพร ๕) นายสุขเกษม บรรลือทรัพย์ ๖) นายธงชัย กลิ่นอุบล ๗) นายชูชาติ บุญมี ๘) นายอังคาร เจียมตัว
๙) นายคัมภีร์ พันธุ์แตง ๑๐) นายปองภพ ชาติปรีชา ๑๑) นายใจเพชร ฉิมโหมด ๑๒) นายณรงค์ บุญประเสริฐ
๑๓) นางสาวภคพร สมพงษ์พันธุ์
ประธาน
ขอขอบคุณผู้ร่วมบันทึกภาพกิจกรรมโครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ทุกท่าน ขอให้นําความดีที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างกับ
ผู้ใกล้ชิดและสังคมสืบไป
๒. มอบประกาศเกียรติบัตรสําหรับผู้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจําปี ๒๕๕๘
พัฒนาการจังหวัด
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือในด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาด
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม
การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน จากแผนยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง”
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทําแผนธุรกิจ ๒ กิจกรรม

๘
ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) ประเภทอาหาร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทองม้วนเหล็ก (ขนมทองม้วน) ๒) ประเภทเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านช้อนทอง
(น้ํ า ตาลสด) ๓) ประเภทผ้ า เครื่ อ งแต่ง กาย รางวัล ชนะเลิศ ได้ แ ก่ กลุ่ม อาชี พ สตรี จัก สานป่ า นศรนารายณ์
๔) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ร ะลึ ก รางวัลชนะเลิศ ได้แ ก่ กลุ่ม หัตถกรรมงานฝีมื อหนองหญ้าปล้อง
๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สมุนไพรป้านุช ผลการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่
บ้านช้อนทอง (น้ําตาลสด) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจสําหรับผู้เข้าร่วมการคัดเลือกแผนธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๘
จังหวัดได้จัดทําประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๘
ดังนี้ ๑) ประเภทอาหาร ได้แก่ ร้านทองม้วนแม่เล็ก อําเภอท่ายาง และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแพปลาป้านัน
อําเภอแก่งกระจาน ๒) ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ บ้านช้อนทอง อําเภอบ้านลาด และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดกุฎิ
อําเภอบ้านแหลม ๓) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ อําเภอชะอํา และ
กลุ่มผ้าไทยพื้นเมืองลายแตงโต อําเภอเขาย้อย ๔) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรม
งานฝีมือหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ สมุนไพรป้านุช
อําเภอเมืองเพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทย อําเภอเมืองเพชรบุรี
สินค้า OTOP เป็นสินค้าที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการทําไร่
ประธาน
ทํานา เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม ขอขอบคุณผู้ผลิตสินค้า OTOP ทุกท่าน ที่ได้รับประกาศนียบัตรดีเด่นทั้งระดับจังหวัด
ระดับประเทศในวันนี้ ขอให้สินค้าขายดียิ่ง ๆ ขึ้น
๓. มอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่ วมกับสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผู้แทน ทสจ.
ได้ดําเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และเสริมสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนและประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะหรือ
ของเหลือใช้ ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด รวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวที
ในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา
ขยะมูลฝอย
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัด แต่ละประเภท จะได้รับ
รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ผลการคัดเลือก
ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ ๑) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ (ระดับชั้นประถมศึกษา) รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ โต๊ะล้อพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โคมไฟสองสไตล์
โรงเรียนบ้านแหลม ๒) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ (ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดของใช้ภายในบ้าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ได้แก่ ไอเดียช่อเฟื่อง โรงเรียนท่ายางวิทยา รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โคมช่อเฟื่อง โรงเรียนท่ายางวิทยา
๓) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ (ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/และประชาชนทั่วไป) รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ สร้างสรรค์โคมไฟ นางสยมพร หาญราษฎร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ดอกไม้ของที่ระลึก
จากถุงน้ํายาปรับผ้านุ่ม นางสาวจารีย์ ศรีสุขแก้ว

๙
ประธาน
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และเสริมสร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและการนําขยะเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด
ซึ่งเศรษฐกิจในอนาคตผู้จะทําธุรกิจต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้า (Creative academy)
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายเสถียร
ศรีประสงค์
หัวหน้ าสํ านักงานสาขาชั่ งตวงวัด ๐ – ๖ เพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๔ – ๒ จันทบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

๑.๒ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประธาน
ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและเรื่องอื่น ๆ สรุปได้ ดังนี้ ๑) การสนับสนุนการ
จั ด กิ จ กรรม รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ มอบหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ ๒) การจัดทําข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดําเนินงานตาม Road Map มอบ
ทุกจังหวัดดําเนินการ ๓) การประดับธงต่าง ๆ มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ ๔) โครงการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย มอบที่ทําการปกครองจังหวัดดําเนินการ ๕) การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวที่ใช้น้ําน้อยและการลดต้นทุนการผลิต มอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และที่ทําการ
ปกครองจังหวัดดําเนินการ ๖) การจัดทําสื่อหรือเอกสารเผยแพร่เรื่องราวที่มีลักษณะเด่นประจําแต่ละภาค มอบ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดําเนินการ ๗) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มอบสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดําเนินการ ๘) การรวบรวมผลการดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและ
บริหารจัดการน้ํารวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชน มอบสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ดําเนินการ ในส่วนของด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ ดังนี้ ๑) การจัดทําแผนการใช้เงินสําหรับโครงการลงทุนสําคัญของ
รัฐบาล มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ ๒) แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้
น้อยหรือเกษตรกรซึ่งใช้ที่ดินทํากินเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบและถูกเอารัด
เอาเปรียบ มอบที่ทําการปกครองจังหวัดดําเนินการ
แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ เพื่ อ ประสงค์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบข้ อ สั่ ง การของ
คณะนายกรัฐมนตรี เพื่อถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
๑.๓ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
จะมีพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบ
ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมาร่วมกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพรียงกัน สําหรับท่านที่ไม่ได้รับเสื้อพระราชทานขอความร่วมมือใส่เสื้อสีฟ้า
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงมีรับสั่งอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม
ขอให้จํากัดความเร็วไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิธีรับน้ําพระราชทาน จํานวน ๓,๐๐๐ ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้อง
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกท่าน ทั้งที่ร่วมปั่นจักรยานและไม่ได้ปั่นจักรยาน

๑๐
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี
กําหนดจัดงานวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธุ์ปลา และทําความสะอาด
แม่น้ํา การแต่งกาย : เสื้อสีม่วง ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ จะจัดงานเพลง
ลูกทุ่งเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในนามคนรักงานวัฒนธรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม
ถวายพระพร ภาคค่ํ า พิ ธี ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะและจุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคล ณ บริ เ วณลานรั ฐ พิ ธี
หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมแสดงออกถึงความรัก
ที่ มี ต่ อแม่ และแม่ ของแผ่ นดิ น เสริ มสร้ างความสามั คคี ของคนในชาติ ส่ งเสริ มสุ ขภาพในการร่ วมออกกํ าลั งกาย
ปลูกฝังให้รักการออกกําลังกาย และเสริมสร้างความ มีน้ําใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นํากิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอด
ขยายผลต่อไป เริ่มต้นตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มอบ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิญวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบใหม่ ๆ เรื่องตัวชี้วัด
หน่วยงานนําร่องของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เป้าหมายของประเทศไทย
ปี ๒๕๖๐ ต้องไม่กว่า ๕๐ คะแนน ยุทธศาสตร์มีทั้งการป้องกันและปราบปราม ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเน้นการ
ป้องกัน ให้ความรู้ เรื่องการปราบปรามมีเจ้าหน้าที่ของทุกภาคส่วนดําเนินการอยู่แล้ว จึงขอให้ทุกหน่วยงาน
สนับสนุนงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในลําดับที่ ๔๑ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๒๒
จํานวนผู้ลงทะเบียน ๑๐๒,๔๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ จากประชากร ๔๗๕,๐๓๘ คน แยกเป็น อําเภอท่ายาง
ร้อยละ ๓๐ อําเภอเมืองเพชรบุรี ร้อยละ ๒๑ อําเภอเขาย้อย ร้อยละ ๔๔ อําเภอบ้านลาด ร้อยละ ๒๕ อําเภอบ้านแหลม
ร้อยละ ๑๕ อําเภอชะอํา ร้อยละ ๑๑ อําเภอแก่งกระจาน ร้อยละ ๑๒ และอําเภอหนองหญ้าปล้อง ร้อยละ ๑๔
ถือว่าอยู่ในระดับกลางค่อนข้างระดับท้าย ซึ่งได้มอบนายอําเภอช่วยดําเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถิติจะดีขึ้น
ในเดือนต่อไป ขอให้เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ ให้องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากไร้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินให้ตําบล ๆ ละ
๑ ล้านบาท ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จังหวัดเพชรบุรีใช้งบประมาณไป ๓๐ กว่าล้านบาท ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จะต้องเร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องสิ่งก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จจะไม่ได้ การก่อสร้างใด ๆ ต้องมีการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่
ดําเนินการก่อสร้างแล้วต้องยั่งยืน มีผู้ดูแล ขอให้เน้นเรื่องการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ยากไร้ ไม่ควรเน้นเรื่อง
การซื้อของมาแจก ต้องมีการอบรมให้ความรู้เพื่อการต่อยอด

๑๑
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้ยังมีเรื่องเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมประจํา ณ อําเภอทุกอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หากมีเรื่องร้องเรียนใด ๆ
ขอให้เจรจาในระดับจังหวัด ฉะนั้น เจ้าของพื้นที่ควรดูแล จังหวัดต้องดําเนินการเจรจาในระดับจังหวัดอย่าให้เข้า
ไปถึ ง ส่ ว นกลาง จึ ง ขอให้ ทุ ก ส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ การประสานงานเรื่ อ งความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชน
เร่งดําเนินการแก้ไขและรายงานให้จังหวัดทราบ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว โครงการใดที่ไม่สามารถดําเนินการ
เซ็นสัญญาได้ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รัฐบาลจะเรียกเงินคืนเพื่อนําไปช่วยเหลือชาวนา ซึ่งถือว่า
เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนกัน ฉะนั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด
โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจําวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ
สามเณร ๗๗ จั งหวั ดทั่ วประเทศ ถวายเป็ นพระราชกุ ศล เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอบคุณสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และทุกภาคส่วนที่ช่วยกันร่วมบริจาค ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑.๗ ล้านบาท
การทวงคืนผืนป่า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชี้แจงแผนการทวงคืนผืนป่า ซึ่งกําหนดไว้ ๓ ระยะ คือ ๑) ระยะเร่งด่วน ดําเนินการทันที จํานวน
๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ซึ่งขณะนี้มีการบุกรุกป่า จํานวน ๑ ล้านกว่าไร่ หรือร้อยละ ๒๐
ของพื้นป่า ๒) ระยะสั้น จะดําเนินการในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ๓) ระยะยาว จะดําเนินการอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
ขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมในสังกัด คิดยุทธศาสตร์มาเป็นแผน
ระยะยาว ๑๐ – ๒๐ ปี เป้าหมาย คือ ปลูกป่าที่ต้นน้ําในภาคเหนือให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้น้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา
เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว มอบสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ป่าไม้ อุทยาน
แห่งชาติ เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ไร่เศษ ขอให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ ขณะนี้มีกฎหมายออกมารองรับแล้ว กรณีมีการชุมนุมต้องมีการ
ขออนุญาต โดยมีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ ระดับจังหวัด เป็นตํารวจภูธรจังหวัด ตํารวจภูธรอําเภอ
ฉะนั้น หากมีการชุมนุมในที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตถือเป็นความผิด มอบอําเภอทุกอําเภอศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมายเพื่อนําไปชี้แจงทําความเข้าใจกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําต่าง ๆ กรณีมีการชุมนุมขอให้ถ่ายภาพไว้เป็น
หลักฐานในการดําเนินคดีต่อไป
ปัญหาภัยแล้ง เขื่อนแก่งกระจาน มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ ๓๙ เป็นร้อยละ ๔๐ เนื่องจาก
มีฝนตก มอบโครงการชลประทานเพชรบุรี และโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกันบริหารจัดการน้ํา
ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ํา ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ เพาะปลูกแล้ว จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ คงเหลือรอดําเนินการเพาะปลูก จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ ฉะนั้นต้องมีแผนการใช้น้ําอย่างชัดเจน
เรื่องการข่าว มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการข่าว เรื่องรัฐธรรมนูญ เรื่องสภาปฏิรูป
แห่งชาติ เรื่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การแสดงความคิดเห็นอาจมีการลงประชามติเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
มีเสียงคัดค้าน มีการรวมกลุ่มตามช่องทางต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และ
ดําเนินการแก้ปัญหา
การจัดระเบียบชาวประมง ยังคงจัดตั้งศูนย์ประจํา ณ อําเภอบ้านแหลม ขอให้ดําเนินการอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ผ่านเทียร์ ๓ ทั้งนี้ รัฐบาลอาจมีข้อสั่งการมาเพิ่มเติมภายหลัง
การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจาก
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๐ ถือว่าน้อยมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดประชุมขับเคลื่อน
(นายไกร บุญบันดาล) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 ในระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า จังหวัดเพชรบุรีมีเรื่องอยู่ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด จํานวน ๙๐ เรื่อง แยกเป็นของท้องถิ่น จํานวน ๘๐ เรื่อง ส่วนราชการ จํานวน ๑๐ เรื่อง
ซึ่งได้ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงไปแล้วทั้งหมด มีผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่ ๑ – ๕ คนขึ้นไป หลายข้อมีกฎหมาย
และระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่แ ก้ ไ ขกฎลงโทษการดํา เนิ น การเปลี่ ย นไป จากเดิ ม หน่ ว ยงานที่ ดํา เนิ น การในเรื่ อ งการ
ตรวจสอบจะดําเนินการตรวจสอบเฉพาะแต่ละหน่วย แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบให้หน่วยงาน ๑๐ หน่วยงาน บูรณาการการตรวจสอบอย่างจริงจัง
ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติ การละเว้นการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ
ข้อบังคับ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ และเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐ
โดยเล็งเห็นผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การกระทําทุจริต จังหวัดเพชรบุรี จึงกําหนดจัดอบรมเรื่อง “แนวทางการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘” ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
แก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เข้าร่วมอบรม
ด้วยตนเองเพื่อนํากลับไปชี้แจงแก่ผู้บังคับบัญชาต่อไป
การเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ขณะนี้ ผ ลการเบิ ก จ่ า ยของจั ง หวั ด เพชรบุ รี ค่ อ นข้ า งต่ํ า
เนื่องจากแบบแปลนการขออนุญาต ความพร้อมของโครงการ ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดั ง นั้ น ปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ ส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ขอให้ เ ตรี ย มความพร้ อมด้ า นการ
ขออนุญาต แบบแปลน การแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พร้อม
ทั้ ง นี้ เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณก่ อ นนํ า เสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ส่วนราชการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าก่อน แต่จะลงนามในสัญญา
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ในส่วนของการดําเนินงามตามระบบ e-market และระบบ e-bidding
ขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมเพื่อความสะดวกและการขับเคลื่อนงบประมาณ เพราะรัฐบาลต้องการเน้น
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการอบรมแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมอบในภาครัฐ ประจําปี
ประธาน
งบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ประสานสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
นํ า เรื่ อ ง “แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หาพั ส ดุ ด้ ว ยวี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-market) และวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” บรรยายให้ส่วนราชการได้รับรู้และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติใหม่ด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก ตามแผนจะมีงบประมาณสนับสนุนส่วนราชการ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฉะนั้น ขอให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการรองรับแผนนี้ เช่น เตรียมคนในภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ให้มามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมากขึ้น การเป็นเจ้าภาพที่ดี เรื่องความปลอดภัย เส้นทาง
การเดินทาง สถานทีพัก รวมถึงสถานบริการต่าง ๆ ขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัย เส้นทางเข้า – ออกของสถานบริการ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการให้การ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต้องมี
ลักษณะพืชสวนถูกทําลายสิ้นซาก ไม่สามารถฟื้นฟูได้ ต้องแจ้งความ หรือลงบันทึกประวัติไว้เป็นหลักฐาน จึงขอ
ความร่วมมือตํารวจเรื่องการรับลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานด้วย

๑๓
ประธาน
จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast ซึ่งประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่
จัง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จัง หวั ด ชุ ม พร และจั ง หวั ด ระนอง การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการนําเงินตราเข้าประเทศ เนื่องจากการส่งออกพืชผลทางการเกษตรลดลง ดังนั้น กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์เพื่อเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยและ
ชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีการจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้าย
วั น สถาปนาคณะลูก เสื อ แห่งชาติ เพื่ อระลึก ถึง พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หัว รัชกาลที่ 6 ที่ท รงมี
พระราชดําริที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในยุคนั้น ให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของกลุ่มประเทศมหาอํานาจ
ต่าง ๆ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 ปรากฏว่ากองเสือป่าที่ทรงจัดตั้ง อํานวยประโยชน์
และส่งผลดีประเทศชาติอย่างแท้จริง ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น
เพื่อที่จะส่งเสริมและอบรมเยาวชนตามหลักและวิธีการของลูกเสือโลก ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกําลังอันสําคัญของ
ประเทศชาติบ้านเมืองในยามจําเป็น วันที่ 9 กรกฎาคม ณ วัดต้นสน อําเภอบ้านแหลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามมติมหาเถรสมาคม การประชุมในครั้งนี้พระพรหมเวที
เจ้าคณะภาค 15, พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รองประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการ
มาติดตามความก้าวหน้าของโครงการ มอบภารกิจเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จต่อไป การดําเนินงาน“หมู่บ้าน
รักษาศีล 5” มี 2 แบบ คือ วิธีที่ 1 แบบสํารวจ และวิธีที่ 2 คือ แบบสมัครหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
สามารถขอรับ แผ่นป้ ายไม้หมู่บ้านรัก ษาศี ล 5 เพื่อติดตั้ ง ณ หมู่บ้านของตนโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย
วัน ที่
10 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนราชวิถี หน้าที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตํารวจและอาสาสมัครฝ่ายพลเรือนในการระดมกวาดล้าง
ยาเสพติด ระหว่างวันที่ 10 - 25 กรกฎาคม 2558 รวม 16 วัน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน
หมู่บ้าน โดยบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมพิธี รวม 200 นาย
วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)
เป็นประธานการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 4 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล, พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
การเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ รายได้ทั้งหมดนําเข้าเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(กปถ.) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนํารายได้ส่วนหนึ่งมาซื้อ
อุปกรณ์ช่วยเหลือสําหรับผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ผลจากการเปิดประมูล ระหว่างวันที่ 11 - 12
กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,934,553 บาท หมายเลขที่มีผู้ประมูลราคาสูงสุด คือ หมายเลข กฉ
๙๙๙๙ ราคา 1,555,555. บาท หมายเลขทะเบียนที่มีผู้ประมูลราคาต่ําสุด คือ หมายเลข กฉ ๔๑๔๑ ราคา
32,000 บาท วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดถ้ําแก้ว ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 7 จังหวัดเพชรบุรี
ปปส. กําหนดให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบ
สมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) รุ่นที่ 7 นี้ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการ
ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี อบรมระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 98 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์และจัดหาอุปกรณ์

๑๔
สําหรับผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติดตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน “คนเพชร” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 ณ บ้านโป่งเก้งพัฒนา หมู่ที่ 8 ตําบล
ไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมครัวเรือนผู้พิการและครัวเรือนยากจน มอบเงินและถุงยังชีพ
เยี่ยมครัวเรือนประสบความสําเร็จพร้อมมอบเกียรติบัตร ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลายี่สก ปลูกต้นหว้า ณ บริเวณ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดํา เปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจําปี 2558 มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน
พระฉายาลักษณ์ รถวีลแชร์ให้กับผู้พิการ รับฟังปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ การขุดลอกแหล่งน้ํา การทํา
ถนนลาดยาง และไฟฟ้าแสงสว่าง วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานประชุมนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต่อสาธารณชนระดับจังหวัด โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ปี 2558 รายตัวชี้วัด 5 หมวด 30 ตัวชี้วัดผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 ตัวชี้วัดทั้งจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 28 คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ และตัวชี้วัดที่ 29
คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ และไม่ผ่านเกณฑ์ 28 ตัวชี้วัด สําหรับการจัดเก็บ
ระดับความสุขของคนในครัวเรือนเขตชนบทจังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีระดับความสุข ร้อยละ 8.07 เมื่อเทียบกับ
ปี 2557 มีระดับความสุข ร้อยละ 8.11 พบว่า มีระดับความสุขลดลง จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมมหกรรมรวมพล
สมาชิก TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทจังหวัดชมรมต้นแบบ ระดับเพชร
ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 9 ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอร์ม เมืองทองธานี
ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ นายมณเฑียร ทองนิตย์ ได้รับรางวัล
ผู้ว่า TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรีรักษามาตรฐาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงินปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านในดง ตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการสร้างเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี พบปะพูดคุยกับประชาชน มอบสิ่งของถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ให้กับประชาชนด้อยโอกาส ผู้ชรา
ผู้ยากไร้ ตําบลบ้านในดง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบอาชีพ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ พืชหลัก ได้แก่ ข้าว มะนาว
เผือก กล้วย ความต้องการ คือ เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าตกเป็นประจํา ขาดแคลนน้ําทําการเกษตร
ต้องการน้ําประปาหมู่บ้าน ขยายถนนและลาดยาง ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้บูรณาการร่วมกับโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีออกหน่วยบริการสังคม มอบเงิน
สงเคราะห์ มอบป้ายศูนย์บริการคนพิการ จัดนิทรรศการตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕๘
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จ
สวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เวลา 21.17 น. รวมพระชนมายุ 94 พรรษา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พลเอกนพดล วรรธโนทัย
ที่ปรึกษา กอ.รมน. และคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
บ้านโป่งลึก - บางกลอย จากคณะทํางานบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดําริ พื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดําริ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดกิจกรรม

๑๕
ค่ายจริยธรรม ณ วัดช่อม่วง ตําบลหนองกระเจ็ด อําเภอบ้านลาด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม
เข้าค่ายจริยธรรมพร้อมกิจกรรมงดเหล้า เข้าพรรษา เลิกสุราเพื่อครอบครัว ด้วยการนําผู้ถูกคุมความประพฤติและ
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 70 คน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ
ภาคประชาชน นักเรียน จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ปี 2558 ณ วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว) อําเภอท่ายาง
กิจกรรมประกอบด้วย ตักบาตร ฟ้งเทศน์ ฟังธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ภายในวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งพระสงฆ์และฆารวาสกว่า 300 คน วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดใหญ่
สุวรรณารามวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุ รี ผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศ ล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
28 กรกฎาคม 2558 เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจําวัดและเวชภัณฑ์ สําหรับพระภิกษุ สามเณร จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย คือ วัดในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 260 วัด เป็นการขยายผลการดูแลสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะของชุมชน
และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทั้ง
ได้รับอานิสงส์ของการสร้างตู้ยาถวายวัด มีผู้ร่วมทําบุญเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,630,567.50 บาท ตามที่รัฐบาล
กําหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ
“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” จังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะกรรมการเป็นระยะ โดยทําการสํารวจเส้นทางการปั่น
ระยะทาง 25.2 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มีจุดพัก
และทํากิจกรรม จํานวน ๒ จุด คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) และมณฑล
ทหารบกที่ ๑๕ ผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรก จะได้รับเข็มและเสื้อพระราชทาน ในวันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สําหรับน้ําพระราชทาน 3,000 ขวด
กําหนดแจกหลังจากปั่นจักรยานแล้วเสร็จ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ลงทะเบียน จํานวน 2,627 คน ผู้ร่วมกิจกรรม
ที่ไม่ได้รับเสื้อและเข็มขัดพระราชทาน ขอให้ใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.
พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสร้างสถิติลงกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ด วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
เวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานเข้าพระอุโบสถ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดยพระครูปิยะธรรมภิยุต รองเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
เจ้าคณะตําบลท่าราบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ภาคเช้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
ประกอบพิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ จํ า นวน 64 รู ป พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคลและลงนามถวายพระพร
ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง - พุ่มเงิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ประธานจุดเทียนชัย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๑๖
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๙,๓๐๑.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๖๓๘.๘๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๘๒๒.๐๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑,๘๐๗.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖๔.๐๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗
งบประจําได้รับจัดสรร ๖,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๘๓๑.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
ผลการเบิ กจ่า ยรายจ่ายงบลงทุน ของหน่ว ยงานที่ได้ รับ งบประมาณตั้ งแต่ ๓ ล้ านบาทขึ้น ไป
จําแนกตามกระทรวง ดังนี้ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔.๘๘ ล้านบาท ๒) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗.๕๒ เบิกจ่ายได้ ๗.๕๒ ล้านบาท
๓) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) งบประมาณ ๓๘๓.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๔๗.๒๓ ล้านบาท
๔) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี งบประมาณ ๑๗๔.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๕๕.๕๘ ล้านบาท
๕) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๐.๐๒ ล้านบาท ๖) แขวงทางหลวง
เพชรบุรี งบประมาณ ๓๘๓.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๑๗.๘๒ ล้านบาท ๗) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๕.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑ .๙๕ ล้านบาท ๘) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๑๗๒.๕๐
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๓.๖๙ ล้านบาท ๙) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗.๕๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕.๐๐ ล้านบาท ๑๐) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๑.๔๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๖.๖๐ ล้านบาท ๑๑) โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณ ๕๖๑.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓๒๘.๗๓ ล้านบาท ๑๒) ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต งบประมาณ ๓.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑.๘๕ ล้านบาท ๑๓) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๑๔.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๕๔ ล้านบาท
๑๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๔๙.๖๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๒.๕๔ ล้านบาท
๑๕) สํานักงานที่ดินจังหวั ดเพชรบุรี งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๖๒ ล้านบาท ๑๖) ตํ ารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๖๖ ล้านบาท ๑๗) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗
งบประมาณ ๖.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๗๕ ล้านบาท ๑๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง งบประมาณ
๓.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๒๙ ล้านบาท ๑๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
งบประมาณ ๓๕.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓.๗๔ ล้านบาท ๒๐) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
งบประมาณ ๑๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๒๓ ล้านบาท ๒๑) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๒๐๑.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๒.๐๑ ล้านบาท ๒๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ
๑๒.๘๒ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๓.๘๒ ล้ า นบาท ๒๓) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๐
งบประมาณ ๗๑.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐.๕๓ ล้านบาท ๒๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐๖.๗๒
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๓.๓๐ ล้านบาท ๒๕) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑.๘๘ ล้านบาท ๒๖) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๔ ล้านบาท
๒๗) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด งบประมาณ ๑๒.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๐ ล้านบาท ๒๘) ศูนย์การทหารราบ
งบประมาณ ๒๐.๐๔ ล้านบาท เบิ ก จ่ายได้ ๑.๙๑ ล้านบาท ๒๙) ศูน ย์ อํา นวยการโครงการพั ฒ นาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน งบประมาณ ๑๓.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๗ ล้านบาท
๓๐) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๖๔.๐๓ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๑) กก.สอ.ตชด. (ค่ายนเรศวร)
งบประมาณ ๑๖.๘๐ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งบประมาณ ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๒๐.๔๕ ล้านบาท ๓๓) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๕.๑๒ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๗
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๘๗.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๒ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑๑๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๔ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้อง
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๘.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๖.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๗.๓๑ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๘๔.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๖ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๖ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ
๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๓.๙๐ ล้านบาท เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๖
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ ดังนี้ ๑) เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าเป็นการทราบ
ยอดเงินงบประมาณ ๒) เมื่อส่วนราชการทราบยอดเงินงบประมาณแล้ว ให้ดําเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ๓) ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุ กําหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อ
จัด จ้ า งไว้ ด้ ว ยว่ า การจั ด ซื้ อ จั ด หาครั้ ง นี้ จ ะมี ก ารลงนามในสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ได้ ต่ อ เมื่ อ พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จากสํานักงบประมาณแล้ว
หากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ ทั้งนี้ การ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สามารถบันทึกข้อมูลโครงการฯ ได้โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน
แต่ทั้งนี้ ต้องบันทึกรหัสดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในส่วนของแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะที่ ๓ ของจังหวัดเพชรบุรี จะยังไม่เริ่มใช้งานจนกว่าจะมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ตามการขยายตัวของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน โดยเฉพาะจากการขยายตัวของดัชนีปริมาณ
ผลผลิตภาคบริการเป็นสําคัญ สําหรับดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดด้านอุปสงค์หดตัว อีกทั้ง ดัชนีรายได้เกษตรกร และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว
ในส่วนด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลง แต่สําหรับการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น” เศรษฐกิจด้านอุปทาน
(การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.6 แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของ ดัชนีผลผลิต
ภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 30.2 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของ
ดั ชนี รายได้ จากการขายส่ งขายปลี ก และดั ช นี ภ าษี บํ า รุ ง ท้ อ งถิ่ น จากโรงแรม เป็ นสํ าคั ญ สํ าหรั บดั ชนี ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.5 ตามการขยายตัวของจํานวนโรงงานและทุน
จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมที่เพิ่มขึ้น แต่ปรับตัวลดลงจากการขยายตัว ร้อยละ 3.5 ในเดือนก่อน ในส่วน
ของดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 49.9 ตามการลดลงของปริมาณ
สับปะรดโรงงาน ปริมาณกุ้งขาว และปริมาณสุกรเป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณสับปะรดโรงงานและปริมาณ
กุ้งขาวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
3.4 ตามการหดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ที่หดตัวจากเดือนเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 6.3 แต่ปรับตัวดีขึ้น
จากที่หดตัว ร้อยละ 8.9 ในเดือนก่อน สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลง รวมทั้งจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

๑๘
จดทะเบียนใหม่ลดลงเช่นกัน สําหรับดัชนี การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.7
แต่ชะลอลงจากที่ขยายตัว ร้ อยละ 2.1 ในเดือนก่อน สะท้อนจากสิ นเชื่อ สําหรับการลงทุนลดลงเป็นสําคัญ
ด้านดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.5 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 0.8 ในเดือนก่อน
เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการเบิกจ่ายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจําและรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 50.5 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัว ร้อยละ 9.5 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการ
ลดลงของปริมาณผลผลิตภาคเกษตร ตามการลดลงของปริมาณสับปะรด กุ้งขาว และสุกร เป็นสําคัญ ประกอบกับ
ราคาผลผลิตสับปะรดลดลงจากเดือนก่อน ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 5.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัว ร้อยละ 4.4 ในเดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณเงินฝากสะสมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจํานวนเพิ่มขึ้น สําหรับ
ปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.7 เป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ มีปริ มาณสินเชื่อสะสมเพิ่มขึ้น แต่ชะลอลงจากที่ขยายตัว ร้อยละ 2.1 ในเดือนก่อน เสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.1 จากที่หดตัว ร้อยละ 1.4 ในเดือนก่อน
เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ปรับตัวลดลงเช่นกัน สําหรับด้านการจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.3 ด้านการคลัง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนพฤษภาคม มีจํานวน 951.4 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําลดลงเป็นสําคัญ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน
593.9 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 12.6 ในส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จํานวน 357.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28.9 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 276.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมของการซื้อขาย การให้ และการ
ขายฝากของสํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด จั ด เก็ บ ได้ สู ง ขึ้ น เป็ น สํ า คั ญ ประกอบกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี บุ ค คลธรรมดา
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม และภาษีธุ ร กิ จ เฉพาะ ของสํ า นัก งานสรรพากรพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น สํ า หรั บ ดุ ล เงิ น
งบประมาณในเดือนพฤษภาคมขาดดุลจํานวน 677.1 ล้านบาท สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
มติที่ประชุม
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๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดโครงการ “แนวทาง
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
การจัดการสถานที่กําจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล” ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)
ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม เทศบาลตํ า บลท่ า ยาง
กลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๓ แห่ง และบริษัทเอกชนที่มีสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่
รวมจํานวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องแนวทางการจัดการสถานที่กําจัดขยะที่ถูกต้องตามหลัก
สุ ข าภิ บ าล และสามารถบริ ห ารจั ด การกั บ สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(ระยะที่ ๒) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชนในพื้นที่ตนเอง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

๑๙
และของเสียอันตรายสู่การจัดการอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จํานวน ๑๐๐ คน โดยคณะวิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
เป็นวิทยากร
ทั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการประสานขอความ
ร่ ว มมื อ จากสํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ ๘ ในการสํ า รวจข้ อ มู ล การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสํารวจฯ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๖๙ แห่ง เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ในวั น พุ ธ ที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธี
ทําบุญตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น จํานวน ๔ ราย พิธีแจกเสื้อ
และเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน ๑,๐๐๐ คน การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
ภาคค่ํา เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย เสื้อสีฟ้า
๔.๒ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom
2015” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง
๒๕.๒ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที สําหรับในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี จะเข้ารับมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามเส้นทาง
การปั่นจริงของจังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับน้ําพระราชทาน ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบเสื้อและ
เข็มกลัดพระราชทาน ผู้มีรายชื่อ ๑,๐๐๐ คนแรก ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. รอการถ่ายทอดสกโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้นําการปั่นเพื่อแม่ ณ จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงมาหาดไทย ในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ

๒๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ ดังนี้ ๑) น้อมนําพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชดํารัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นหลักในการปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน เช่น การดําเนินโครงการตามพระราชดําริแก้มลิง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
น้ําแล้งในพื้นที่ โดยอย่างน้อยควรมีการดําเนินการอําเภอละ ๑ แห่ง ๒) หลักการ ครองตน ครองคน ครองงาน
ได้แก่ การเป็นผู้ตรงต่อเวลา เช่น เมื่อเป็นประธานในการจัดกิจกรรมหรือการประชุมต่าง ๆ ประธานต้องมาตรง
ตามเวลาที่กําหนด และหากมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาร่วม ควรรักษาเวลาให้สอดคล้องกับเวลาฉันภัตตาหาร
และเวลาจําวัดของพระภิกษุสงฆ์ด้วยการเป็นผู้มีความอ่อนโย มีกริยาวาจางดงาม มีปิยวาจา พูดจาสุภาพ ให้เกียรติ
เพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา การเป็นผู้มีความเพียร มีธรรมแห่งความสําเร็จ มีอิทธิบาทสี่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมังสา ในงานตามพระดํารัสของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่ว่า
“การเป็นผู้นํานั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือ ต้องออกตรวจตราจนรองเท้าขาด ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมประจํา สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์การเป็นข้าราชการที่ดีตามปรัชญา “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”
ของกระทรวงมหาดไทย และจะช่วยให้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคราชการของกระทรวงมหาดไทย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร
ปลัดจังหวัด
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร จังหวัดได้จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจง
ขั้นตอนการดําเนินงานให้แก่คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดและอําเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการร่วมมือดําเนินการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรเพื่อมิให้ต้องสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ดังนี้ ๑) หนี้สินนอกระบบ
ที่ต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเจรจาหนี้ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๙๔ ราย เป็นเงิน
๙๓,๑๐๐,๓๐๓ บาท ๒) หนี้สินนอกระบบที่ต้องรีบดําเนินการแก้ไข จํานวน ๑๔๓ ราย เป็นเงิน ๔๔,๘๓๑,๙๙๐ บาท
๓) รายงานผลการดําเนินการให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการห้วยแม่เพรียง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการพัฒนา
ห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ไปแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จังหวัดเพชรบุรี จึงอาศัยอํานาจของแม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๑ ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการพัฒนา
ห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติ
ตามโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
ตามที่มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)
ปลัดจังหวัด
พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมจึงออกคําสั่ง “คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๓๙” ทั้งนี้

๒๑
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการจัดทําโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยา
สามัญประจําวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
จึงได้ยื่นขออนุมัติให้มีการเรี่ยไรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนานิชนได้บริจาคปัจจัย
เพื่อสร้างตู้ยาพระราชทานถวายวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจําวัดและ
เวชภัณฑ์ ไว้ใ ช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์ เป็นการเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์
ระยะเวลาดําเนินการเรี่ยไรระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิธีการเรี่ยไรคือเชิญชวนประชาสัมพันธ์และ
รับบริจาคเงินตามจิตศรัทธา สถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร คือ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลของรัฐ ที่ว่าการอําเภอ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
ซึ่ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการควบคุ ม การเรี่ ย ไรของหน่ ว ยงานของรั ฐ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เมื่ อ วั น ที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุมอนุมัติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้ําประจําจังหวัด
ประมงจังหวัด
ด้วยกรมประมง ได้มีนโยบายที่จํารงความหลากหลายทางธรรมติ ของปลาหรือสัตว์น้ําที่มีกระจาย
อยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ําต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับจังหวัดทุกจังหวัด จึงมีนโยบายให้แต่
ละจังหวัดดําเนินการสืบเสาะ ค้นคว้า และสืบประวัติชนิดปลาหรือสัตว์น้ําในพื้นที่ของจังหวัด เพื่อให้เป็นปลาหรือ
สัตว์น้ําประจําจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ ชนิด พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ที่ระบุชื่อสกุล และชนิดพันธุ์ ของปลาหรือ
สัตว์น้ํา เพื่อเป็นปลาหรือสัตว์น้ําประจําจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือก ปลาเวียน ชื่อสามัญ Greater brook carp, Thai mahseer ชื่อวิทยาศาสตร์ Tor tambroides
เป็นปลาหรือสัตว์น้ําประจําจังหวัดเพชรบุรี
ปลาเวียน เป็นปลาน้ําจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน รูปทรงคล้ายคลึงกับปลาตะเพียน แต่ลําตัวยาวกว่า
มีสีสันสะดุดตากว่า ลําตัวมีสีฟ้าอมเขียว บริเวณส่วนหลังเขียงเข้ม เกล็ดโต แต่ละเกล็ดจะมีจุดสีน้ําเงินเล็ก ๆ เรียงกัน
เป็นวงดูคล้ายเป็นร่างแหอยู่ทั่วตัว ทุกครีบมีสีน้ําเงินเข้ม หัวมีขนาดค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับลําตัว มีหนวดยาวอยู่
๒ คู่ ตรงบริเวณจะงอยปากและมุมปลา โดยมีหนวดตรงมุมปลาจะยาวกว่าริมฝีปากหนานัยน์ตาค่อนข้างจะเล็ก
ปลาเวียนเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาพลวงซึ่งมองดูลักษณะจะเหมือนกันมากแต่ปลาเวียนจะแตกต่างจากปลาพลวง
คือ จะมีแผ่นปิดอยู่ใต้คาง (Medien lobe) แต่ปลาพลวงจะไม่มี ซึ่งจะเป็นอวัยวะที่ใช้จําแนกตระกูลปลาเวียนและ
ปลาพลวง ปลาเวียนเป็นปลาน้ําจืดของไทยอีกชนิดหนึ่งที่หายากใกล้สูญพันธุ์ มีขนาด ๔๐ – ๕๐ เซนติเมตร เนื้อ
ของปลาชนิดนี้นุ่มละเอียด รสชาติอร่อยเต็มไปด้วยไขมัน อีกทั้งยังสามารถจัดปลาชนิดนี้เป็นปลาสวยงามที่หายาก
อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาแพง นอกจากนี้ ปลาเวียนยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปลาประจําจังหวัดเพชรบุรี ในปัจจุบัน
พบว่าปลาชนิดนี้มีจํานวนลดน้อยลงอย่างมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ด้วยกระทรวงวั ฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุ นการใช้ผ้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนนิยมใช้ผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย โดยขอความร่วมมือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันทําการวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ หรือแต่งกายผ้าไทย
ในงานรัฐพิธี งานพิธีการ และในโอกาสสําคัญแทนการแต่งกายด้วยชุดสากล สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการออกแบบลวดลายผ้าไทย จํานวน ๖ แบบ มาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๒
๔.๙ รายงานผลการประมูลเลขสวย
ตามที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ระหว่างวันที่
ขนส่งจังหวัด
๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ยอดประมูลทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๗,๙๓๔,๕๕๓ บาท
แยกเป็น วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ยอดประชุม เป็นเงิน ๑๕,๒๑๔,๕๕๓ บาท วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ยอดประมูล เป็นเงิน ๑๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท เลขประมูลสูงสุด เป็นเงิน ๒,๕๕๕,๕๕๕ บาท หมายเลขทะเบียน กฉ
๙๙๙๙ เพชรบุรี เลขประมูลต่ําสุด เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท หมายเลข กฉ ๔๑๔๑ เพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ กิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง (พลเมืองเป็นใหญ่)
ผอ.กกต.ประจําจังหวัด ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมือง
เป็นใหญ่” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์ท่าเต้นประกอบเพลงและบันทึก
เทปท่าเต้นประกอบเพลง พร้อมส่งแผนดีวีดี ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อพิจารณา
คัดเลือกและตัดสินการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวีดีโอท่าเต้น
ประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” โดยจัดส่งในรูปแบบของแผ่นดีวีดี ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ไม่เสียค่าสมัคร) สามารถดาวน์โหลดเพลง
“พลเมืองเป็นใหญ่” พร้อมใบสมัคร ได้ที่ www.ect.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๑ กิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือคนพิการ

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี มีบทบาทและหน้าที่ในการจัด
และส่งเสริมสนับสนุนบริการการศึกษาสําหรับคนพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม มีความประสงค์จะย้ายสถานที่ดําเนินการในปัจจุบัน (โรงเรียนวัดดอน
ไก่เตี้ยเดิม) ไปยังสถานที่ใหม่ซึงเป็นที่ดินที่ราชพัสดุ สําหรับก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
และได้ดําเนินการปรับพื้นที่ถมดินแล้ว เป็นเงิน ๓,๙๗๑,๙๔๐ บาท เนื่องจากสถานที่ดําเนินการในปัจจุบันไม่มี
บริเวณให้คนพิการได้ทํากิจกรรมเล่นกีฬา ออกกําลังกาย พัฒนาศักยภาพ เพื่อการบําบัดและฟื้นฟูคนพิการให้มี
คุณภาพได้ ด้วยการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับใช้เป็นอาคารเรียน และบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งในอนาคตเมื่อ
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะใช้อาคาร
ดังกล่าวเป็นสถานที่บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและบริการทํากายภาพบําบัดให้ผู้สูงวัย ผู้เจ็บป่วย ที่ต้องการ
ทํากายภาพบําบัด ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับคนพิการและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การปั้นหม้อ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธา มีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม สามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารสําหรับคนพิการให้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ได้โดยตรงที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี โทร ๐ ๓๒๔๑ ๐๔๕๓, ๐ ๓๒๔๑
๑๗๑๗ หรือโอนเข้าบัญชี กองทุนก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย
สาขาพระนครคีรี บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี ๗๓๑ ๐ ๔๑๓๘๓ ๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๓
๔.๑๒ นิทรรศการเล่าเรื่องพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเมืองเพชรบุรี พระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยม
ด้วยพระปรีชาญาณ (พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ)
หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ตามที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณห้องโถง อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ ๑) ส่วนที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ นําเสนอพระราชประวัติ
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ผนวช และครองราชย์สมบัติ ตลอดจนพระราชกรณียกิจเมื่อครองราชย์สมบัติ นําเสนอโดย
รูปภาพและสื่อมัลติมีเดียเป็นสารคดีสั้น ประมาณ ๕ นาที ๒) ส่วนที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ กับเพชรบุรี
ประกอบด้วย การสร้างพระนครคีรี งานพระราชพิธีและประเพณีบนพระนครคีรี และพระนครคีรีกับวิถีเพชร
๓) ส่วนที่ ๓ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประกอบด้วย การจัด
แสดงโมเดลอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เ พชรบุ รี ห้ อ งจั ด แสดง และจั ด แสดงท้ อ งฟ้ า และกลุ่ ม ดาว ๔) ส่ ว นที่ ๔
ประกอบด้วย จุดจําหน่ายหนังสือ โปสการ์ด สินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี ๕) ส่วนที่ ๕ ประกอบด้วย ห้องทํางาน ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ห้องมัลติมิเดีย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๒๐ น.

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

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

