รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายไกร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 พ.อ.สุรินทร์
4 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายณัฐวุฒิ
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นายจิตจรูญ
11 นางสาวอรสา
12 นายพงษ์ธร
13 นางณัฐนันท์
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นายศิริพจน์
นายอรรจธร
นายสมชาย
นางสายฝน
นางศรีสมร
นายณัฐ
นายสนธยา
นายจรูญชัย
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นางสาวนงลักษณ์
นายมานะ
นายอุทิศ
นายยุทธนา

บุญบันดาล
ประวิตร
นิลเหลือง
บริรักษ์กุล
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
สองสี
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
วัฒนานุกูล
ลี้ตระกูล
อัครธรรมกุล
ศิริพร
เทพสุวรรณ์
อารีกุล
เสนเอี่ยม
ฉิมไพบูลย์
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
เล็กน้อย
วัฒนากร
บุญช่วย
สมบูรณ์จิตต์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายโสภณ
นายสุรเวช
นายศานติ
นายธนรัตน์
นายวิวรรธน์
นายเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นายพรหมพิริยะ

คงเทียบ
ดีมาก
อรรถวรรธน
เศวตสุวรรณ
นาคสุก
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูวงศ์
กิจนุสนธิ์

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายรัฐฐะ
40 นายวิรัตน์
41 นายพิทยา
42 นายขจรศักดิ์
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายรัฐพล
45 นายชาญ
46 นายธนศักดิ์

สิริธรังศรี
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
สมบูรณ์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
เสมสวัสดิ์
ศุภศิริพงษ์ชัย

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 ร.อ.มานะ

พุ่มประเสริฐ

48 ร.อ.มาโนช

โรจนบุรานนท์

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑
รักษาพระองค์

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
49 พ.ต.อ.อมร

ผ่องสมรูป

50 พ.ต.ท.หญิง ประไพ

ทองนุช

51 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

52
53
54
55
56
57
58
59
60

พุทธอินทร์ศร
ศรุตานันทะ
ภูชนะศรี
ระหว่างบ้าน
คงเนียม
นพภักดี
จิตรบรรจง
เกตุศรีเมฆ
เลิศพลรัตน์

ร.ต.อ.วิเชียร
พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.ประหยัด
พ.ต.อ.พีระพจน์
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.ท.อรรถชัย
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.อ.ชลิต
พ.ต.ท.นิพนธ์

แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้ บั ง คั บ การ ศู น ย์ อํ า นวยการโครงการพั ฒ นาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

๓
61
62
63
64
65

พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.ศักดา
พ.ต.อ.ศิลปชัย
พ.ต.ท.สมนึก
ร.ต.ท.ณรงค์ชัย

ระเวง
จําปาทอง
มีช่วย
พันธ์แจ่ม
ใช่ทอง

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางสาวสิริรัฐ
67 นายกฤติเดช
68 นางสาวราตรี
69 นายเกษมภูมิ
70 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
จิตรโอฬาร
สุริยบาล
วีรสมัย
แก้วขาว

71 นายนักรบ
72 นายสุเทพ
73 นายฐานุวัตร

อินทรสาลี
เพทัย
รัตนโชคมงคล

74 นายธนพร

แก้วประเสริฐ

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

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
75 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
76 นางวราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
77 นายวสันต์
กมลศรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
78 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
79 นางสินทรัพย์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
80 นายเกษม
ชาติท้อง
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

นางสาวอัจฉราพร
นางสาวจันทิมา
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายชัยวัชน์
นายศักดา
นางวรรณเพ็ญ
นายนุพงศ์
นายโยธิน
นางธนกาญจน์
นายสันต์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
(ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
ตอนสุข
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
เกศเมตตา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
สนใจ
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
สมุทรเก่า
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เกตุกล่ํา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
พัดลม
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
เทอดวงศ์วรกุล
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
คนึงคิด
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี

๔
92
93
94
95
96
97

นายวีระศักดิ์
นายอนุชิต
นางสาวศิริ
นายอิสระ
นางบุญศรี
นายพิทยา

จุลภักดิ์
พรแดง
วัดสว่าง
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
98 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
99 นายสว่าง
รัตนนรา
100 นางศิริภรณ์
ขําทวี
101 นายปณัย
หนูแท้
102 นางสินีนารถ

ตาละลักษณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
103 นางกรวิภา
จุลเจริญ
104 นายชัย
แก้วใหญ่
105 นายสัมพันธ์
106 นางสาวสุชีพ
107 นายนิจิตณาพงศ์

พันธ์เผือก
นกแก้ว
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
(เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
108 นางสาวสุฑามาศ
สังข์นิมิต
109 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
110 นายบรรเจิด
ทองบางใบ

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

กระทรวงพลังงาน
111 นายทรรศชล

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

พุทธรัตนา

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
112 นายโกศล
ขาวละเอียด
113 นายพันธ์ทวี
สุขทั่วญาติ
114 นายเทวิน
น้อยมหาไวย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
115 นางณิชารี

ภควัตชัย

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
116 นายเสถียร

ศรีประสงค์

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงยุติธรรม
117 นายโยธิน
118 นายสุพจน์

บัวแก้ว
สวนอินทร์

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี

๕
119 นายสุชาย

จาตุรพิทักษ์กุล

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
120 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
121 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
122 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
123 รศ.ยศ
124 นางศิริเรือง
125 นายอภิชาต
126 นายสมพงศ์
127 นายสรรเสริญ
128 นายสรยุทธ
129 นายสุรชัย
130 ว่าที่ ร.ท.นิคม
131 นายประมุข
132 นางสมศรี
133 นายประสิทธิ์
134 นายประชุม
135 นางขวัญรุ่ง
136 นายสมหมาย
137 นายวีระ
138 นายเทวฤทธิ์

รุ่งธีระ
ธีระเดชพงศ์
ชูใจ
สามนคร
กาศเกษม
ไหมทอง
อุ่นใจ
ปรีทอง
เหลี่ยมจุ้ย
ติฐิโต
กําไลแก้ว
ใจช่วง
แรงกสิกรณ์
นุ่มเมือง
ลิ้มเจริญ
แก้วกัลยา
สิทธินอก

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

กระทรวงสาธารณสุข
139 นางสาววารุณี
140 นางวิภาพร

เกตุอินทร์
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
141 นายณรงค์
142 นายทะนง
143 นายทนง

นิรัญรัตน์
ตุภา
ตะภา

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
144 นายพุทธา
145 นายพินิจ
146 นายวิเชียร
147 นางจินดา
148 นายศักดิ์ศรี

ศรีคําภา
จันทร์ฉาย
เรียบร้อย
แจ่มจันทร์
ลาภประสิทธิ์

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

๖
149
150
151
152

นายมนู
นายอภิชาต
นายบันเทิง
นายธานินทร์

อาลี
พวงน้อย
นวมภักดี
กิตตยานุรักษ์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
153 นางสลักจิต
154 นายจรุงศักดิ์
155 นางกนกวรรณ
156 นางนฤมล
157 นายอุดม
158 นายอนุชา
159 นางสาวปรนัย
160 นายภราดร
161 นางสาวสิริกร
162 นางสาววาสนา
163 นางสาวรมิดา
164 นายศักดิ์สิทธิ์
165 นายณัฐกฤช

เจริญสุข
เรืองแก้ว
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
สุภาษิต
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
อิ่มอุทร
กลิ่นเมือง
กลายกลั่น
กรีธาธร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
166 นายคงศักดิ์
167 นายอานนท์
168 นายเชิดพงษ์
169 นางวรรณวิมล
170 นายวิชัย
171 นายพิสิษฐ์
172 นางวัชรี
173 นางสาวสุวรัตน์

สุดลาภา
พร้อมเพรียง
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
นุ้ยรอด
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายมณเฑียร ทองนิตย์)
2 การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
3 พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์หว้ ยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ป่าเด็ง หุบกะพง
ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
7 หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
9 นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี

๗
10
11
12
13
14
15
16

ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ออกแบบลายผ้าไทย จังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วั ฒ นธรรม ประจํ า ปีง บประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ยกย่ อง เชิ ดชู และเผยแพร่ เกี ย รติ คุณ ผู้ ทํ า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ดังนี้ ๑) ประเภทบุคคล ด้านศาสนา ได้แก่ พระครูพิศาลวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดนาพรม อําเภอเมืองเพชรบุรี ด้านวัฒนธรรม
ได้แก่ นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าเสลา อําเภอหนองหญ้าปล้อง ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ได้แก่ นายสมบัติ คล้ายวงษ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนองชุมชน อําเภอเขาย้อย ๒) ประเภทเด็ก ด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่ เด็กชายภาณุมาศ บัวอ่อน โรงเรียนบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม ๓) ประเภท
เยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่ นายศุภวัฒน์ คนมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๔) ประเภท
สถานศึกษา ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง ๕) ประเภทองค์กร ด้าน
การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง
กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ได้ ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ปู ช นี ย บุ ค คล
ด้านภาษาไทย ผู้ใ ช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวั น
ภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการ
ยกย่องเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม สําหรับปี ๒๕๕๘ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ มีผู้เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา จํานวน ๑๑ ราย ได้รับการ
คัดเลือก จํานวน ๔ ราย ได้แก่ ๑) นางสําอางค์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ๒) นางสาว
นิ พั ท ธ์ พ ร เพ็ ง แก้ ว นั ก เขี ย นอิ ส ระ เป็ น ผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยดี เ ด่ น ซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยดี เ ด่ น
ระดับประเทศ และได้รับมอบเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
แล้ว ๓) นางประภาวรินท์ โถสกุล นักแสดงละครชาตรี เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ๔) นางนงลักษณ์ ทองล้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี มอบสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ออกแบบลายผ้า เพื่อสนับสนุน
การใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยมากขึ้น อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัด
ตลอดจนสร้ า งความตระหนั ก และความภาคภู มิ ใ จในมรดกภู มิ ปั ญ ญาของชาติ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ได้ประสานงานกับศิลปินด้านจิตรกรรมไทยจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายหิรัณยากร พูลศักดิ์ เป็นผู้ออกแบบลายผ้าไทย
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสวมใส่ในวันพฤหัสบดี

๘
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และผู้ออกแบบลายผ้าไทยจังหวัดเพชรบุรี
ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อธํารงรักษาวัฒนธรรม
ของชาติไว้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างทีดีในการสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศสืบไป
๒. มอบทุนการศึกษา โครงการน้ําพระทับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนอุปถัมภ์การขับเคลื่อน
โครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉัน ท์ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา “หมู่บ้ า นรัก ษาศี ล ๕”
ประจําปี ๒๕๕๘
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินงาน
โครงการน้ํ า พระทั ย สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ประทานอุ ป ถั ม ภ์
ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ผู้ตั้งใจเรียนดีเด่นแต่ขัดสนทุนทรัพย์ จากผู้ศรัทธาบริจาคโดยพระกุศล และโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็น
การมอบทุนการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของโครงการและผู้บริจาคและมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอรายงานโครงการและขอเบิกตัวผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ดังนี้
โครงการน้ําพระทัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน
อุปถัมภ์ทุนการศึกษาแก่เยาวชน จากผู้ศรัทธาบริจาคโดยพระกุศล จํานวน ๑๓ ราย ดังนี้ ๑) ผู้บังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๓,๓๐๐ บาท ๓) สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ๔) สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
สาขาท่ายาง จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ๕) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ๖) โรงเรียน
เทศบาล ๑ (วัดแก่นเหล็ก) จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จํานวน
๑,๕๐๐ บาท ๘) สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จํานวน ๑,๑๐๐ บาท ๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ๑๐) สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ๑๑) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ๑๒) สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๖๐๐ บาท ๑๓) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
จํานวน ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการน้ําพระทับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑) เด็กชาย
ณฐพร พกจันทร์ โรงเรียนวัดบางขุนไทร ๒) เด็กหญิงณัฐิดา แก้วเนตร โรงเรียนวัดเวียงคอย ๓) เด็กชายสุภกิตติ์ คําพุฒ
โรงเรียนบ้านท่าเสลา ๔) เด็กหญิงนิรมล เทศธรรม โรงเรียนบ้านแหลมทอง ๕) เด็กชายสุรนันท์ ยินดี โรงเรียน
บ้านท่ากระเทียม ๖) เด็กหญิงปภาดา แสงทอง โรงเรียนวัดหนองศาลา ๗) เด็กหญิงสิริมา ร่วมชาติ โรงเรียน
วัดไชยสุรินทร์ ๘) เด็กหญิงศริษา กลิ่นอ่อน โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑) นางสาวศศิธร แตงฉ่ํา โรงเรียนท่ายางวิทยา ๒) เด็กชายศุภากร มะลิมาตร์ โรงเรียน
ห้วยทรายประชาสรรค์ ๓) นางสาวเจริญรัตน์ คงด้วง โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ๔) นายนภดล
เกศสินสร้อย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ๕) นางสาววาสนา จําปาอินทร์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ๖) นายคณิต
รัตนเลิศ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ๗) นางสาวสุพรรษา นรสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ๘) นางสาวสุทธิ์สินี
พลวงค์ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล
๕) ประจําปี ๒๕๕๘ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ และจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ในระยะที่ ๑ ได้อย่าง

๙
ประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ระดับดีมาก โดยจังหวั ดเพชรบุรี ร่วมกันขับเคลื่อนให้มี
ผู้ลงทะเบียนรักษาศีล ๕ จํานวน ๓๒๙.๗๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๓๑
ของประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมมือกับอําเภอทุกอําเภอ พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
ประจําอําเภอ จํานวน ๘ อําเภอ ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอกคู้นอก ตําบลหนองขนาน
๒) อําเภอท่ายาง ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตําบลมาบปลาเค้า ๓) อําเภอเขาย้อย ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองชุมพลล่าง
ตําบลหนองชุมพล ๔) อําเภอชะอํา ได้แก่ หมู่บ้านชุมชนห้วยทรายใต้ ตําบลชะอํา ๕) อําเภอหนองหญ้าปล้อง
ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระสี่มุม ตําบลหนองหญ้าปล้อง ๖) อําเภอบ้านลาด ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านนากระแสน ตําบลไร่โคก
๗) อํ าเภอบ้ านแหลม ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองลัด ตําบลบางตะบู น ๘) อําเภอแก่ งกระจาน ได้แ ก่ หมู่ที่ ๑
บ้านสองพี่สอง อําเภอสองพี่น้อง
๓. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ปลัดจังหวัด
กรมการปกครอง กํ า หนดมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมการปกครอง
ที่เกษียณอายุราชการ ที่มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในวินัยอันดี ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในปีนี้มีข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๒๙๙ ราย จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข นายอําเภอบ้านแหลม ๒) นายคงศักดิ์ สุดลาภา ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ขอแสดงความยินดีและขอบคุณข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ท่านได้ผ่าฝันมรสุขจนถึงฝั่งโดย
ปลอดภัยและสง่างาม สมศักดิ์ศรีในการเป็นข้าราชการที่ดี ขอบคุณที่ท่านได้ทําประโยชน์ให้กับราชการและพี่น้อง
ประชาชนด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนสืบไป
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และประสบแต่ความสุขความเจริญต่อไป
๔. มอบโล่รางวัลโครงการหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
กรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๕๘
ปลัดจังหวัด
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้าน และ กม./คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. โดยแบ่งออกเป็น
๕ ชั้นรางวัล คือ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการประกวดระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือก กม./
อพป. ที่ชนะเลิศของทุกอําเภอ เข้ารับรางวัล ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ ๖ ตําบลท่าไม้รวก
อําเภอท่ายาง ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม ได้รับเงินรางวัล
จํานวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ บ้านป่าเด็ง หมู่ที่ ๑ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้
ประธาน
ถือเป็นสื่อแสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของทางราชการ เพื่อนําความผาสุกสู่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละอย่างแท้จริง เพราะการทํางานของ กม. ไม่มีการตอบแทนใด ๆ
นอกจากความภาคภูมิใจในการได้ช่วยชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ กม. ทุกท่านจงตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพัฒนาพื้นที่ของท่านให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขออํานาจคุณพระศรีรั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตลอดจนอํ า นาจบารมี พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

๑๐
๕. มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับอําเภอ
แรงงานจังหวัด
กระทรวงแรงงาน กําหนดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ จากปลัดกระทรวงแรงงาน ในวันสถาปนา
กระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
แรงงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกําหนด ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือก นายทูน เคี้ยมพันธ์ อาสาสมัครแรงงานตําบลทับคาง
อําเภอเขาย้อย เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับมอบใบประกาศฯ จากปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว สําหรับอาสาสมัครแรงงาน จํานวน ๕ ท่าน จังหวัดได้จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่อาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอ ดังนี้ ๑) นายหนูกอง จัดพล อาสาสมัครแรงงานตําบลท่าแลง อําเภอ
ท่ายาง ๒) นางซาเราะห์ โพธิ์ศรี อาสาสมัครแรงงานตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม ๓) นายบุญสม เนียมทอง
อาสาสมัครแรงงานตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ๔) นางจุไรภรณ์ อุ่นใจเพื่อน อาสาสมัครแรงงานตําบลตําหรุ
อําเภอบ้านลาด ๕) นางพิทยาภรณ์ ชมยิ่ง อาสาสมัครแรงงานตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน
ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับอําเภอทุกท่าน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
ประธาน
ซึ่งถือว่าเป็นผลจากการทํางานเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังความสามารถที่มีอยู่ เพื่อช่วยให้งานของ
กระทรวงแรงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากกระทรวงแรงงานไม่มีหน่วยงานในระดับอําเภอหรือในพื้นที่
ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยการทํ า งานในพื้ น ที่ เ พื่ อ การประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานแก่
ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ขออํานวยพรให้ทุกท่าน
มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้า
ต่อตนเอง สมความตั้งใจทุกประการ
๖. มอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ
พัฒนาการจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๘ ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานงานชุมชน กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นําชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และชุมชน
ที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการดําเนินงาน มชช. ปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน
เพื่อรับรองการพัฒนาตนเอง จังหวัดได้จัดทําประกาศเกียรติคุณมอบแก่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑๑ ราย ดังนี้
ประเภทผู้นํา ได้แก่ ๑) นายเจน ป้อมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง
๒) นางนวลจันทร์ ทองทับ ผู้นํา อช. ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ๓) นายชูชัย เผือกเงิน ผู้นํา อช. ตําบลบางเก่า
อําเภอชะอํา ๔) นายมานพ ทองเก่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด ๕) นายพะนอ สุรัตนกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านดอนใน
พัฒนา หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชนตําบลแหลมผักเบี้ย ประเภทชุมชน ได้แก่ ๑) บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม
๒) บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘ ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี ๓) บ้านคอละออม หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง
๔) บ้านพุสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน

๑๑
๗. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านเส้นทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน
จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
จังหวั ดเพชรบุรี โดยสํ านักงานพัฒนาชุมชนจัง หวั ดเพชรบุ รี ได้ดําเนิ นโครงการเส้ นทางการ
ท่องเที่ ย วเศรษฐกิจ พอเพี ย งสู่ อ าเซี ย น เป็ น โครงการริเ ริ่ม สร้ างสรรค์ เ พื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการขั บ เคลื่อ น
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๕๘ ในการดําเนินงานโครงการดังกล่าว ได้กําหนดให้มีการประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่มีการพัฒนาสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน (ASEAN)
ดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผลฯ เรียบร้อยแล้ว
ผลดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘ ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๒ ได้แก่ บ้านคอมละออม หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง ๔) รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านบางเกตุ หมู่ที่ ๗
ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา บ้านห้วยกระสังข์ หมู่ที่ ๗ ตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน บ้านยางน้ํากลัดใต้
หมู่ที่ ๑ ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง บ้านไร่สะท้อน หมู่ที่ ๔ ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด
บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
๑) นายมณเฑียร ทองนิตย์
๒) นายไกร
บุญบันดาล
๓) นายพิภพ
พัชรพรรษสกุล
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
๔) นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข
๕) นายคงศักดิ์ สุดลาภา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
นายอําเภอบ้านแหลม
ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี

๑.๒ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางศรีสมร เทพสุวรรณ์
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร
๒) นายปณัย
หนูแท้
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ ตําแหน่งเดิม นักวิชาการขนส่งชํานาญการ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓
๑.๓ ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ประธาน
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) การเตรียมพร้อมสําหรับฤดูการผลิตที่
กําลังจะมาถึง มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ํา
อย่างต่อเนื่อง มอบกระทรวงมหาดไทยเร่งดําเนินการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในคูคลองให้แล้วเสร็จ โดยให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วเป็นอันดับแรก มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันศึกษาการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่มีวิธีการช่วยเหลือตนเองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในช่วง
ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง เพื่อนําเทคนิค/วิธีการดังกล่าวไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นนําไปใช้ต่อไป ๒) การติดตาม
และประเมินผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ ติดตาม
และประเมินผลว่า เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เพื่อนําไปปรับปรุงการ

๑๒
ดําเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิถีการทําการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
๓) ด้านเศรษฐกิจ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม ทบทวนและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการดําเนินโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถ
ดําเนินการได้ การเร่งรัดกําหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ การรณรงค์การปั่นจักรยาน และจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
ให้หน่วยงานร่วมกันรณรงค์การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในทุกโอกาสต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม การเร่งรัดดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบและกําหนดแผนการทํางานให้ชัดเจน ให้ทุกส่วน
ราชการเร่งรัดดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและกําหนดแผนการทํางานให้ชัดเจน
การรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ ให้ทุกส่วนราชการที่มีหน่วยงาน
ในสังกัดทําหน้าที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยส่งรายงาน
ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรี การประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และแผนการดําเนินการในระยะต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แนวทางในการประชาสัมพันธ์ คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ช่องทางที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว ใช้ภาพกราฟิก (Info graphics) ที่สื่อสารแล้วเข้าใจได้ง่าย รูปแบบทันสมัย ดึงดูดความสนใจ การแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา พิจารณาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทเอกชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน แต่มี
ความเหมาะสมเพื่อนํามาปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจนและจัดหาพื้นที่เพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแล้วนํามาจําหน่ายให้แก่คนยากจนและผู้มีรายได้น้อยในราคาถูก
๑.๔ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ผ่านการพิจารณาวาระ ๓
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว งบประมาณภาพรวม ๒.๗๒ ล้านล้านบาท แยกเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณ ดั ง นี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํ า นวน 5.2 แสนล้ า นบาท งบกลาง จํ า นวน 4 แสนล้ า นบาท
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 3.4 แสนล้านบาท กระทรวงกลาโหม จํานวน 2 แสนล้านบาท กระทรวงการคลัง
จํานวน 1.9 แสนล้านบาท งบประมาณ 2.72 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจํา จํานวน 2.1 ล้านล้านบาท
งบเพื่อการลงทุนในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ การบริหารจัดการน้ํา การเชื่อมโยงเครือข่ายถนนสายหลักของ
ประเทศ จํานวน ๕ สาย การเวนคืนที่ดินเพื่อการเตรียมการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จํานวน 5.4 แสนล้านบาท
ชําระเงินกู้คืน จํานวน 6.1๑ ล้านล้านบาท รายจ่ายชดเชยเงินคงคลัง จํานวน 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนราชการ
สามารถดําเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามที่ได้ มีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วได้ เลย โดยกํ าหนดเงื่อนไขว่าจะ
ดําเนินการลงนามในสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ ต้องเน้นย้ําเจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท จากเดิมใช้ระบบ e – Acution เปลี่ยนเป็นระบบ e – market และระบบ
e – bidding สําหรับระบบ e – market คือ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีความสลับซับซ้อน ไม่มีคุณสมบัติ
มากนัก e – bidding คือ มีลักษณะเฉพาะมีรายละเอียดที่จะต้องดําเนินการประกาศคุณสมบัติ เงื่อนไขต่าง ๆ โดย
ส่วนราชการภาครัฐเริ่มดําเนินการในระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานศึกษาเริ่มดําเนินการ วันที่
๑ กันยายน ๒๕๕๘
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณปี ๒๕๕๘ ของจั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ไปตามเป้ า หมาย ภาพรวม
งบฟังค์ชั่น งบกลุ่มจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๖.๔๒ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๖ งบกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐.๖๙ อยู่ในลําดับที่ ๕ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบจังหวัด เบิกจ่ายได้
ร้อ ยละ ๖๖.๑๑ อยู่ ใ นลํ าดั บ ที่ 5๗ ถื อ ว่ าผลการเบิ ก จ่า ยยั ง เบิ ก จ่า ยได้ น้อ ย จึ ง ขอให้ทุ กส่ ว นราชการเร่ง รั ด

๑๓
การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่อง การดําเนินการในส่วนที่สําคัญ ๆ ที่จังหวัดได้จัดให้มีการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ผ่าน
มานั้น ขอให้ทุกท่านนําไปกําชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้การประเมินผลการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติงานของจังหวัดอยู่ในขั้นตอนเลือกตัวชี้วัด และสํานักงาน กพร. มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินผล
เป็น ๓ ส่วน เป็นการประเมินผลภายนอก คือ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ได้มีการ
เพิ่มตัวชี้วัดของตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงกับจังหวัด หรือที่เรียกว่า “function area” ตามนโยบายของจังหวัด
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําเรียนแล้วว่าเดิมส่วนราชการที่ปรับงบฟังค์ชั่นไม่ได้ประสานงานกับจังหวัด แต่ต่อไปต้อง
บันทึกข้อมูล การรายงานผลในระบบ eSAR คือ การรายงานผลตั้งแต่รับงบประมาณ การดําเนินการต่าง ๆ และ
ถูกประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร ได้ดูว่างบประมาณที่ลงมาในพื้นที่มีอะไรบ้าง ทั้งงบฟังค์ชั่น งบกลุ่มจังหวัด
และงบจังหวัด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการประเมิน ๔ ด้าน คือ ๑) มิติประสิทธิผล (out put) ๒) มิติด้านการดําเนินการ
คื อ ความพึ ง พอใจของประชาชน เป็ น การประเมิ น ภายนอก ประเมิ น ภายในองค์ ก ร ๓) มิ ติ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนงาน ๔) มิติการพัฒนาองค์กรหรือการจัดการอบรมองค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงาน
ปีนี้แบบประเมินจะมีการเปลี่ยนการให้คะแนนโดยใช้การประเมินภายนอกวัด ร้อยละ 80 จากเดิมร้อยละ 75
ส่วนการประเมินภายใน ร้อยละ ๒๐ จากเดิมร้อยละ 25 โดยจะประเมินภาพรวมของการปฏิบัติการของจังหวัด
ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป และการพิจารณาเงินโบนัสและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการต้องนํากรอบวิธีการปฏิบัติไปทําความเข้าใจและดําเนินการให้ตรง
ตามเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ให้ความสําคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล โดยย้ําเตือนและ
จัดสรรงบประมาณไปดําเนินการเพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของการที่จะให้พี่น้องประชาชนมีวิถีชีวิต
แห่งความพอเพียง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทางราชการ การส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้กระทําอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ให้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน ตั้งแต่การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้พลังงานต่าง ๆ ทั้งพลังงานไฟฟ้า
พลังงานน้ํามัน น้ําประปา รวมทั้งหน่วยงานที่จะทําการก่อสร้างสํานักงาน ขอให้ออกแบบเพื่อให้เน้นการประหยัด
พลังงาน การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งระบบ ITA (Integrity & Transparency
Assessment) สํานักงาน ก.พ.ร. ได้วางระบบให้ส่วนราชการได้บันทึกข้อมูลในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป จากที่ผ่านมา
ระบบการทํางานของหัวหน้าส่วนราชการรายงานเป็นหนังสือ รายงานเป็นเอกสาร ต่อไปจะถูกบันทึกตั้งแต่เริ่ม
คิดทําโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผล เป็นค่าตัวเลข เป็นคะแนน และเป็นแบบประมวล
ที่สามารถดึงข้อมูลออกมาดูได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง “มาตรการในการป้องกันและแก้ไข
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ” ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการใดที่ เ ปิ ดให้ บริ ก ารในลัก ษณะที่ค ล้า ยกับ สถานบริ การ กระทํ า การอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดั งต่ อ ไปนี้
๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ 2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่
ผู้มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 3) เปิดทําการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน
กว่ากําหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือ
ยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน ทั้งนี้ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาต หรือ
สั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี

๑๔
กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ท้องถิ่นสามารถดําเนินการโดยใช้งบของท้องถิ่นดําเนินการได้เลย ไม่ต้อง
รอประกาศภัย โดยให้ประสานงานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ขอความร่วมมือท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้พี่น้องประชาชน
ตลอดจนเส้นทางเสด็จฯ ช่วงโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ปลูกต้นไม้หน้าบ้านตัวเอง โดยเฉพาะไม้ดอก
สีเหลือง และปรับปรุงหน้าบ้านให้สะอาด สวยงามตลอดเวลา เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ นับแสนคน จึงขอให้พี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางช่วยกันดูแลรักษาหน้าบ้านตัวเองให้สะอาด
สวยงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 12 กันยายน ๒๕๕๘ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน
และทรงปั่นจักรยานนําขบวนในกิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” จุดเริ่มต้นทรงปั่นนําขบวน
จากวนอุทยานชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีร่วมรับเสด็จ นําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมขบวนปั่นจักรยานด้วย วันที่ 13 กันยายน ๒๕๕๘ ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ สร้างความ
ปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นต่อประชาชนที่ได้ไปรอเฝ้ารับเสด็จ วันที่ 17 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” เพื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน จํานวน 300 คน วันที่ 3 กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
บ้านหนองโรง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ
พระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ทุกข์ยากเดือนร้อน และครอบครัว
ยากจน จํานวน 500 ราย วันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบ
นโยบายสําคัญระดับชาติ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30
กันยายน 2558 รายละ 400 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา ๑ ปี โดยรัฐจ่ายให้กับมารดาเพื่อใช้ในการเลี้ยงดูบุตร
เป็นการคุ้มครองทางสังคม รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 และร่างแผนแม่บทการคุ้มครองเด็ก
ประจําปี 2559 – 2564 วันที่ 2 กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมบริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง และลูกจ้าง
ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด เป็นกิจการอาหารผลิตซอสปรุงรส
จ้างคนในพื้นที่ ไม่มีแรงงานต่างด้าว เป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ พริกกะเหรี่ยง
ที่รับซื้อจากชาวบ้านโดยตรง วันที่ 4 กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล และแนวทาง
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดเพชรบุรีมีการดําเนินการในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย จังหวัดได้ดําเนินการจัดประชุมการป้องกันและแก้ไข

๑๕
ปั ญ หายาเสพติ ด ในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนในสถานศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบุ รี ครั้ ง ที่ 2/2558 โดยแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ ยง เป็นการดําเนินงานกับกลุ่มพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แต่ มิติเยาวชน มิติปัจจัยเสี่ยง มิติปัจจัยบวก และมิติรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เมื่อดําเนินการครบ
ทั้ง 4 มิติ จะเป็นการติดตามสถานะ พฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อมิให้เยาวชนกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงอีก โดย
มีปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน วันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในชุมชน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกอําเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งจังหวัด จํานวน 300 คน วันที่ 11 กันยายน ๒๕๕๘
ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สร้างกระแส และปลูกจิตสํานึกในการต่อต้านยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ถูก
คุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นสมาชิกชมรม และประชาชนทั่วไป วันที่
7 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร) เป็นประธานประชุมการทําฟาร์มสาหร่ายชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงานร่วมกัน
ระหว่ างจังหวั ดเพชรบุ รี กับเมืองซอเชิ น ประเทศเกาหลี มีแนวทางในการพัฒนาระหว่างการประมงร่วมกัน
โดยเฉพาะเรื่องสาหร่ายทะเล การเพาะเลี้ยง “สาหร่ายพวงองุ่น” เป็นสินค้าขาดตลาดมากในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี วางระบบการเพาะเลี้ยงแบบแขวนลอยในบ่อดิน ให้ผลผลิตมากและคุณภาพดี
สามารถขยายไปเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว เป็นการร่วมมือกันในการวิจัยในเรื่องการพัฒนาให้สามารถผลิตสาหร่ายทะเล
ให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะพัฒนาต่อไปได้ วันที่ 8 กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการ “อาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุ การลักลอบ
ขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2558” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มบุคคล
ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถรับจ้าง ที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล เป็น
เครือข่ายที่มีพลัง เนื่องจากเป็นผู้ที่คลุกคลีพบปะใกล้ชิดผู้คนในทุกอาชีพสามารถช่วยสอดส่องดูแล แจ้งเหตุ แจ้ง
เบาะแสจากพฤติกรรมต่างๆ เป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว วันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
รอยัลไดมอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงิน
การลงทุน และเวทีเสวนาเรื่องเศรษฐกิจเฟื่องเมืองเพชร โดยสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิ จ ของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รภาครั ฐ และภาคเอกชน จั ด ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการที่ดี
จากภาครัฐและเอกชนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ วันที่
10 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร
บุญบันดาล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี การดําเนินงานก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครคีรี เรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานประติมากรรมนูนต่ํา จํานวน 12 ภาพ บริเวณหน้าโครงการฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการให้กรมศิลปากรอนุมัติ ปัจจุบันกรมศิลปากรมอบหมายให้สํานักช่างสิบหมู่ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี
พิจารณาแก้ไขร่างภาพฯ ดังกล่าว ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดําเนินการลงต้นไม้เพิ่ม ได้แก่ ต้นแคแสด
ต้นนนทรี และต้นแคนา เพื่อให้การดําเนินงานการดูแลอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จังหวัดเพชรบุรีมอบเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป วันที่ 14 กันยายน ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
นําหัวหน้าส่วนราชการเดินทางเยี่ยมเยียนบ้านน้ําพุร้อน หมู่ 5 ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง

๑๖
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนคนเพชรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 โดย
เยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จและครัวเรือนยากจน มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้ผู้ชรา เด็ก ๆ และมอบ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับประชาชน บ้านน้ําพุร้อน มีประชากร จํานวน 194 คน
70 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยง และคนไทย ประชากรนับถือศาสนาพุทธทุกครัวเรือน มีความเชื่อในด้าน
ไสยศาสตร์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงานสร้างรายได้ คือ แหล่งน้ํา
เชิงอนุรักษ์หรือบ่อน้ําพุร้อน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์อาบน้ําแร่ และได้รับความนิยม หมู่บ้านมีความต้องการ
แหล่งประปาถาวร แหล่งผลิตน้ําแร่เพื่อไว้ดื่มและจําหน่าย ถนนลาดยาง หอกระจายข่าว และศาลาหอประชุม
เป็นศูนย์เรียนรู้ วันที่ 16 กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน นายสมสิชฌน์ บรมธนรัตน์ นักวางผังเมือง
ผู้จัดการโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด การวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี” จัดประชุม
กลุ่ มย่อยเพื่ อระดมความคิดเห็นเรื่องความต้องการ แนวทาง ปัญ หา อุ ปสรรค หั วข้อเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อเป็นกรอบในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16
กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
ต้อนรับ นาย W. Patrick Murphy รักษาราชการแทนตําแหน่งเอกอัครราชทูตฯ สหรัฐอเมริกา ฯ ประจําประเทศไทย
และคณะ มาศึ ก ษาดู ง านในจั ง หวั ด เพชรบุ รี พู ด คุ ย เรื่ อ งความร่ ว มมื อ กั น ในหลาย ๆ ด้ า น ทั้ ง วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี อาหาร และการท่องเที่ยว ระหว่างเพชรบุรี ประเทศไทย กับสหรัฐอเมริกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําเสนอข้อมูลของจังหวัดเพชรบุรี หลายๆ เรื่องที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกัน โดยเฉพาะ การศึกษา การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะมีการประสานงานกันต่อไปในอนาคต วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านหนองจิก ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จัดพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหนองปรง
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน ร่วมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม (นางสุนันทา มิตรงาม) เปิดป้ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหนองปรง ประธานมอบเกียรติบัตร
แก่เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน และกล่าวเปิดงานโดยเน้นการร่วมมือกันในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน วันที่ 21 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 (พันเอกสุรินทร์ นิลเหลือง) ร่วมแถลง
ผลงานรอบ 1 ปี ของจังหวัดเพชรบุรี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดเพชรบุรี” มีการจัด
นิทรรศการผลงานเด่นของจังหวัดเพชรบุรี รอบ 1 ปี นําสินค้าสุดยอด OTOP มาจัดแสดง มีหัวหน้าส่วนราชการ
ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงผลงานและสอบถามรายละเอียดจํานวนมาก วันที่ 23 กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
จัดพิธีส่งมอบโครงการ ธอส. บ้านสุขยั่งยืน สําหรับเจ้าหน้าที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ โดย รองเลขาธิการ
พระราชวัง (ดร.ดิสธร วัชโรทัย) เป็นประธานรับมอบจาก นางอังคณา ปิลันธน์โอวาทไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํ า หรั บ โครงการ ธอส. บ้ า นสุ ข ยั่ ง ยื น เป็ น โครงการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ได้มีที่อยู่อาศัย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ เป็นการ
พัฒนาสังคมครอบครัวของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการ
จัดระบบบริหารการจัดการชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการปรับ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่ง ธอส. สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโครงการ ธอส.
บ้านสุขยั่งยืน วันที่ 23 กันยายน ๒๕๕๘ รองเลขาธิการพระราชวัง (ดร.ดิสธร วัชโรทัย) เป็นประธานรับมอบ
อาคารนิทรรศการโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จากนายวรสิทธิ์ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
เครือเบทาโกร เครือเบทาโกรประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510 โดย
อาศัยพระบรมโพธิสมภาร ดําเนินกิจการด้วยความก้าวหน้า มั่นคง ร่มเย็นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ด้วย
พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

๑๗
ถวายอาคารนิทรรศการเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ พร้อมอุปกรณ์มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๐,๒๑๘.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙,๓๕๘.๐๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ อยู่ลําดับที่ ๓๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒,๘๕๓.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๒๑๖.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๗ อยู่ลําดับที่ ๓๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๗,๓๖๔.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๑๔๑.๙๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ อยู่ลําดับที่ ๓๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
ผลการเบิ กจ่ า ยรายจ่ ายงบลงทุน ของหน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้ านบาทขึ้น ไป
จํานวน ๓๔ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔.๘๘ ล้านบาท ๒) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗.๕๒ เบิกจ่ายได้ ๗.๕๒ ล้านบาท
๓) ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๑๔ ล้านบาท ๔) สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๑.๔๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๑.๔๘๒ ล้านบาท ๕) สํานักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๔ (เพชรบุ รี ) งบประมาณ ๔๑๐.๔๕ ล้ านบาท เบิ กจ่ ายได้ ๔๐.๖.๗๔ ล้ านบาท ๖) แขวงทางหลวงเพชรบุ รี
งบประมาณ ๓๘๙.๔๕ ล้ านบาท เบิ กจ่ายได้ ๓๗๖.๙๐ ล้านบาท ๗) สํานักงานสาธารณสุข จั งหวั ดเพชรบุ รี
งบประมาณ ๗๐.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๗.๐๙ ล้านบาท ๘) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี งบประมาณ
๒๐๒.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙๑.๙๒ ล้านบาท ๙) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๕.๑๕
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔.๐๔ ล้านบาท ๑๐) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๑๗๕.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๕๕.๘๐ ล้านบาท ๑๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ งบประมาณ ๔.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๓๑ ล้านบาท
๑๒) สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๘๘ ล้านบาท ๑๓) โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี งบประมาณ ๕๖๑.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๒๒.๖๘ ล้านบาท ๑๕) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
งบประมาณ ๑๔.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๘๙ ล้านบาท
๑๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๕๒.๘๕ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๑.๘๖ ล้านบาท ๑๘) ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ
ปัจจัยการผลิต งบประมาณ ๓.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๗ ล้านบาท ๑๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๓๕.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘.๐๗ ล้านบาท ๒๐) วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบุรี งบประมาณ ๖.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๐๘ ล้านบาท ๒๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ
๑๐๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๑.๖๙ ล้านบาท
๒๒) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๘๓.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๒.๕๘ ล้านบาท ๒๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
งบประมาณ ๑๔.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๐๕ ล้านบาท ๒๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
งบประมาณ ๗๗.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๘.๑๗ ล้านบาท
๒๕) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
งบประมาณ ๑๒.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๕๑ ล้านบาท ๒๖) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๒๓.๑๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕.๑๔ ล้านบาท ๒๗) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด งบประมาณ ๑๒.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๖๘
ล้านบาท ๒๘) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๘ ล้านบาท ๒๙) กก.สอ.
ตชด. (ค่ายนเรศวร) งบประมาณ ๑๖.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๔๘ ล้านบาท ๓๐) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๘
งบประมาณ ๔๔.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๖๐ ล้านบาท
๓๑) ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน งบประมาณ ๑๓.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๗๙ ล้านบาท
๓๒) มณฑลทหารบกที่ ๑๕ งบประมาณ ๔.๒๑ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
งบประมาณ ๑๘๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท ๓๔) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๕.๔๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๘๙.๐๕ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๐๙.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗ อยู่ลําดับที่ ๕๖ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๙.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๓ อยู่ลําดับที่ ๔๗
เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๘.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐.๐๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๕ อยู่ลําดับที่ ๗๑ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๐๘.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๘ อยู่ลําดับที่ ๑๐ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๓ อยู่ลําดับที่ ๑๐
เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๗ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๗.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๑.๒๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ อยู่ลําดับที่ ๑๑ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖
การกําหนดวงเงินวิธีจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากเดิม ดังนี้ ๑) การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒) การซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีสอบราคา เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓) การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวด
ราคา ราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทําตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓
๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษ ราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทําตามระเบียบฯ ข้อ ๒๔
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิม
กําหนดให้ต้องจัดหาด้วยวิธี e-market และด้วยวิธี e-bidding ให้ส่วนราชการจัดหาพัสดุด้วยวิธีสอบราคาตาม
ระเบียบฯ (สําหรับการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดหาด้วยวิธี e-market และด้วยวิธี
e-bidding แล้ ว แต่ ก รณี ) ทั้ ง นี้ ให้ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙
สําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ดําเนินการก่อน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธี
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ภาพรวมต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๙๖ ไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๐ ไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๒ ไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๒๑ ไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๓
แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดังนี้ ๑) จัดทําแผนฯ ส่งสํานักงาน
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด ๒) เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาค
๓) รายงานผลเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ๔) ติดตามผลการดําเนินการ ๕) เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี ๖) ให้พิจารณาปรับแผนฯ กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกรกฎาคม 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ผลจากการหดตัวของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน โดยเฉพาะจากการหดตัวของดัชนีปริมาณ
ผลผลิตภาคการเกษตร อีกทั้งดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดด้านอุปสงค์หดตัวเช่นกัน ผลจากการบริโภคภาคเอกชนและ

๑๙
การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว สําหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ในส่วนของด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลง แต่สําหรับผลการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น” เศรษฐกิจ
ด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.0 เป็นผลจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาค
การเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 88.8 ตามการลดลงของปริมาณข้าว ปริมาณสับปะรด
โรงงาน และปริมาณกุ้งขาว เป็นสําคัญ ในส่วนของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ขยายตัวจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.5 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีรายได้จากการขายส่งขายปลีก ภาษีบํารุง
ท้องถิ่นจากโรงแรม และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการโรงแรม เป็นสําคัญ สําหรับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.0 ตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานสะสมและทุนจดทะเบียน
โรงงานอุตสาหกรรมสะสม เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.8
ตามการหดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ที่หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.1 สะท้อนจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลง รวมทั้งจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ลดลงเช่นกัน สําหรับดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 สะท้อนจากสินเชื่อสําหรับการลงทุนภาคเอกชน
ลดลง ประกอบกับพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการและรายจ่ายประจําของท้องถิ่นเบิกจ่ายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของ
ส่วนราชการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 88.0 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ 78.6 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของปริมาณผลผลิต
ภาคการเกษตร ตามการลดลงของปริมาณข้าว ปริมาณสับปะรด และปริมาณกุ้งขาว เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม
ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 เป็นผลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ มีจํานวนเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณสินเชื่อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6 หดตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน เป็นผลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน มีปริมาณ
สินเชื่อสะสมลดลง เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8 เป็นผลจาก
การลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม แต่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สําหรับหมวด
อาหารและเครื่องดื่มขยายตัวร้อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 0.4 ในเดือนก่อน สําหรับด้านการจ้างงาน
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.3 ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม
มีจํานวน 824.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนลดลง โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 649 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7
และผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจํานวน 175.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.7 ในส่วนของการจัดเก็บรายได้
จํานวน 232.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ และภาษีน้ํามันฯ ภาษีสุรา
และภาษีสถานบริการสนามกอล์ฟ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยงานอื่น
โดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมของการซื้อขายได้สูงขึ้นเช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณ
ในเดือนกรกฎาคม ขาดดุลจํานวน 591.7 ล้านบาท สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
สื บ เนื่ อ งจากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณจากกกองทุนสิ่งแวดล้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง นั้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดส่ง

๒๐
โครงการที่ อปท. เสนอมา จํานวน ๕ อปท. ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้พิจารณาโครงการเพื่อ
รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มี
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) เทศบาลตําบลท่าไม้รวม ๒) องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านในดง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ งานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ด้วยวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลจึงกําหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบุรี
กรมศิ ล ปากร โดยพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนครคี รี และจั ง หวั ด เพชรบุ รี จึ ง จั ด ให้ มี พิ ธี ว างพวงมาลา
พิธีบวงสรวง และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพระนครคีรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคีรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ สรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รั ก ษาศี ล ๕” จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ผู้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ จํ า นวน ๓๓๐,๖๓๓ คน จากจํ า นวนประชากร
๔๗๕,๐๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ อยู่ลําดับที่ ๓๓ ของประเทศ จําแนกเป็นอําเภอ ๘ อําเภอ ดังนี้ ๑) อําเภอเขาย้อย
ประชากร จํานวน ๓๘,๕๕๗ คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๓๓,๓๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ๒) อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง ประชากร จํานวน ๑๕,๖๗๔ คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๑๑,๐๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑
๓) อําเภอเมืองเพชรบุรี ประชากร จํานวน ๑๒๒,๑๔๓ คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๘๓,๐๗๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๙ ๔) อําเภอชะอํา ประชากร จํานวน ๗๖,๕๕๘ คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๕๑,๑๘๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ๕) อําเภอบ้านแหลม ประชากร จํานวน ๕๓,๙๘๙ คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน
๓๕,๗๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ๖) อําเภอท่ายาง ประชากร จํานวน ๘๕,๘๑๑ คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน ๕๓,๐๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ๗) อําเภอบ้านลาด ประชากร จํานวน ๕๑,๕๙๗ คน สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน ๓๑,๖๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ๘) อําเภอแก่งกระจาน ประชากร จํานวน ๓๐,๗๐๙ คน
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๑๗,๔๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗
วัดที่มีผู้ทําบุญเป็นประจํามากที่สุด ๕ อันดับแรกของแต่ละอําเภอ ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี
ประกอบด้วย วัดมหาธาตุวรวิหาร จํานวน ๗,๘๐๑ คน วัดคงคาราม วัดกุฎีดาว วัดไตรโลก และวัดเขมาภิรัติการาม
๒) อําเภอท่ายาง ประกอบด้วย วัดสารหิตาวาส วัดหนองจอก วัดชลธรารราม วัดเกษมสุทธาราม และวัดบางประจันต์
๓) อําเภอชะอํา ประกอบด้วย วัดห้วยทรายใต้ วัดนิคมวัชิราราม วัดช้างแทงกระจาด วัดราษฎร์เจริญธรรม และ
วัดมฤคทายวัน ๔) อําเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย วัดปากอ่าว วัดเขาตะเครา วัดในกลาง วัดพิกุลแก้ว และ
วัดสมุทรโคดม ๕) อําเภอเขาย้อย ประกอบด้วย วัดหนองปลาไหล วัดหนองปรง วัดยาง วัดเทพประชุมนิมิต และ
วั ด เขาย้ อ ย ๖) อํ า เภอบ้ า นลาด ประกอบด้ ว ย วั ด ช่ อ ม่ ว ง วั ด จั น ทาราม วั ด โพธิ์ ล อย วั ด หั ว นา และวั ด กุ่ ม

๒๑
๗) อําเภอแก่งกระจาน ประกอบด้วย วัดถ้ําเสือ วัดสองพี่น้อง วัดวังจันต์ วัดหนองปืนแตก และวัดห้วยกวางจริง
๘) อําเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบด้วย วัดหนองหญ้าปล้อง วัดเขากระทิง วัดพุพลู วัดสระสี่มุม และวัดห้วยรางโพธิ์
มติที่ประชุม
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๔.๓ โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน (ASEAN) จังหวัดเพชรบุรี (เป็นข้อเสนอ
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๕๘)
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ ๒) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เป็น
หมู่บ้านเส้นทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน (ASEAN) ๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เป้าหมาย ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ จาก ๘ อําเภอ ๆ ละ ๑ หมู่บ้าน และเส้นทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี
หนึ่งเส้นทาง ที่เชื่อมโยงติดต่อกันกับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทั้ง ๘ อําเภอ
การดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว กําหนดให้มีการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ที่มีการพัฒนาสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน (ASEAN) ดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผล ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ผลดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘ ตําบลนาพันสาม อําเภอ
เมืองเพชรบุรี ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านคอละออม หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง ๔) รางวัลชมเชย ได้แก่
บ้านบางเกตุ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา บ้านห้วยกระสังข์ หมู่ที่ ๗ ตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน
บ้านยางน้ํากลัดใต้ หมู่ที่ ๑ ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง บ้านไร่สะท้อน หมู่ที่ ๔ ตําบลถ้ํารงค์
อําเภอบ้านลาด และบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ ชองกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่อง
พัฒนาการจังหวัด
เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ทีปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และ
เป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยแบ่งเป็น ๘ ประเภท
จังหวัดเพชรบุรี มีข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) ประเภทบริหาร
ภาคกลาง ได้แก่ นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ๒) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
ได้แก่ นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านแหลม
๓) ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางขวัญเรือน โสทน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ โครงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตร – หลานข้าราชการ จํานวน ๑๐๐ ทุน

ผู้แทนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษา เปิดดําเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ภายใต้ก ารสนั บ สนุ นจากบริ ษั ท ซี พี ออลล์ จํากั ด (มหาชน) โดยมุ่ง เน้นที่ จ ะผลิตบัณ ฑิ ตคุณ ภาพให้มีค วามรู้
ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานได้จริง ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบภาคทฤษฎีควบคู่ภาคปฏิบัติ
ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันมีโอกาสเข้าร่วมงานกับสถานประกอบการในเครือซีพีออลล์ และบริษัทการค้า

๒๒
ชั้นนําอื่น ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกและให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตร – หลานข้าราชการทุกหน่วยงาน
ที่มีบุตรหลานกําลังสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช. และ กศน. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทาง
สถาบันฯ ขอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ให้แก่บุตร – หลานข้าราชการ เรียนฟรีค่าหน่วยกิต ตลอดการศึกษา ๔ ปี ด้วยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
ไม่ต้องสอบข้อเขียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางวัชรี นุ้ยรอด)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

