รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นางฉัตรพร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 นายณัฐวุฒิ
4 พ.อ.สุรินทร์
5 พ.ต.อ.สมเดช
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายกฤษฎา
8 นายแพทย์ ประจักษ์
9 นายแพทย์ สาธิต
10 นายชวพันธุ์
11 นายประพันธ์
12 นางสาวอรสา
13 นายประมาณ
14 นางสาววนิดา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอรอนงค์
นายธีรวุฒิ
นายสิทธิอุดม
นางสาวนวลศรี
นายพิเชษฐ์
นายอัครเวช
นางศรีสมร
นายประดิษฐ์
นายสาธิต
นางผกาวรรณ
นายโรม
นายกิตติพงศ์
นางแก้วกาญจน์
นางจิดาภา
นายมานะ
นายธนชาด

ราษฎร์ดุษดี
ประวิตร
เพ็ชรพรหมศร
นิลเหลือง
ฐิตวัฒนะสกุล
แก่นแก้ว
แก้วสองเมือง
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ลีปายะคุณ
เพ็งพริ้ง
พึ่งอวยพร
แย้มสรวล
พัฒนสุชัย
คล้ายเคลื่อน
หนูฤทธิ์
อ่ําพันธุ์
ทองพันธ์
ปิ่นน้อย
เทพสุวรรณ์
แจ่มจันทรา
เกียรติ์สุพิมล
บุญเกิด
โสนาค
ผลประยูร
วสุพรพงศ์
ชยธรกุลศิริ
วัฒนากร
ยอดสุวรรณ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางจิตรา
นางสาวประพันธ์
นางสาวกนกวรรณ
นายศานติ
นายบรเมศร์
นางศรีจันทร์
นายธีระชาติ
พ.ท.บวร
นางวันเพ็ญ

พันธ์สุทธิ
ชนะวรรณโณ
ผดุงขันธ์
อรรถวรรธน
ธีระคําศรี
เฉลิมเกียรติ
ไทรทอง
แก้วกอง
มังศรี

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายรัฐพล
41 นายชวลิต
42 นายทรงรัฐ
43 นายขจรศักดิ์
44 นายศรีธรรม
45 นายธนภัทร
46 นายอารุช
47 นายสุธี

นิโครธานนท์
ปราบพาล
รัฐปัตย์
สมบูรณ์
ราชแก้ว
ณ ระนอง
เอมโอฐ
เล้าสุบินประเสริฐ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.อ.วราวุธ

สีดาพาลี

49 พ.อ.พงศ์พัฒน์

ห้องสินหลาภ

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 ร.ต.ท.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

51 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

วิลาศ
ขวัญมา
เลิศพลรัตน์
ศิวเมธากุล
ระหว่างบ้าน
โฉมฉาย
ด้วงปรึกษา
จิตรบรรจง
ชันแสง
น้อยบาท
งามเหลือ

ร.ต.อ.ธนกฤษณ์
ร.ต.อ.รุ่งวิทย์
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ต.ภศิน
พ.ต.อ.พีระพงศ์
พ.ต.อ.สมเกียรติ
พ.ต.อ.มนตรี
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.บุญมา
พ.ต.ท.สุนทร

แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก

๓
63 พ.ต.ต.ชาญยุทธ
64 พ.ต.อ.วิโรจน์
65 ร.ต.อ.ชัยศิษย์

พวงสั้น
เหมือนแท้
พูลวิเชียร

แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางสาวศิริรัฐ
67 นายพรรณสฤษฎ์
68 นายสุทัศน์
69 นางสุกัญญา
70 นายจรูญ

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เพ็งอุบล
เชี่ยววัฒนา
มังคุด
แก้วขาว

71 นายนักรบ
72 นางทัดทรวง

อินทรสาลี
อักษรมัต

73 นายปิยพงษ์
74 นายไพโรจน์

สันติกุล
เสื้อวิจิตร

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการเขตธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผู้จัดการศูนย์สํานักงานให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
75 นายอัครวิชย์
เทพาสิต
76 นายกิตติพันธ์

อรัณผกานนท์

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
77 นางวารุณี
ลิ้มสกุล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตย์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
78 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
79 นางนฤดี
พงศ์รัศมี
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
80 นายวริทธร
คุ้มครอง
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
81 นางสาวณัฏฐพัชร
82 นางสาวอัจฉราพร
83 นายสายันต์
84 นายสมเกียรติ
85 นายเขมชาติ
86 นางสุดารัตน์
87 นายกฤษณุพันธ์
88 นางมาลัย
89 นางสาวมนทกานติ
90 นายประสิทธิ์
91 นายธนกาญจน์

ชนะสิทธิชัย
ตอนสุข
สนใจ
นวลละออง
ปัญจมทุม
ภู่เกาะ
โกเมนไปรรินทร์
อิ่มศิลป์
ท้ามติ้น
อยู่ดี
คนึงคิด

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

๔
92 นายอนุชิต
93 นายวรรณชัย

พรแดง
ชุมทอง

94
95
96
97
98
99

แสงเพชร
เจริญพรทิพย์
เชาวลิต
กระดังงา
รัตนอําภา
โภคสวัสดิ์

นายวิโรจน์
นายอิสระ
นางชุติมา
นางสาวธนพร
นางปัทมา
นางสาวธนพร

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
100 นางสินีนารถ
ตาละลักษมณ์
101 นายจตุรงค์
อมรรัตน์
102 นายทินกร
คุณสมิตปัญญา
103 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
104 นายคํารณ
อินทร์จันทร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
105 นายมนตรี
โภโค
106 นายสุรสิทธิ์
หงส์ทวี
107
108
109
110

นางสุจินต์
นางสาวสุชีพ
นายชรินทร์
นายมานะ

ดอกนางแย้ม
นกแก้ว
อินทรไพโรจน์
เพิ่มพูน

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๓
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
111 นายสุพจน์
จุลธุระ
112 นายประเทือง
ปานนุ่ม
113 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

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

กระทรวงพลังงาน
114 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
115 นายชัยยุทธ

ทองศรี

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
116 นายธรรมนูญ
ไขว้พันธุ์
117 นายสุคนธ์
จับใจ
118 นายเทวิน
น้อยมหาไวย

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
119 นางธนัชพร

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

คําสอน

๕
กระทรวงยุติธรรม
120 นางสาวลาวัลย์
121 นางสายพิณ
122 นายศักดิ์ดา

ศรีสม
จงเจริญ
สีค้ํามื้อ

กระทรวงแรงงาน
123 นายอิทธิพล

อิสรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

แทน ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
124 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
125 ผศ.ดร.นิวัติ
126 นายกฤติกร
127 นางนันทนา
128 นายกนก
129 นางนันทนา
130 นายกนก
131 นายประชุม
132 นางกมลวรรณ
133 นางขวัญรุ่ง
134 นายสหรัฐ
135 นายครองศักดิ์
136 นายประมุข
137 นางกนกพรรณ
138 นางวิภาณี
139 นางสิริรัตน์
140 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ค้นศร
141 นายสรยุทธ
142 นายประสิทธิ์
143 นายวีระ
144 นางอังคณา

กลิ่นงาม
สําราญถิ่น
ภิรมย์ภู่
ปิ่นตบแต่ง
ภิรมย์ภู่
ปิ่นตบแต่ง
แสงกสิกรณ์
เกียรัช
นุ่มเมือง
พูลนาค
แย้มประยูร
ติฐิโต
โสมาศรีสวัสดิ์
เรืองศิลป์
พูลผล
คงยืน
อุ่นใจ
เรืองแสงอร่าม
แก้วกัลยา
พลังกูร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ศึกษาธิการภาค ๕
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
145 นางเบ็ญจมาศ
146 นางปัญจพร

คําธนะ
อิมบํารุง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
147 นายนิเวศน์
148 นายทนง
149 นายทนง

รุ่งสาคร
ตะภา
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี

๖
ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
150 นายชวลิต
151 นายธานินทร์
152 นายธีรยุทธ
153 นายวิเชียร
154 นายศักดิ์ศรี
155 นายอิทธิกร
156 นายมนู

ยาคล้าย
ถิตตยานุรักษ์
พิทักษ์สิทธิ์
เรียบร้อย
ลาภประสิทธิ์
ชํานาญอักษร
อาลี

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
157 นางสาวนิภาพร
158 นายจรุงศักดิ์
159 นางนฤมล
160 นายอุดม
161 นางสาวจิราพร
162 นายบุญยอด
163 นางสาวรมิดา
164 นายชาญชัย

กฤษณะเศรณี
เรืองแก้ว
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
ทิมดี
มาคล้าย
กลิ่นเมือง
กรีธาธร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
165 นายรณกร
166 นายอนุชา
167 นางสาวธราภรณ์
168 นายเชิดพงษ์
169 นายปริทัศน์
170 นายวิชัย
171 นายพิสิษฐ์
172 นางทิพย์วรรณ
173 นายมงคล
174 นางสาวสุวรัตน์
175 นางสาววริศรา

เผ่าวิจารณ์
เรืองอมรวิวัฒน์
กิจประเสริฐ
จันจะนะ
วรรณสิทธิ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
จําปาทอง
บุญสร้าง
มุขรัตน์
เชิดชู

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ (ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี)
2 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
3 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
4 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
5 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
6 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
7 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
8 ผู้อํานวยการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี

๗
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจทุกประเภท
ตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้ง จนสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล ได้ให้ความสําคัญของการสร้างธรรมาภิบาล ให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ
โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดทําคู่มือสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติให้แก่ทุกธุรกิจทั่วประเทศ พร้อมทั้งริเริมจัดทํา
โครงการประกวดธรรมาภิบาลดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เกิดความตระหนักตื่นตัว และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการแบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดําเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า มาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล
โดยมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน คื อ ๑) ผู้ ส มั ค รประเมิ น ตนเองโดยกรอกข้ อ มู ล ประเมิ น ตนเองจากใบสมั ค ร
๒) คณะทํางานตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น พิจารณาตัดสินธุรกิจที่มีคะแนนรวมสูงสุดของจังหวัด
ให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจ
ดีเด่นส่วนกลาง ได้พิจารณาธุรกิจที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การประเมินจากเอกสารที่ธุรกิจจัดส่งเข้าประกวด และ
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวดธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น ส่ ว นภู มิ ภ าคออกตรวจเยี่ ย มสถานประกอบการ
เพื่อประกอบการพิจารณา ผลปรากฏว่า บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จํากัด และ บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จํากัด
ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ทีม DANCERCISE ที่ผ่านการแข่งขัน TO BE
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างขวัญ กําลังใจ
แก่สมาชิกชมรมฯ และพัฒนาศักยภาพของชมรมทุกประเภทให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการประกวด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE
TEEN DANCISE ระดับจังหวัด เพื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมามีทีมที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน ๗ ทีม
ดังนี้ ๑) รุ่น Jumior อายุระหว่าง ๖ – ๙ ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรักษ์โปร่งสลอด โรงเรียนบ้านโป่งสลอด
อําเภอบ้านลาด ๒) รุ่น Pre – Teenage อายุระหว่าง ๙ – ๑๔ ปี บริบูรณ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม N.W.Dance ๑

๘
โรงเรียนหนองจอกวิทยา อําเภอท่ายาง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม WACHI Dance โรงเรียนวชิรธรรม
โศภิต อําเภอบ้านแหลม ๓) รุ่น Teenage อายุระหว่าง ๑๔ – ๒๒ ปี บริบูรณ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SISTER
GIRLS โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Exodia
อําเภอเขาย้อย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม WP.BAND โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อําเภอบ้านแหลม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม N.W.Dance ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา อําเภอท่ายาง
ประธาน
ขอบคุณสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้จัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ซึ่งบริษัท
อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จํากัด และ บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จํากัด ได้ให้การสนับสนุน ความร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
จังหวั ดเพชรบุรี เป็นอย่ างดี ทั้ งเรื่ องการประชาสัม พันธ์การท่องเที่ ยวของจังหวัด เรื่องเกี่ ยวกั บการรับเสด็จ ฯ
ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถือว่าสมควรแล้วที่ท่านจะได้รับรางวัลนี้
แต่อย่างไรก็ตาม ในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในส่วนของกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE ทีม DANCERCISE ที่ผ่านการแข่งขันในระดับถัดไป จะต้องมีผลการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่อง เพราะโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมจังหวัดเป็นรายทุกจังหวัด แต่ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมที่จังหวัดต้องให้ความสําคัญ เพราะเป็นกิจกรรมรองรับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จึงขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก กองบริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
(๑) พ.อ.เจนวิทย์ เลิศอารยกุล สั ส ดี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งานสั ส ดี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒ ลําดับที่ ๔๗ นายสุขี แก้ไขเป็น นายสุธี

นโยบายผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๙ ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี
ของการจัดตั้งโรงเรียนตํารวนตระเวนชายแดน ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกํากับการ ๑ กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สมพระเกียรติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่ได้ทํางานถวาย หลักการรับเสด็จฯ ทุกครั้ง ต้องสมพระเกียรติ
และถวายความปลอดภัย จากนี้ พระองค์ท่านจะนํานักวิชาการนานา ๆ เยี่ยมชมโครงการพระราชดําริของพระองค์ท่าน
ในส่วนของการรับเสด็จฯ ถือเป็นงานบูรณาการที่ชัดเจนที่สุด
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถือเป็นเดือนสุดท้ายของสิ้นปีปฏิทิน มันก็จะไปเรื่องกิจกรรมเรื่องสิ้นปีเก่า
เริ่มปีใหม่ คนไทยเราจะเน้นเรื่องสนุกสนาน แต่ในส่วนของราชการในการดําเนินการตามหน้าที่ยังไม่จบ การสิ้นสุด
อย่างหนึ่งก็จะเป็นการเริ่มต้นอย่างหนึ่งเสมอ ดังนั้น การสิ้นสุดปีเก่า ก็จะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ เราต้องทบทวนดูว่า
งานในปีเก่ามีอะไรค้างคาหรื อไม่ ทางราชการเดือนธันวาคม จะเป็นเดือนที่สิ้นไตรมาส ๓ เป็นเดือนที่สําคั ญ
ที่จะต้องมีตัวชี้วัด ตัวดําเนินการต่าง ๆ ฉะนั้น ฝากทุกท่าน ทบทวนดูว่าเรายังค้างคาอะไรหรือไม่ โดยเฉพาะงานสําคัญ
งานที่มีตัวชี้วัด งานเร่งรัด งานฟังค์ชั่นของท่าน กรมท่านสั่งการให้ท่านดําเนินการอย่างไร ท่านจะต้องดําเนินการ

๙
ตามขั้นตอนอย่างไร ต้องดูแผนการทํางาน ทั้งนี้ ผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมาจากหัวหน้าส่วนราชการ
ดังนั้น จึงขอฝากว่าในการทํางาน ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ เพื่อรายงานการติดตามของผู้ตรวจราชการ
สําหรับกระทรวงใดที่ยังไม่ดําเนินการนัดหมายผู้ว่าราชการจังหวัด ในการตรวจเยี่ยมขอให้เร่งดําเนินการ เช่น
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
งบจังหวัด อยู่ลําดับที่ ๗๓ ของประเทศ ซึ่งท่านไม่สามารก่อหนี้ผูกพันได้ ไม่ว่าจะงบ ๒ ล้าน หรือ
น้อยกว่า ๒ ล้าน อาจส่งผลให้โดนเรียกเงินคืน วงเงินงบจังหวัดที่ก่อหนี้ไม่ทันเกือบครึ่ง จังหวัดได้รับงบประมาณ
จํานวน ๒๒๘ ล้านบาท ก่อหนี้ไม่ทัน กว่า ๑๐๐ ล้านบาท งบฟังค์ชั่นเช่นเดียวกัน ก่อหนี้ไม่ทัน ด้วยหลายเหตุหลายปัจจัย
ซึ่งตามระเบียบงบต่ํากว่า ๒ ล้านบาท ให้ก่อหนี้และเบิกจ่ายให้ทันภายเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ งบเกิน ๒ ล้านบาท
ให้ก่อหนี้ให้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะหัวหน้าส่วนราชการท่านต้องลง
ไปดูแล สําหรับส่วนราชการที่เบิกจ่ายได้ทันตามกําหนด ต้องขอขอบคุณ
ในช่ ว งปี ใ หม่ ขอให้ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด เพชรบุ รี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หรือสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ทําปฏิทินงาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ช่วยเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจ หากมีภาระกิจอื่นใดขอให้มอบผู้แทนสลับสับเปลี่ยนกัน เนื่องจากช่วงดังกล่าวอาจมีการเรียกประชุม
เร่งด่วน กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรณีมีผู้เสียชีวิต
ในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ อํานวยอวยพร ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรด
ดลบันดาลประทานพร ให้ข้าราชการทุกท่าน ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทีอยู่ ณ ที่นี้ ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ คิดดี พูดดี ทําดี ตั้งใจดี ทําอะไรขอให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ดูแลครอบครัว ดูแลชีวิต ดูแล
ตัวเองให้มีความพอเพียง แล้วเราจะเกิดความสุขในการทํางาน ขอให้ใช้ความอดทนให้มาก ในฐานะข้าราชการ
ทํางานเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ในปีใหม่ ๒๕๖๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ยึดหลักนโยบาย
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการเขียนโครงการ
หรือการนําเสนอแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อความสอดคล้อง และโอกาสที่จะได้รับการขอสนับสนุนงบประมาณ
เรื่องการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการขายของต่าง ๆ
ปัจจุบันการขายตรงจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น ขอให้อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พยายาม
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ขายในพื้นที่ใช้ระบบไอทีต่าง ๆ ในการขายตรง ยึดหลัก คิดก่อน ทําก่อน
เรื่องความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คํานึงถึง
ความปลอดภัย ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้น ความปลอดภัยในทุกมิติ ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยในเรื่องของถนน
อย่างเดียว แต่รวมเรื่องอื่น ๆ ด้วย สําหรับความปลอดภัยทางถนน ขอให้คํานึงถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ความปลอดภัย
ในหน้าที่ของทุก คน ฉะนั้น ทุกคนต้องให้ความสําคัญ ในเรื่องนี้ และกระจายไปสู่คนในครอบครั ว หรือแม้แ ต่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดําเนินการตามกฎหมาย
เรื่องสถานบริการหรือโรงแรมต่าง ๆ ช่วงเทศกาล อาจมีเหตุไฟไหม้ หรือเหตุอะไรต่าง ๆ ฉะนั้น
ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ เข้มงวดเรื่องอัคคีภัยในช่วงเทศกาล ตรวจสอบสถาน
บริการว่ามีเส้นทางหนีไฟหรือไม่ โรงแรมต่าง ๆ เป็นอย่างไรบ้าง มีการฝึกซ้อมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนี้ไฟหรือไม่
ระบบการรับแจ้งเหตุต่าง ๆ เป็นอย่างไร เทศบาล หรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือไม่ ขอให้เข้าไปดูและกวดขัน
ผู้แทน ผบก.ตําตรวจภูธรจังหวัด เรื่ อ งระบบรั บ แจ้ ง เหตุ คํ า ว่ า เหตุ ฉุ ก เฉิ น แบ่ ง เป็ น ๓ ประเภท ดั ง นี้ ๑) เหตุ ฉุ ก เฉิ น
เกี่ยวกับตํารวจ ๒) เหตุเพลิงไหม้ ๓) เหตุทางการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกวินาทีที่ผ่านไป มันมีค่า มันหมายถึง
ความเป็นความตาย หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ฉะนั้น จะต้องมีระบบรับแจ้งเหตุ

๑๐
ที่มีความพร้อมในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน เราในฐานะที่เป็นรัฐ เราจะต้องทําความพร้อม บางประเทศใช้
หมายเลขโทรศัพท์ ๑ เลขหมาย ในการรับแจ้งเหตุ ทั้ง ๓ ประเภท เช่น สหรัฐอเมริกา ใช้หมายเลข ๙๑๑ สําหรับ
ประเทศไทย แบ่งเป็น ๓ เลขหมาย คือ เลขหมาย ๑๙๑ เกี่ยวกับตํารวจ ๑๙๙ สําหรับเหตุเพลิงไม้ ๑๖๖๙ สําหรับ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ ซึ่ งขึ้ น อยู่กับ พี่ น้ องประชาชนว่ า จะจํา หมายเลขใด หรือ เลื อกที่ จ ะใช้ ห มายเลขใด
แต่สําหรับหลักการปฏิบัติงานต้องมีการบูรณาการร่วมกัน มีการประสานงานร่วมกัน ในการให้ความช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชน เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ประกอบด้วย ตํารวจ
รถดับเพลิง รถยาบาล ไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ เป็นต้น
จากการสํารวจเลขหมาย ๑๙๙ เมื่อพี่น้องประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือกดหมายเลข ๑๙๙ พบปัญหา
ดังนี้ ระบบ เอไอเอส ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง อําเภอแก่งกระจาน จะติดที่
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระบบดีแทค จะติดที่ศูนย์ ๑๙๙ ของส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร ระบบทรู เขตอําเภอเมืองเพชรบุรี จะติดที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมืองเพชรบุรี เขตอําเภอชะอํา จะติดที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชะอํา เขตอําเภอท่ายาง
จะขึ้นไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณ เขตอําเภอแก่งกระจาน จะติดที่ตํารวจภูธรแก่งกระจาน ทั้งนี้ ทางตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจให้ครบทุกพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งจะนําเรียน และประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกัน ในการที่จะจัดระบบแจ้งเหตุ ในการบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ต่อการเก็บค่าสถิติในการ
ปฏิบัติงาน
ประธาน
ช่วงปีใหม่ รัฐบาลเน้นย้ําให้ทุกจังหวัดดําเนินการจัดกิจกรรมให้ครบ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านศาสนา
เช่น การใส่บาตร การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคี ๒) กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
เช่ น การทํ า ความสะอาดที่ ส าธารณะ การบริ จ าคสิ่ งของแก่ ผู้ย ากไร้ ผู้ ด้ อ ยโอกาส สํ า หรั บ ในเรื่ อ งของความ
เป็นระเบียบเรียบของจังหวัดเพชรบุรี มอบแขวงทางหลวงเพชรบุรี ดําเนินการดูแล ตรวจประเมินเรื่องป้ายบอกทาง
ป้ายที่หมดอายุ ป้ายผุพัง ขอให้ปลดลง ๓) กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดี ต่อรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐
ดังนั้น ในส่วนของอําเภอ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากท่านจะดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่ขอให้พิจารณา
ดําเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบ และช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี การให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน มอบศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ จัดตั้งเวรเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ตลอด
๒๔ ชั่วโมง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นําหนังสือธรรมะของพระพรหมคุณาภรณ์
(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) (ป.อ.ปยฺตฺโต) มามอบให้กับส่วนราชการ สําหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางรัฐบาลได้มอบ
ของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนจํานวนมาก ขอให้ทุกส่วนราชการนําเสนอได้ที่ประชุมรับทราบ เพราะในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด บางครั้งต้องเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ด้วยรายงานการประชุมของจังหวัด จึงขอให้
ส่วนราชการนําเสนอ เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น สํานักงานประกันสังคม มีการตรวจสุขภาพฟรีผู้ประกันตน
รวมถึงเรื่องทันตกรรม สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องค่าแรงขั้นต่ําขึ้นเป็น ๓๐๕ บาท สํานักงานขนส่ง
เรื่องการต่อใบอนุญาตขับขี่ เพิ่มการอบรมจาก ๔ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง ข้อสอบ ๕๐ ข้อ เป็น ๖๐ ข้อ เป็นต้น
ปลัดจังหวัด
การอํานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้ากราบบังคมพระบรมศพ ครั้งสุดท้าย
ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๗๐ ขอขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่อํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ครั้งนี้ องค์กบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณจัดรถทัวร์ สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่อง
การเตรียมความพร้อมของรถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลและสาธารณสุขประจํารถ
ตํารวจทางหลวง จัดรถนําตลอดเส้นทางทั้งไป - กลับ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดูแลความปลอดภัยและความเป็น

๑๑
ระเบียบของมวลชน มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จัดเจ้าหน้าที่ทหารประจํารถ ซึ่งจากการเดินทางที่ผ่านมา จํานวน ๓ ครั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีบําเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ครบกําหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัด ณ วัดคงคารามวรวิหาร โดยมีพระวิสุทธิวรกิจ
เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้
วัดในจังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ครบ
กําหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) เช่น วัดท่อ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดนาพรม เป็นต้น วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๙
ทุกวัดในจังหวัดเพชรบุรีร่วมเจริญพระพุทธมนต์สวดเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องระฆังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์ ณ วัดคงคารามวรวิหาร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นําข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ประชาชน รวมทั้งคณะสงฆ์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี คณะสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์สวดเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องระฆัง วันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ท่าน้ําวัดโพธิ์กรุ ตําบลท่าช้าง
อําเภอบ้านลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําพันธุ์
ปลาน้ําจืดและพันธุ์กุ้งก้ามกราม รวม 400,089 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการ
“ศาสตร์ของพระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดและสืบสานพระราชกรณียกิจ นําไปสู่การขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2559 วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
ข้า ราชการ ทหาร ตํ า รวจ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ประชาชน และผู้นํ า ศาสนาอิ ส ลาม ศาสนาคริ ส ต์ เข้า ร่ ว มพิ ธี
ประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 89 รูป ทําความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยการปล่อยปลา
ตะเพียนขาว จํานวน 8,900 ตัว ลงสู่แม่น้ําเพชรบุรี ณ บริเวณริมน้ําข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6
ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
บําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานถวายผ้าไตรพระสงฆ์ จํานวน 10 รูป
ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น ประธานโครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางนโยบายการบริ ห ารจั ด
การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบายและมอบให้หน่วยงานด้านการศึกษายกร่างแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกันเสนอโครงการของบประมาณพัฒนาจังหวัด โดยครูต้องเป็นคนดี มีความรู้
มีคุณธรรมมากกว่าอาชีพอื่น วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดร้านค้าประชารัฐ
สุขใจ SHOP ปั้มน้ํามัน ปตท. หจก. อุไรรัตน์ชะอําปิโตเลียม อําเภอชะอําเป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าชุมชน OTOP
และสนับสนุนการให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดในปั๊มน้ํามัน ปตท. วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานการประชุมเรื่องร้องเรียนปัญหาน้ําเน่าเสีย
ส่งกลิ่นเหม็น ในคลองบ้านน้อย บริเวณข้างโรงเรียนวัดท้ายตลาด หมู่ที่ 6 อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี วันที่
7 ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมองค์กรคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจากทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 150 คน เข้ารับการอบรม วันที่ 7

๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.
กิติบดี ประวิตร/นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) นําข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันออกกําลังกาย เพื่อสนองนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนด้านโคเนื้อ เปิดป้ายวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงโคขุนบ้านหนองน้ําลาด อําเภอบ้านลาด และเยี่ยมชมกิจกรรมของวิทยาลัยเกษตรฯ และวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ในเดือนธันวาคม
วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
วังข้าวสาร หมู่ 10 ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก หมู่ 5 ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
จังหวัดเพชรบุรี รับชมการถ่ายทอดสดและร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมนายกรัฐมนตรี
จังหวัดเพชรบุรีจัดนิทรรศการ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทําดีเพื่อแผ่นดิน” และเวทีการเสวนาในหัวข้อ “เปิดกลโกง
วงจรอุบาทว์การคอร์รัปชั่น” วันที่ 10 ธันวาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)
เป็นประธานโครงการรวมพลัง แห่งความภักดี ปล่อยพันธุ์ปลา จํานวน 20,000 ตัว ปลูกต้นยางนา จํานวน 99 ต้น
ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ํา และสร้างฝายชะลอน้ํา ในโครงการป่าชุมชนบ้านพุตูม เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก เขาปุ้ ม ณ อ่ า งเก็ บ น้ํ า ผาน้ํ า หยด อั น เนื่ อ งมาจากระราชดํ า ริ อํ า เภอบ้ า นลาด ในเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๙
ตํารวจสันติบาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา
ในสถานศึกษา จํานวน 4 รุ่น จํานวน 4 โรงเรียน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
และนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดการอบรม วันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําหัวหน้าส่วนราชการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัดเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดศีลคุณาราม ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย
จากนั้นเป็นประธานโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมสร้างเสริมความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน รับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เช่น การขยายถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําโบ้ ก่อสร้างเรียงหินลําคลองหนองแก และถนนเรียบคลอง นอกจากนี้
ได้เยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จ ครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.
กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ วัดถ้ําแก้ว
ดํ าเนิน การระหว่ างวั นที่ 13 - 26 ธัน วาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้ารับ การบําบัดรั กษา จํ า นวน 108 คน วันที่ 19
ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย มาตรการ
การลดปัจจัยเสี่ยง 4 ด้าน คือ ด้านคน/ด้านถนน/ด้านยานพาหนะ/ด้านสภาพแวดล้อม วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๙
เหล่ ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด “การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
มียุวกาชาดและอาสายุวกาชาดเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 200 คน จํานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม ๒๕๕๙
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทํ าการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ รี
(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มีผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จํานวน 50 คน หลักการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สนามหน้าพระราชวังพระรามราชนิเวศน์ ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเพชรบุรี อสม. จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ในงาน “เพชรบุรีร้อยรวมใจ เสด็จสู่สวรรคาลัยถวายองค์ภูมิพล” ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีถวายอาลัย

๑๓
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิ คุณและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 3,000 คน แปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ ในดวงใจ วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC กรุงเทพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี จัดแถลงข่าว กิจกรรม
หนังสือคู่มือแนะนําเส้นทางท่องเที่ยว ๙ เส้นทางตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา ที่เชื่อมโยงกับโครงการ
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค แข่งขันวิ่งเหยียบทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย รายการ
“พริ บ พรี เพชรบุ รี รั น นิ่ ง ซี รี ย์” ตอน วิ่ง ริ ม เล และผู้ ว่ าราชการจัง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ประธานการแถลงข่ า ว
ภาพยนตร์หนังสั้น “คาวาอี้ พริบพรี เมืองนี้ฉันรักเธอ” Kawaii Phetchaburi กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
กับประสบการณ์เดินทางในรูปแบบ Local Experience มาเที่ยวในเพชรบุรี นําโดย เต้ย พงศกร รับบทพระเอก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รับเชิญเป็นแม่พระเอก มีจํานวน 3 ตอน ติดตามชมได้ทาง You tube ช่องเที่ยวภาคกลาง
ดอทคอม วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือการวางแผน
การผลิตข้าวนาปี ปี 2560/2561 และติดตามเรื่องนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลหนองขนาน โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่น ท้องที่ เกษตรกรร่วมเสนอความคิดเห็น วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับใช้เป็นสถานที่บําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในโอกาสนี้
ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจํารัชกาลที่ 10 ไว้ที่ที่ระลึก วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ร่วมกับ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(นายนภดล ภาคพรต) เป็นประธานเปิดงานดนตรีแห่งความทรงจํา (Music in Memory @ Phetchaburi)
กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงเดือนธันวาคม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว ณ ชายทะเลหาดเจ้าสําราญ
วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาแผนการดําเนินงานในปี 2560 วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจอมเพชร ชั้น 2
เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี (พ.ต.ท.ม.ล.กิ ติ บ ดี ประวิ ต ร) เป็ น ประธานประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจําปี 2560 ภายใต้ชื่อ “หวนย้อนรฤก
ราชาภูมิพล ทูนเทิดไท้ องค์มหาวชิราลงกรณ์ เฉลิมหล้าสดุดี 158 ปี พระนครคีรีธานีมไหสวรรย์” วันที่ 28
ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 6 ประจําปี 2559 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการจัดตั้ง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก อําเภอชะอํา วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี
จัดงาน “คีตะพระราชนิพนธ์ ภูมิพลมหาราชา ศิลปินถิ่นพริบพรี ถวายสดุดีด้วยใจภักดิ์นิรันดร” โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เพื่อ
แสดงความสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ถวายอาลั ย และแสดงพลั ง ความภั ก ดี ข องศิ ล ปิ น เมื อ งเพชรที่ มี ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นองค์อัตรศิลปิน
๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๒๕๙.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๗๗๗.๘๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๐ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๔๓ งบรายจ่าย

๑๔
ประจํา ๒,๑๗๙.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๕๘.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๑ เป้าหมายไตรมาส ๑
ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๓ อยู่ในลําดับที่ ๔๕ งบรายจ่ายลงทุน ๓,๐๗๙.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๑๙.๖๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๙ อยู่ในลําดับที่ ๓๑
งบจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๒๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๐.๗๑ เป้าหมายไตรามาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๗๓ งบรายจ่ายประจํา ๓๓.๕๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๓ อยู่ในลําดับที่ ๖๗
งบรายจ่ายลงทุน ๑๙๔.๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๙ อยู่ใน
ลําดับที่ ๗๒
งบกลุ่มจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๔๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๔๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบรายจ่ายประจํา
๕๓.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๑ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๓
อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบรายจ่ายลงทุน ๒๙๑.๐๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๑๙ อยู่ในลําดับที่ ๑๘
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบกระตุ้นขนาดเล็ก ได้รับจัดสรร
๑๒๓.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๙.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๙ งบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรร ๑๗๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
ทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๙๑๕.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๑๑.๒๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๓ แยกเป็น เงินกันฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๘๒๒.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๘๕.๘๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๓ เงินกันฯ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๒.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒๕.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๑
สั ด ส่ ว นงบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ จั ด สรร เงิ น งบประมาณทั้ ง หมด
๓,๐๘๙.๔๒๗,๙๐๓ บาท ได้รับการจัดสรร ดังนี้ ๑) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ จํานวน ๔๑๓,๔๔๗,๖๑๔ บาท
คิ ดเป็น ร้ อ ยละ ๑๓.๓๘ ๒) แขวงทางหลวงเพชรบุรี จํ านวน ๓๓๓,๖๘๕,๕๗๖ บาท คิ ดเป็นร้ อ ยละ ๙.๗๓
๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จํานวน ๒๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๒ ๔) สํานักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ จํานวน ๒๘๑,๒๗๙,๖๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๐ ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี จํ า นวน ๒๔๒,๐๘๓,๐๐๐ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗.๘๓ ๖) สํ า นั ก งานชลประทานที่ ๑๔ จํ า นวน
๒๓๙,๗๔๘,๙๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗,๗๖ ๗) งบจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๙๔,๕๔๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๖.๒๙ ๘) โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน ๑๙๔,๑๘๐,๔๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๘ ๘) ๙) กก.สอ.
ตชด.ค่ า ยนเรศวร จํ า นวน ๑๗๓,๔๙๒,๐๐๐ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕.๗๔ ๑) ส่ ว นราชการอื่ น จํ า นวน
๗๕๘,๙๓๔,๖๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๐
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรต่ํากว่า ๒ ล้านบาท ๘๓๕ โครงการ เป็นเงิน
๓๕๒,๐๒๙,๙๙๘ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๙๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๗๗,๐๔๓,๘๒๖.๒๑ บาท ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว จํานวน ๒๘๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๖,๙๐๗,๔๐๒.๘๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓๕๑ โครงการ เป็นเงิน
๔๘,๐๗๘,๗๖๘.๙๓ บาท สําหรับส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนต่ํากว่า ๒ ล้านบาท ยังไม่ก่อนี้ผูกพัน ได้แก่
๑) งบจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๙๖๑,๑๐๐ บาท ๒) สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๗,๙๔๔,๖๐๐ บาท ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนต่ํา
กว่า ๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันบางส่วน จํานวน ๑๕ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

๑๕
การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับจักสรรเกิน ๒ ล้านบาท จํานวน ๒๓๕ โครงการ
เป็นเงิน ๒,๗๓๗,๓๙๗,๙๐๕ บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๐๗,๖๙๙,๘๐๒ บาท
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๖๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๖,๕๔๘,๔๕๕ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน ๕๒ โครงการ เป็นเงิน
๘๘๓,๑๔๙,๖๔๘ บาท สําหรับส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวน ๒๕ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
หนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๕๙ ลงวั น ที่ ๗ ธั น วาคม –๕๕๙ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี
ปฏิบัติการจ่ายเงินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ รายการโครงการที่ดําเนินการได้เอง ให้ดําเนินการเบิกจ่าย
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานโครงการที่จ้างเหมา ให้ดําเนินการก่อหนี้ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
วิธีปฏิบัติการจ่ายเงิน ดังนี้ ๑) แจ้งให้หมู่บ้าน เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ และส่งสําเนาหน้าสมุดบัญชี
ให้ที่ทําการปกครองจังหวัด 2) เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
ให้ที่ทําการปกครองจังหวัด เบิกเงินจากคลังเต็มจํานวน และจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้าน 3) เมื่อ
หมู่บ้านดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ ให้ปิดบัญชี พร้อมเบิกเงินเหลือจ่าย รวมทั้งดอกเบี้ย หรือค่าปรับ (ถ้ามี)
ส่งคืนที่ทําการปกครองอําเภอเป็นเงินสด เพื่อนําส่งให้ที่ทําการปกครองจังหวัด 4) ให้ที่ทําการปกครองจังหวัด
รวบรวมเงินงบประมาณเหลือจ่าย แจ้งกรมการปกครอง เพื่อส่งคืนสํานักงบประมาณ พร้อมนําดอกเบี้ย หรือ
ค่าปรับ (ถ้ามี) ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางฯ กรณีเดินทางไปราชการในประเทศ ดําเนินการ ดังนี้ ๑) บัตร
โดยสารเครื่องบิน ให้ซื้อกับบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจําหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เบิกค่าพาหนะ ค่าสัมภาระ และค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บ ห้ามเบิก
ค่าเลือกที่นั่ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประกันชีวิตหรือค่าประกันภัยภาคสมัครใจ กรณีส่วนราชการเป็นผู้จัดซื้อ
ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใบเสร็จรับเงิน กรณีผู้เดินทางเป็นผู้จัดซื้อ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินที่พิมพ์จากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุ ชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุลผู้เดินทาง ต้นทาง – ปลายทาง เที่ยวบิน วันเวลาเดินทาง
จํ า นวนเงิ น ต้ อ งมี แ บบใบเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทาง ๒) ค่ า เช่ า ที่ พั ก กรณี ติ ด ต่ อ กั บ ตั ว แทนจํ า หน่ า ย ต้ อ งมี
ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจําหน่าย หรือใบรับเงินที่พิมพ์จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางฯ
๓) กรณีผู้เดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย ให้ขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินฯ พร้อม
รับรองสําเนา และผู้เดินทางรับรองว่าไม่เคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ เสนออธิบดีหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติก่อนเบิกจ่ายเงิน แนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินฯ ที่อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แบบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ หากขอสําเนาไม่ได้ ให้ผู้เดินทางทําหนังสือรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงสาเหตุการสูญหาย
และไม่อาจขอสําเนาได้ เสนออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติก่อนเบิกจ่ายเงิน แนบหนังสือรับรองการจ่ายเงิน
ที่อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางฯ
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้ จังหวัดเพชรบุรีไปแล้ว จํานวน ๘,๗๔๐ ราย
เป็นเงิน ๑๙,๑๒๐,๕๐๐ บาท จากจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จํานวน ๑๑,๖๒๕ ราย แบ่งเป็นรายละ ๑,๕๐๐ บาท
จํ า นวน ๔,๗๓๓ ราย เป็ น เงิ น ๗,๐๙๙,๕๐๐ บาท รายละ ๓,๐๐๐ บาท จํ า นวน ๔,๐๐๗ ราย เป็ น เงิ น
๑๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบขยายเวลาจ่าย
๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไว้ จากเดิ ม ในวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๙ เป็ น วั น ที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การจ่ายเงินผู้มีรายได้น้อยกับผู้ที่มีสิทธิครบทุกราย สําหรับปัญหาที่พบ แบ่งเป็น ๒ ส่วน
คือ ผู้มีรายได้น้อยมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่ยังไม่ได้โอนเงิน เพราะยังไม่ได้เปิดบัญชีกับธนาคาร และผู้มีรายได้น้อย
ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงยังมีผู้ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
มติที่ประชุม
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๑๖
๔.๓ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
คลังจังหวัด
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนตุลาคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบ กับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของด้านอุปทาน สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ขณะที่ด้านอุปสงค์ หดตัวจากการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่าย
ภาครัฐ ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากสะสมและสินเชื่อสาหรับการลงทุน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ ผลการจัดเก็บรายได้ลดลง”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 12.4 ตามการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม
แต่อย่างไรก็ตามชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 17.0 ส่วนดัชนีผลผลิต ภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก
ขยายตัวร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ
11.6 ตามการเพิ่มขึ้นของภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม และการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จาก
การขายส่งขายปลีก ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวร้อยละ -45.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวนาปี สุกร โคเนื้อ หอยแครงและหอยแมลงภู่
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนี
การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -18.4 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลง
เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ส่วนราชการอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริโภคภาคเอกชน หดตัว
ร้อยละ -15.0 หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -4.2 เป็นผลจากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้
จํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่
เพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา และอาคารเพื่อการพาณิชย์ในเขตอําเภอบ้านลาด เป็นสําคัญ
ประกอบกับสินเชื่อสําหรับการลงทุน ขยายตัวร้อยละ 3.3 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.6
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -45.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -0.6 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว
สุกร โคเนื้อ หอยแครง และหอยแมลงภู่ สําหรับด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
โดยเฉพาะราคาข้าว
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น
แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อรวม
ที่ขยายตัว สอดคล้องกับด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเช่นกัน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ตามการเพิ่มขึ้นของเครื่องประกอบ
อาหาร อาหารบริโภคนอกบ้าน ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้า และหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่ม การตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล และหมวดพาหนะ การขนส่ง การสื่อสาร สําหรับด้านการจ้างงาน ลดลงร้อยละ -0.8 เท่ากับ
เดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ -0.8 เช่นกัน
ด้านการคลัง ในเดือนตุลาคม 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จํานวน 490.8 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ -22.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุน
ที่ลดลง โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 393.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -21.3 และการเบิกจ่ายรายจ่าย

๑๗
ลงทุน รวมรายจ่ายปีก่อน จํานวน 97.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -25.6 เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ
ส่วนราชการ อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 232.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
-5.4 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บได้ลดลง ประกอบกับการจัดเก็บค่าเช่า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บได้ลดลงเนื่องจากปีก่อนมีฐานการจัดเก็บรายได้สูงจากการให้เช่าอาคาร
ระยะยาว เป็นสําคัญ สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนตุลาคม 2559 ขาดดุลจํานวน 262.9 ล้านบาท
พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ารายได้นําส่งคลัง สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศ
มติท่ปี ระชุม
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๔.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ความก้ า วหน้ าการขับ เคลื่อ น Roadmap การจัด การขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด เพชรบุ รี สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางสู่ปลายทาง โดยการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายชุมชน
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เป้าหมาย จํานวน ๓ ชุมชน จํานวน ๑๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านวังวน หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง
ตําบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนบ้านน้ําทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน
การจัดประชุมคณะทํางานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบ ดังนี้ ๑) ร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ๒) ร่างแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดเพชรบุรี
สะอาด” พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในส่วนของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน
๓,๒๙๙ เรื่อง ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๒,๕๕๐ เรื่อง ดังนี้ ๑) เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน
๑,๗๒๓ เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๑,๖๙๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๓ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒ ๒) บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๕๘๕ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง ๓) บริการ
เบ็ดเสร็จ บริการส่งต่อ จํานวน ๒๔๒ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๗๔๙ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕ ยุติเรื่อง จํานวน
๗๑๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๓๐๕ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน ๑๐๗
เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน ๗๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๔ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๖

๑๘
๒) บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา จํานวน ๖๖ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง ๓) บริการเบ็ดเสร็จ บริการ
ส่งต่อ จํานวน ๑๘ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง สําหรับข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน
๑๑๔ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน ๙๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๕ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๗ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์และทําบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และวัดใกล้บ้าน ดังนี้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
ในส่วนของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดระบบโมบาย
แอพพลิเคชั่น โดยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดแอ๊ป ได้จาก Play Store เพื่อ
ค้นหาวัดที่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีวัดที่อยู่ในโปรแกรม
จํานวน ๘๙ วัด จาก ๒๖๙ วัด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มีหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยไม่ถือเป็นวันลา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร สามารถสมัครได้ที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (เอกสาร)
๕.๑ ธรรมะของพระราชา ๑๐ ประการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เนื่ อ งในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ พ.ศ.2560 และเพื่ อ เป็ น การน้ อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชการที่ 9) ซึ่งทรงตั้งอยู่ใน “ทศพิธราชธรรม” หรือ
“ธรรมะของพระราชา 10 ประการ” ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ในธรรมเหล่านี้ คือ ๑) ทาน คือการให้ หมายถึง
การสละทรัพย์ สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยและอ่อนแอกว่า
2) ศีล คือการตั้งอยู่ในศีล หมายถึง มีความ
ประพฤติดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป 3) ปริจาคะ คือบริจาค หมายถึงการเสียสละความสุขสําราญของตน
เพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 4) อาชชวะ คือความซื่อตรง หมายถึง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ ไม่กลับกลอก
5) มัททวะ คือความอ่อนโยน หมายถึง มีกิริยาสุภาพ มีสัมมาคารวะ วาจาอ่อนหวาน มีความนุ่มนวล ไม่เย่อหยิ่ง
ไม่หยาบคาย 6) ตบะ คือความเพียร หมายถึง การเพียรพยายามไม่ให้ความมัวเมาเข้าครอบงําจิตใจ ไม่ลุ่มหลงกับ
อบายมุขและสิ่งชั่วร้าย ไม่หมกมุ่นกับความสุขสําราญ 7) อักโกธะ คือความไม่โกรธ หมายถึง มีจิตใจมั่นคง มีความ
สุขุม เยือกเย็น อดกลั้น ไม่แสดงความโกรธหรือความไม่พอใจให้ปรากฏ 8) อวิหิงสา คือความไม่เบียดเบียน
หมายถึง ไม่กดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งรังแกคนอื่น ไม่หลงในอํานาจ ทําอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินผู้อื่นตาม
อําเภอใจ 9) ขันติ คือความอดทน หมายถึงการอดทนต่อสิ่งทั้งปวง สามารถอดทนต่องานหนัก ความยากลําบาก
ทั้งอดทน อดกลั้นต่อคําติฉินนินทา 1๐) อวิโรธนะ คือความเที่ยงธรรม หมายถึงไม่ประพฤติผิด ประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในความดีงาม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดีเรื่องร้าย

๑๙
จึงขอน้อมนําธรรมะของพระราชา 10 ประการ ให้ประชาชนถือประพฤติปฏิบัติ และได้ยึดเป็น
คุณธรรม จริยธรรมประจําใจของประชาชนคนไทยทุกคนตลอดไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๘)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ
มีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๕ บาท/วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ โครงการข้าว ๑ ถุง ผดุงชาวนาไทย
คลังจังหวัด
ด้วยกระทรวงการคลัง จัดโครงการข้าว ๑ ถุง ผดุงชาวนาไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา
ดังนั้น คณะผู้บริหารคลังจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว โดยการช่วย
ซื้อข้าวที่จัดจําหน่ายอยู่ ณ ที่นี้

ระเบียบวาระที่ ๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด สํานักงานประกันสังคม ได้มีโครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม โดย
ประกาศรับสมัครสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันคน ประจําปี ๒๕๖๐ และ
ให้ดําเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสํารองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ภายใน
วงเงิน ๙๐๐/ปี แต่หากค่าบริการทางการแพทย์เป็น ๙๐๐ บาท ผู้ประกันตนต้องจ่ายส่วนเกินให้กับสถานพยาบาล
สําหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทันตกรรม จํานวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย ๑) หมอแก้วทันตแพทย์ คลินิก
๒) ทันตกรรมบ้านทันตแพทย์ ๓) โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ๔) ทันตกรรมทันตแพทย์สาโรจน์ ๕) ทันตกรรมสไมล
คอร์เนอร์ ๖) ทันตกรรมคูลสไมล ๗) ทันตกรรมรักษ์ยิ้ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางทิพย์วรรณ จําปาทอง)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

