รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 พ.อ.บัญชา
๔ พ.ต.อ.สุรศักดิ์
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายประจักษ์
7 นางนฤมล
8 นายชวพันธุ์
9 นางมาริน
10 ว่าที่ ร.ต.วราทร
11 นายเชวง
12 นายพิภพ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายทํานุก
นางศุภามาศ
นางแน่งน้อย
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นางสาวเพ็ญศรี
ว่าที่ ร.ต.ยอดชาย
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นางสาวศิริกันยา
นายมานะ
นางพรสม
นายยุทธนา
นางแน่งน้อย
นายไพน้อย

ทองนิตย์
ประวิตร
กลับประดิษฐ์
สุขแสวง
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
ปิ่นประชานันท์
อันตราเสน
อ่อนสุทธิ
ศิริวุฒิ
ดิลกอุดมชัย
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สัมมาวิริยา
เครือนาค
ไม้เขียว
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
ลี้สุวรรณกุล
ปาระมาศ
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
ศรศิลป์
วัฒนากร
เปาปราโมทย์
สมบูรณ์จิตต์
เกิดมั่งมี
แซ่เตียว

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

๒
31
32
33
34
35
36

นางสาวกนกวรรณ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นางเรวัต
นายจตุพจน์

ผดุงขันธ์
เทียนสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
37 นางสุปราณี
38 นายไพบูลย์
39 นายปริญญา
40 นายเทียนชัย
41 นายกิตติศักดิ์
42 นายคงศักดิ์
43 นายสิงหราช
44 นายขจรศักดิ์

รุ่งธีระ
ยิ้มแย้ม
โพธิสัตย์
เจริญศักดิ์
ฤกษ์ทวีสุข
สุดลาภา
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
45 ร.ต.ท.สมเด็จ
46 พ.ต.ท.สนธยา
47 พ.ต.ท.สุรจิต
48 พ.ต.ท.บุญส่ง
49 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
50 พ.ต.อ.สมชัย
51 พ.ต.อ.วรเดช
52 พ.ต.อ.นพดลภ์
53 พ.ต.ท.พรศักดิ์
54 พ.ต.ท.มานพ
55 พ.ต.ท.สมนึก
56 พ.ต.ท.ชินพรรธน์
57 ร.ต.อ.ประจักษ์

ชิงชัย
ดีหะสิงห์
สิทธิวิไล
พันธ์จินดา
รังสิมันต์
สิทธิชัย
สวนคล้าย
มณีใส
วรคุตตานนท์
สืบบุก
พันธ์แจ่ม
โลหะกิจตระกูล
เทศทอง

แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
58 พ.ท.พิเชษฐ์

แสงทอง

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
59 นางมาลินี
60 นางสาวรุ่งณภา
61 นายเกษมภูมิ
62 นางสาววราภรณ์

บุญสม
แสงมณี
วีรสมัย
เพชรมณี

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

๓
63 นางสาวสุธารัตน์

จิตสมบูรณ์

64
65
66
67

สังข์นิมิตร์
แก้วประเสริฐ
อ่อนศรีทอง
ใจก้าวหน้า

นางสุฑามาศ
นายธนพร
นายเอกชัย
นายไพฑูรย์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
68 นายอัครพล
พึ่งธรรม
69 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
70 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
71 นางสาวสาวิตรี
ทองคง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
72 นายเดชะ
มังคละ
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
73 นายเอกราฎร์
74 นายอนุชิต
75 นางปัทมา
76 นายประกิต
77 นายสมศักดิ์
78 นายพรเทพ
79 นายทวี
80 นายอนุชา
81 นายสมเกียรติ
82 นายพิทยา
83 นางสมจิต
84 นายกฤษณุพันธ์
85 นายศุภชัย
86 นางสาวศิริ

บังประคอง
พรแดง
รัตนาอําภา
ขําเลิศ
ตาทิพย์
สองสี
อานอาชา
ไชยเขตต์
นวลละออง
คณะมะ
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
ตะเคียนทอง
วัดสว่าง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
87 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
88 นางศิริภรณ์
ขําทวี
89 นายสว่าง
รัตนนรา
90 นายสมชัย
เอียตระกูล
91 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

๔

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 นายแมนชูวงศ์
นาครักษา
93 นายแมนชูวงศ์
นาครักษา
94 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
95 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
96 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์

แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

สํานักนายกรัฐมนตรี
97 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
98 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
99 นายประสพชัย
100 นางสาวเปรมนีย์

พูลเกิด
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
101 นายนาวิน
บุศย์ประยูร
รักสม
102 นายสังเวียน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
103 นายบุญชัย
104 นายสุชาย

ตันอนุกูล
จาตุรพิทักษ์กุล

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
105 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
106 นางสาวดาริกา

ธนะศักดิ์ศิริ

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
107 นายสมพงศ์
108 นายสายันต์
109 รศ.ผศ.ธีระ
110 นางสมศรี
111 นายกนก
112 นายประชุม
113 นายประมุข
114 นายจํานงค์
115 นายธีรภัทร์
116 นายสรยุทธ

กาศเกษม
ศักดิ์จิรพรพงษ์
เดชพงศ์
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
แสงกสิกรณ์
ติฐิโต
สุขชู
ไชยสัตย์
อุ่นใจ

แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

๕
117
118
119
120
121
122

นายชินวัฒน์
นายนิคม
นายสหรัฐ
นายชาญณรงค์
นางอังคณา
นายสมโชค

อ่อนน้อม
ศรีวิโรจน์
พูลนาค
รัตนา
พลังกูร
มีเสียง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
123 นางเพ็ญจมาส
124 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
125 นางวลัย
126 นางทิพาพร

หิรัญรัตน์ศิริ
ชูทอง

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
127 นายอาคเนย์
128 ร.อ.จุมภฎ
129 ดร.กรัณย์
130 นายวิเชียร
131 นายบรรรเทิง
132 นายธานินทร์
133 นายประชา

กายสอน
มุตติศานต์
สุทธารมณ์
เรียบร้อย
นวมภักดี
ถิตตยานุรักษ์
สินธุรส

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

อินทชาติ
ชนะสิทธิ์
เดชบุญ
พรสมบูรณ์ศิริ
เติมวรรธนภัทร์
พหุพันธ์
เวทยนุกูล
วาปี
มาคล้าย
อิ่มอุทร
กลิ่นเมือง

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
134 นางสาวอุไรรัตน์
135 นางกนกวรรณ
136 นางสาวพรพรหม
137 นายอนุรักษ์
138 นายวรรธน
139 นางสะกุณา
140 นายภราดร
141 นายศักดิ์สิทธิ์
142 นายบุญยอด
143 นางสาววาสนา
144 นางสาวรมิดา
145
146 นายมานะ

ภุมรา

๖

ผู้เข้าร่วมประชุม
147 นางวรรณวิมล
148 นายวิชัย
149 นายพิสิษฐ์
150 นางสาวสุวรัตน์

ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
2 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
3 สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
8 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
9 หัวน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
10 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
11 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
12 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
13 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
14 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
15 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
16 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
17 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
18 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
19 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
20 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
21 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
22 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
23 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
24 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
25 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
26 ผู้อํานวยการเขตเพชรบุรี ธนาคารออมสิน
27 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
28 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร การประเมินความเข้มแข็งด้านการคลังท้องถิ่น
ผู้แทนคลังจังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดเพชรบุรี (คบจ.) ได้ดําเนินโครงการ
สร้างความเข้มแข็งด้านการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (อปท.) เพื่อให้ความรู้ด้าน
การเงิน การคลัง การจัดซื้อ การจัดจ้าง บัญชีและการควบคุมภายใน รวมทั้งได้กําหนดเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็ง
ด้านการคลังท้องถิ่นและเชิญชวน อปท. ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประเมินความเข้มแข็งฯ ทั้งนี้ มี อปท. เข้าร่วม
การประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง จํ า นวน ๓๓ หน่ ว ยงาน ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น (๓๕๐ คะแนนขึ้ น ไป) จํ า นวน
๒๐ หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มี ๔ หน่วยงาน ดังนี้
๑) อันดับ ๑ ได้แก่ เทศบาลตําบลบ้านแหลม ๓๙๐ คะแนน ๒) อันดับ ๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
๓๘๐ คะแนน ๓) อันดับ ๓ ได้แก่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสน ๓๗๐ คะแนน และที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางตะบูน ๓๗๐ คะแนน และอีก ๑๖ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับประกาศเกียรติบัตร
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายไพน้อย แซ่เตียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม
๒) นายสมศักดิ์
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

ตาทิพย์ หัวหน้าสํ านักงานตรวจบัญ ชีสหกรณ์ เพชรบุ รี ย้ายมาจาก

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๒.๑ การหายตัวไปของ"บิลลี่" นักอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเพชรบุรี
ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าหายไปไหน โดยใคร ซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายนายอําเภอ
แก่งกระจานประสานตํารวจภูธรแก่งกระจาน ให้ความเป็นธรรมทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหา
กรณีนี้จะได้รับความกดดันจากทุกภาคส่วน เพราะ NGO จะมีเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ
จึงต้องยึดและดําเนินการตามข้อเท็จจริง
๑.๒.๒ โครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” แบ่งพื้นที่จังหวัดเป็น 4 โซน ได้แก่
กลุ่มโซนสีขาว กลุ่มโซนจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ํามากมี 21 จังหวัด กลุ่มโซนสีเขียว กลุ่มโซนจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ํา
มี 30 จังหวัด กลุ่มโซนสีเหลือง กลุ่มโซนจังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางมี 11 จังหวัด กลุ่มโซนสีแดง กลุ่มโซน
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมี 15 จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี เป็น ๑ ใน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี,
จังหวัดพังงา, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดยะลา ที่รณรงค์โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์
โดยจะได้รับมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขอขอบคุณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี, สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี, สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี, สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี, ทหาร, มูลนิธิ, อปพร., และทุกภาคส่วน)
๑.๒.๓ สถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศให้ ๓ อําเภอเป็นพื้นที่
ประสบภัยแล้ง ได้แก่ ๑) อําเภอแก่งกระจาน ประกอบด้วย ตําบลสองพี่น้อง และตําบลวังจันทร์ ๒) อําเภอท่ายาง
ประกอบด้วย ตําบลเขากระปุก ตําบลกลัดหลวง ตําบลวังไคร้ ตําบลปึกเตียน ตําบลมาบปลาเค้า ตําบลท่าไม้รวก
ตําบลท่ าคอย ตําบลหนองจอก ตํ าบลบ้ านในดง และตําบลท่าแลง ๓) อําเภอชะอํา ประกอบด้วย ตําบล
สามพระยา และตําบลห้วยทรายเหนือ ซึ่งพื้นที่ส่งใหญ่น้ําไปไม่ถึงเป็นที่สูง ที่ดอน มอบสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุม คจ.ปอ. และ คจ.ปจ. จังหวัด เพื่อหาหนทางแก้ไข ส่วนราชการ

๘
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดําเนินการสํารวจปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเรื่องภัยแล้ง ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร) ได้ลงพื้นที่สํารวจแม่เพชรหลายอําเภอ เพื่อดูจุดที่มีสิ่งกีดขางทางน้ํา
จุดขาดแคลนน้ํา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เบื้องต้นจังหวัดได้นํารถน้ําไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนแล้วกว่าล้านลิตร
๑.๒.๔ งบประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านบาท จังหวัดได้พิจารณากลั่นกรองในระดับจังหวัดไปแล้ว
จํานวน ๒ ครั้ง ดําเนินการส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ กรอบ
จาก จํานวน ๔ กรอบ ดังนี้ ๑) เรื่องชายแดน จังหวัดส่ง จํานวน ๔ โครงการ ของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องการเชื่อมโยงกับสหภาพเมียนมาร์ อําเภอแก่งกระจาน และอําเภอหนองหญ้าปล้อง เรื่องงานลาดตระเวน
ในพื้นที่ ๒) เรื่องที่ดิน จังหวัดไม่ได้ส่งโครงการ เนื่องจาก เป็นกรณีประชาชนบุกรุกพื้นที่อุทยาน ป่าสงวน ป่าถาวร
ที่ราชพัสดุ โดยจะต้องมีการเซ็น MOU ยินยอมพร้อมที่จะออกจากพื้นที่ ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของรัฐ โดยจะต้อง
จัดหาพื้นที่รองรับการอพยพ ฝึกอาชีพ และต้องเสียค่าใช้จ่ายหลังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓) เรื่องการดูแลอาชีพและ
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เน้นโครงการจัดหาแล่งน้ํา โดยเฉพาะการขยายเขตประปาขนาดใหญ่ในหลาย ๆ
พื้นที่ เช่น อําเภอแก่งกระจาน และอําเภอท่ายาง ถนนที่ชํารุดทรุดโทรมในพื้นที่ต่าง ๆ เส้นทางสู่การนําผลิตผล
ทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีพของพี่น้องประชาชน และเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ของสํานักงานพัฒนา
ชมชนจังหวัดเพชรบุรี การสร้างแนวรั้วป้องกันช้าง ของอําเภอแก่งกระจาน 4) เรื่องการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จัง หวั ด เน้ น เรื่ อ งถนน เพราะส่ ว นใหญ่ โ ครงการที่เ สนอขอจะเป็ น เรื่ อ งถนนเป็ น หลั ก เน้ น ถนนไปสู่ โ ครงการ
พระราชดําริ เช่น โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ มอบสํานักงานทางหลงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ถนนสู่การ
ท่องเที่ยว เปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น อําเภอชะอํา ขอปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดชะอํา การขยายถนน
หาดเจ้าสําราญ เงื่อนไขในการส่งโครงการ มี ๒ ประการ ดังนี้ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเซ็นรับรองโครงการ
ทุกโครงการ ๒) ต้องให้วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเซ็นรับรองโครงการทุกโครงการที่เป็นการก่อสร้าง
๑.๒.๕ การจัดอบรมระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จากการตรวจเยี่ยมผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ มีความประสงค์ให้จังหวัดจัดอบรมระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่เจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้าพัสดุ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ประสานสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เขียนหลักสูตร โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง จากสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือจากตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร
๑.๒.๗ โครงการมอบกรรมสิ ท ธิ์ แ ละไถ่ ชี วิ ต โค-กระบื อ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒
เมษายน ๒๕๕๘ เป้าหมายจังหวัดละ ๖๐ ตัว ราคาโค ตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท กระบือ ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท เชิญ
ชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมทําบุญโดยการบริจาคเงินหรือซื้อโค – กระบือ ร่วมกัน
ปศุสัตว์จังหวัด
การตั้งธนาคารโค – กระบือ ดําเนินการมานานแล้วและขยายไปทั่วประเทศ แต่เนื่องใน
โอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์ให้มอบอํานาจให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สามารถเปิดบัญชีรองรับเงินบริจาคของ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่วนราชการ เพื่อนําไปซื้อโค - กระบือ ที่มีคุณลักษณะดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ มอบ
ให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยได้มีอาชีพ เมื่อโค – กระบือที่ได้รับมอบมีลูกอายุ ๑.๕ ปี จะมีการขยายผลมอบให้
ผู้อื่นต่อไป ทั้งนี้ จึงขอเชิญทุกส่วนราชการ ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ โดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
จะออกใบอนุโมทนาบัตรทุกราย กําหนดจัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ ก่อนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
๑) เรื่องภัยทางถนน ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการ จึงขอให้
(พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร) ร่วมกันดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน
ภาคประชาชน
๒) เรื่องภัยแล้ง ขอให้ทุกส่วนราชการประชาชนสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมใจ
กันใช้น้ําอย่างมีคุณค่า เน้นการอุปโภค บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากขณะนี้น้ําในเขื่อนเหลือประมาณ ๕๐ %
๓) การเล่นน้ําในหลายพื้นที่ บริเวณริมชายหาด ขอให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง กําหนดเขต
เล่นน้ําให้ชัดเจน
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระตําหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังเขื่อนแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ทรงติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ําของโครงการเขื่อนแก่งกระจาน ประทับแพ
ขนานยนต์ทอดพระเนตรทะเลสาบ และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า ประทับวนรอบ “เกาะในหลวง” ที่เคย
ประทับ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๖ บริเวณโดยรอบมีสภาพสมบูรณ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
พริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี ๒๕๕๗ มีข้าราชการ ทหาร ตํารวจ กลุ่มพลัง
มวลชนร่วมพิธีจํานวนมาก วันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองหลวงของไทย ปี พ.ศ.2416 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ
และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง ต่อมารัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้หล่อ
พะบรมรูปของรัชกาลที่ 5 เพิ่มเติม และให้เรียก วันที่ 6 เมษายน ว่า “วันจักรี” วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการระดับจังหวัด และอําเภอ ตลอดจนระดับท้องถิ่นเยี่ยมชมตลาดกลาง
การเกษตรท่ายาง หรือ ตลาดหนองบ้วย อําเภอท่ายาง ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมตลาดพบปะพ่อค้าแม่ค้าและ
เกษตรกร เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างภาวะผู้นําการผลิต
และการตลาดภาคการเกษตร และเผยแพร่สินค้าเกษตรที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจชุมชน
ทั้งนี้ ได้เดินเยี่ยมชมสินค้าเกษตรท่ามกลางพ่อค้าแม่ค้านําสินค้าเกษตรมาจําหน่าย และการเจรจาต่อรองราคากับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และบันทึกเทปโทรทัศน์ไปเผยแพร่ในข่าวนอกลู่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) ประธานพิธีเปิดเปิดงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ ๕ ประจําปี ๒๕๕๗
พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจั งหวั ดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) นายกเหล่ ากาชาดจั งหวัดเพชรบุ รี
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอบ้านแหลม การจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอบ้านแหลมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้
คนท้องถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านให้คงอยู่
ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อ
ในอําเภอบ้านแหลม รวมถึงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดบันไดทอง ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรีได้ระดมทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อนําเงินที่ได้
ไปช่วยเหลือเด็กเล็กที่ยากจน ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมกับ
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สนั บสนุ นกิ จ กรรมอื่น ๆ ของจังหวั ดเพชรบุรี ปั จจุบันมีเงิ นกองทุ นพั ฒ นาเด็ กชนบทฯ ระดั บจั งหวั ด จํา นวน
๑,๑๕๒,๓๙๙,๙๓ บาท วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในท้องถิ่น
ทุรกันดาร พร้อมมอบสิ่งของยังชีพและเครื่องห่มกันหนาวแก่คนชราและผู้ยากไร้ ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. และมอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ แก่
ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาส่วนใหญ่มีอาการไม่สบายเกี่ยวกับโรคทางอายุรกรรม โรคระบบ
ทางเดินหายใจ ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้ออักเสบ และข้ออักเสบ พร้อมกับมีประชาชนมารับบริการทางทันตกรรม
และการแพทย์แผนไทย วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็น
ประธานพิธีเปิดการดําเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ณ อาคารเพชรพิทักษ์ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วย
บริการรับแจ้งเหตุด่วน – เหตุร้าย ทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๙๑ มีพื้นที่บริการครอบคลุมทั้ง ๘ อําเภอ ปัจจุบันมีผู้
โทรศัพท์มายังศูนย์วันละประมาณ ๔๐๐ สาย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงได้
จัดทําโครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้ งเหตุฉุกเฉินเชิงรุก โดยการปรับปรุงระบบโทรศั พท์ พร้ อมทั้ งติดตั้ งระบบ
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการแจ้งเหตุด่วน - เหตุร้าย รวมทั้ง รับข่าวสาร
และข้อมูลจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกช่องทางหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 มีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการอํานวยการและได้มีการประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนรับทราบมาตรการการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดเน้นการบังคับใช้
กฎหมายจริงจัง และดูแลผู้เดินทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจราจรทางบก รวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ํา
ซึ่งรวมถึงทางทะเลด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารของจังหวัดเพชรบุรีได้ตรวจเยี่ยมตามการทํางานของจุดตรวจร่วมบูรณาการ
เพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรคและให้ข้อแนะนําในการทํางานอย่างใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานร่วมประชุมทางไกลกับกระทรวงมหาดไทย
และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2557 จังหวัดเพชรบุรี
เกิดอุบัติเหตุเหตุ จํานวน 39 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จํานวน 43 ราย สถิติเกิดเหตุส่วนใหญ่กับผู้มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป สาเหตุคือ ความประมาท ทั้งนี้ พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ บนถนนกรมทางหลวง
ที่เป็นทางตรง และเกิดมากที่สุดในช่วง 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม จังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นหนึ่งในจังหวัดดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์
ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ในกลุ่มโซนสีเขียว คือ กลุ่มความเสี่ยงต่ํา จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบล
กลัดหลวง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยตําบลกลัดหลวง
และตําบลเขากระปุก จากวาตภัยเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลกลัดหลวง ใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจังหวัดเพชรบุรีได้ประสานกับสํานักงาน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งแก่ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอรั บ ความ
ช่วยเหลือในครั้งนี้ วันที่ 22 เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการตรวจเยี่ยม ณ บริษัท
ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จํากัด ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมสถานประกอบ
กิจการจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 ซึ่งเป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พบว่าโรงงาน
มีการจัดการด้านการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มแข็ง ติดป้ายแจ้งว่าปลอดอุบัติเหตุ 100 วันแล้ว โดยตั้งเป้าหมายไว้
200 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี สําหรับด้านขยะอุตสาหกรรมในโรงงานไม่มีขยะพิษซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ําเรื่องขยะ
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ว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะบริเวณด้านรอบโรงงานเป็นนาข้าวแต่จากรายงานไม่พบปัญหากับชาวบ้านโดยรอบ ส่วน
ความต้องการของโรงงานให้ภาครัฐช่วยเหลือคือเรื่องของระบบประปา และไฟฟ้าโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี สําหรับเดือนเมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจเยี่ยมที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน และที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี มีบรรยายสรุปถึงสภาพความเป็นอยู่ จุดแข็ง จุดอ่อน
ตลอดจนการบริหารงบประมาณโครงการและความต้องการสนับสนุนด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี เ ป็ น อย่ า งมาก โดยให้ คํ า แนะนํ า ในด้ า นการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชน
ให้ข้อแนะนําเรื่อง วิสัยทัศน์ รวมทั้งการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน การจัดลําดับความสําคัญ เป็นต้น
โครงการขับเคลื่อนการประสานและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัด
นับเป็นโครงการที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาความต้องการของท้องถิ่นนํามาซึ่งการพัฒนา
จังหวัดให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน วันที่ 23 เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน บําบัดทุกข์บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบางลําพู ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนอกจากจะมีหน่วยราชการ
ภาครัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาออกหน่วยบริการประชาชน ยังมีการประชุมกับที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางครก เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการภายในพื้นที่ พบว่าในพื้นที่
ประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมในหน้าน้ําหลาก ถนนเป็นลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝูงลิงเข้ามาหากินทําลายพืชผล
และการระบดของหนอนหัวดําที่ทําให้มะพร้าวซึ่งเป็นพืชหลักในการทําน้ําตาลมะพร้าวตายเป็นจํานวนมาก วันที่
23 เมษายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมบ้านน้ําทรัพย์ หมู่ที่ 9
อําเภอแก่งกระจาน ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้านยามเย็นครอบครัวคนเพชร พบปะแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน มอบ
สิ่งของแก่ครัวเรือนด้อยโอกาส ครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบสิ่งของแก่
ผู้สูงอายุ นักเรียน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ และพูดคุยกับชาวบ้าน บ้านน้ําทรัพย์ เป็นหมู่บ้านที่มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของตัวเองในรูปกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสาร เลี้ยงแพะ เลี้ยงม้า ทําปุ๋ยหมัก ตั้งกลุ่มการเงิน สวัสดิการชุมชน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านน้ําทรัพย์ ซึ่งมีผู้มาศึกษาดูงานถึงปีละ 5 หมื่นคน วันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาราชประชาสมาคม
วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําคณะหัวหน้าส่วนราชการและ
ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษก
สมรส 64 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 18.30น.
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๗,๔๕๖.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๓๑๗.๑๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๑ อยู่ในลําดับที่ ๕๔ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑,๔๔๕.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๘๒.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๘ อยู่ในลําดับที่ ๖๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๖,๐๑๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย๔,๙๓๔.๓๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๐๙ อยู่ในลําดับที่ ๕๔
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน ๒๔
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗๙.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๕๓.๙๑ ล้านบาท ๒) สํานักงานบํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑๙.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๓.๘๑ ล้านบาท
๓) สํานักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์) งบประมาณ ๑๗.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๕๒ ล้านบาท
๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๓๒.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๑๙ ล้านบาท
๕) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๔๕.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐.๖๗ ล้านบาท ๖) สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗.๓๓ ล้านบาท ๗) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔
งบประมาณ ๒๑๖.๒๓ ล้ านบาท เบิ กจ่ ายได้ ๗๓.๔๐ ล้ านบาท ๘) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ ระนครคี รี
งบประมาณ
๔.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๒ ล้านบาท ๙) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๒๗.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๘๐ ล้านบาท ๑๐) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๓๔๒.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๙.๔๑ ล้านบาท ๑๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ
๕.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๒ ล้านบาท ๑๒) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๘.๖๐
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๕๐ ล้านบาท ๑๓) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๑.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๗๓ ล้านบาท ๑๔) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง งบประมาณ ๑๙๕.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๑.๑๓ ล้านบาท
๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๖๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๕๐ ล้านบาท ๑๖) สํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต ๒ งบประมาณ ๘.๐๓ ล้ า นบาท เบิกจ่ า ยได้ ๐.๓๐ ล้า นบาท
๑๗) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๖ ล้านบาท ๑๘) สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๒ ล้านบาท ๑๙) กก.๑ บก.กฝ.
ค่ายพระรามหก งบประมาณ ๕.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๐ ล้านบาท ๒๐) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๓.๑๘
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๓ ล้านบาท ๒๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ
๒๐.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๘ ล้านบาท ๒๒) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๖.๓๕ ล้านบาท ยังไม่มี
ผลการเบิกจ่าย ๒๓) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ งบประมาณ ๑๓.๐๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
๒๔) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๓.๑๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๓.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๓ อยู่ในลําดับที่ ๖๑ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐
งบลงทุ นได้รั บจัดสรร ๑๑๓.๑๘ ล้ านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๓ ล้ านบาท คิ ดเป็นร้ อยละ ๑.๗๐ อยู่ในลําดั บที่ ๕๗
เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๑.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๘๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๒๗
ผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ม จั งหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รั บจั ดสรร ๒๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๔.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๗ อยู่ในลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๗๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๙๕.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๑.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒ อยู่ในลําดับที่ ๖
เป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๙๘.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๗๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๘๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๘

๑๓
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ผู้แทนคลังจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ ๓.๔ แรงขับเคลื่อนหลักจากการขยายตัวของอุปทานภาคบริการ ผลพลอยได้จากการจัดงาน
พระนครคีรี ซึ่งเป็นงานประจําปีของจังหวัด สําหรับปริมาณเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการอัตรา
เงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงจากเดือนก่อน เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๖.๓ ตามการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายส่งขายปลีก และภาษี
เงินบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม รวมถึงการปรับตัวดีขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ส่วนหนึ่ง
ได้รับผลพลอยได้จากการจัดงานพระนครคีรี ซึ่งเป็นงานประจําปีของจังหวัดในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา สําหรับ
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตภาคเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๐.๖ และ
๙.๑ ตามการลดลงของประมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมและปริมาณผลผลิตข้าว เป็นสําคัญ เศรษฐกิจด้าน
อุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒ สะท้อนจากการหดตัวของดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน โดยหดตัวร้อยละ ๑๓.๑ ตามการหดตัวของจํานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๕.๗ และ ๑.๙ ตามลําดับ ตามการขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุน พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ การเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนในส่วนของงบประมาณจากส่วนราชการรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบประมาณ
จากท้องถิ่น ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๘ เป็นผลจากปริมาณ
ผลผลิตภาคเกษตรหดตัว ร้อยละ ๙.๑ เนื่องจากการลดลงของปริมาณข้าว เป็นสําคัญ ส่วนราคาสินค้าเกษตรกรรม
ในภาพรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๕ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๖.๖ ตามการขยายตัวของปริมาณเงินฝากของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ ๘.๓ ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕.๗ ตามการ
ขยายตัวของปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๑.๙ เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม ส่วนเสถียรภาพด้านการจ้างงานลดลง ร้อยละ ๑ ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม
ในเดือนกุมภาพันธ์ มีจํานวน ๘๑๓.๖ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๐.๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย
เป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๖๙๕.๒ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑.๖ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจําของหน่วยงานกองทัพบก โครงการเตรียมกําลังและการใช้กําลังในการป้องกันประเทศ หน่วยงานตํารวจ
โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง เบิกจ่ายงบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับในช่วงเดือนเดียวกันได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย
กว่าปีก่อน ในส่วนของรายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๑๘.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๘ เป็นผลจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น สําหรับผลการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
และภาษีสุรา เครื่องดื่ม สถานบริการสนามกอล์ฟ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดเก็บได้ลดลงเช่น สําหรับดุลเงิน
งบประมาณขาดดุล จํานวน ๖๒๖.๔ ล้านบาท สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๑๔
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล สํานักพระราชวัง กําหนดจัดงานพระราชพิธี
วันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน
พระราชพิธี จํานวน ๕๐ คน (มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี) จัดปลัดอําเภอประจําจุดตรวจค้นอาวุธ จํานวน ๔ คน
และจัดกลุ่มพลังมวลชนร่วมงานพระราชพิธี จํานวน ๔๕๐ คน (มอบที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี) ทั้งนี้
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดรถรับ – ส่ง พร้อมเวลา ๐๕.๐๐ น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญ
ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันจันทร์ที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๔.๒ รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงเส้นทางเสด็จผ่านในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา
ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้อําเภอร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเส้นทางที่พระบาทสมเด็จ
นายอําเภอชะอํา
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ อําเภอชะอํา ได้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรชะอํา สํานักงานทาง
หลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอํา ดําเนินการ ดังนี้ ๑) อําเภอชะอําได้ติดตั้ง
ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๓ x ๕ เมตร พร้อมประดับทิวธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ จํานวน ๒ จุด คือ
เขื่อนห้วยตาแปดและบริเวณหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขาม ตําบลห้วยทรายเหนือ ๒) สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ดําเนินการทําความสะอาดและพัฒนาตลอดเส้นทางเสด็จฯ ผ่าน
๓) ฝ่ายปกครอง สถานีตํารวจภูธรชะอํา สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
สาขาชะอํา ตั้งด่านตรวจรถบรรทุก รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิดบนเส้นทางเสด็จฯ ผ่าน ทั้งขอความร่วมมือ
รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันที่มีการเสด็จฯ ด้วย
มติที่ประชุม
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๔.๓ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๗
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องและ
ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรม
ที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กําหนดให้วันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี
เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานวันแรงงาน
แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การให้บริการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ประกวดธิดาแรงงาน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “แรงงานเสียงเด็ด เมืองเพชรเสียงทอง” การแข่งขันกีฬา
แรงงานต้านยาเสพติด กีฬามหาสนุก และการจําหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
ในงานและชมกิจกรรมต่าง ๆ
มติที่ประชุม
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๑๕
๔.๔ ผลการดําเนินงานการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พัฒนาการจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กชนบท
ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วจํ า เป็ น ต้ อ งแสวงหาเงิ น ทุ น จากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาทั่ ว ไป
กระทรวงมหาดไทย จึงอนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เพื่อนําเงินบริจาคดังกล่าวสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท
สําหรับนําไปใช้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จังหวัดเพชรบุรี กําหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วั ดบันไดทอง หมู่ที่ ๕ ตํ าบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวั ดเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้ วย เทศนา
อานิสงส์ ๑ กัณฑ์ โดยพระใบฎีกาสมลักษณ์ เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง ถวายผ้าป่าและถวายภัตตาหาร
เพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
จังหวัดเพชรบุรีได้รับเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๕๒,๘๑๑.๒๕ บาท ค่าใช้จ่าย
จํานวน ๔๓,๑๔๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๐๙,๖๖๕.๒๕ บาท
มติที่ประชุม
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๔.๕ ผลการดําเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนราชการ ประกอบด้วย ๑) สํานักงาน
รัฐมนตรี ๒) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๓) กรมพลศึกษา ๔) กรมการท่องเที่ยว ๕)
สถาบันการพลศึกษา รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย ๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบุ รี รั ฐ วิส าหกิ จ ประจํ าจั งหวั ดเพชรบุรี ได้แ ก่ ศูนย์ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยจังหวัดเพชรบุ รี และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี มีหน้าที่ดังนี้ ๑) ประสานงาน ส่งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ ๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และรายงาน
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๓) ดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษาแนะนําแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน และหน่วยงานอื่นด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ๕) ดําเนินการ
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ๖) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของ
กระทรวง ๗) สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เพชรบุรี มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) เป็นตัวแทนของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลาง ในการประสานงานส่งเสริม
สนับสนุน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลงานด้านการกีฬาของจังหวัด ๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด ๓) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากีฬาจังหวัดทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ๔)
ดูแล ควบคุม งบประมาณที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรส่งมอบให้กับจังหวัดทั้งหมด ๕) ดําเนินการจัดทํา
แผนและคําขอตั้งงบประมาณประจําปีเกี่ยวกับการกีฬาจังหวัด ๖) ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรกีฬา
ของจังหวัด คือ ประสานคณะกรรมการกีฬาจังหวัด, ประสานงานสมาคมกีฬาจังหวัด, ประสานงานมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนากีฬาจังหวัด ๗) ประสานงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ติดตามและรายงานผลการแข่งขัน ๘)
ประสานงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ติดตามและรายงานผลการแข่งขัน ๙) ประสานงานและติดตามการฝึกซ้อม
นักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ (Super Hero) ๑๐) ปฏิบัติและควบคุมตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 แผนยุทธศาสตร์

๑๖
การ พัฒนากีฬามวยไทยอาชีพ ระยะ 4 ปี ๑๑ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.25532557) ๑๒) ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าขึ้ น ภายในจั ง หวัด โดยจั ด ขึ้ น เองและร่ ว มจั ด กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๑๓)
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลาง หรือศูนย์ กกท. ต้นสังกัด มอบหมาย ๑๔) รายงานผล
การปฏิบัติงานให้ศูนย์ กกท. ภาค ต้นสังกัด ได้รับทราบเป็นประจําทุกเดือน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่ง
และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ๒) เร่งการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยว ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์สินค้าทางการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่า ๔) บูรณาการทํางานอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายภาคีทั้ง
ภายในและภายนอก ๕) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม
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๔.๖ โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ และงานวันวิสาขบูชา
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด
ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ ในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี และในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสําคัญสากลของโลก สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุ รี จึ งขอเชิ ญชวนทุกท่ านร่ วมงานสัปดาห์ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา ร่วมทําบุญ
ตักบาตร สวดมนต์ อธิษฐานจิต เจริญกรรมฐาน เวียนเทียน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ งานมหกรรมสร้างงานเพิ่มรายได้
สถิติจังหวัด
จังหวัดเพชรบุ รีร่วมกันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี จัดงานมหกรรม
สร้างงานเพิ่มรายได้ ครั้งที่ 1 โดยไฮไลท์หรือสีสันของงานอยู่ที่การแข่งขันชกมวยตับจาก และมวยคาดเชือกโดย
ผู้เข้าแข่งขันชกมวยตับจาก ซึ่งคู่ชกมีทั้งหญิงชรา สาววัยรุ่น และหญิงชาวบ้าน สําหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็น
การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีงานเสริมเพิ่มรายได้ และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้ง สนับสนุนหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ในการสร้าง
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของจังหวัดเพชรบุรีด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มทักษะอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น ภายในงานได้จัดให้มี
กิจกรรมการจัดหางาน สอนวิชาชีพ การแข่งขันทําอาหาร การแสดงโชว์รถยนต์และสินค้าต่าง ๆ โดยงานจะมีไป
จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
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๕.๒ โครงการ “รวมน้ําใจ ช่วยเหลือชาวนา”
ผู้แทน ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัด ด้วยปัจจุบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗
ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลผลิตรอบใหม่ และ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จําเป็น เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจากการรับจํานําข้าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.
จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจํานําข้าว โดยสามารถ
ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ ๓ รูปแบบ คือ ๑) บริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา บัญชีเลขที่
๐๒๐๐-๓-๓๔๗๗-๕๘๒ ธ.ก.ส.สาขาบางเขน ๒) สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้น มีผลตอบแทน
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๓) สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้นและมีผลตอนแทน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป อัตราร้ อ ยละ ๐.๖๓ ต่ อปี ทั้งนี้ กรณีส มทบเงิ นเข้ากองทุนฯ จะได้ รั บ “ใบสมทบกองทุน ” เพื่ อเป็น

๑๗
หลักฐานในการขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินสมทบก่อนกําหนด ร่วมบริจาคหรือสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ หรือ
www.baac.or.th
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

