รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.อ.สุรพล
4 พ.ต.อ.สมเดช
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายประจักษ์
7 นายสมบัติ
8 นายชวพันธุ์
9 นางขวัญฤทัย
10 ว่าที่ ร.ต.วราทร
11 นายสุวรรณ
12 นายยุทธนา
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นางมยุรี
นายทํานุก
นางสาวอัญชลี
นางสวัสดีโสภา
นางสาวกรรณิกา
นายวชิระ
นางนันทิรา
นายประสงค์
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นางสาวศิริกันยา
นายคเชนทร์ชิต
นางสาวศุทธณัช
นายยุทธนา
นายโสภณ
นายไพน้อย

ทองนิตย์
บุญบันดาล
แสงผ่องใส
ฐิตะวัฒนะสกุล
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
สธนเสาวภาคย์
อันตรเสน
เสาวนะ
ศิริวุฒิ
มีหกวงศ์
ฉิมสวัสดิ์
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
อินทรชาธร
สัมมาวิริยา
จิตรดี
พูลไชย
กิ่งทอง
ไผ่เกาะ
ชูเกตุ
ศรีสุโท
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
ศรศิลป์
เมี้ยนละม้าย
เชาวนเจริญ
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ
แซ่เตียว

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

๒
31
32
33
34
35
36

นางสาวกนกวรรณ
นายทรงเกียรติ
นายวันชัย
นายวิวรรธน์
นางเรวัต
นายจตุพจน์

ผดุงขันธ์
เชาวน์โอภาส
จันทรกูล
นาคสุก
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
37 นายรัฐฐะ
38 นายไพบูลย์
39 นายปริญญา
40 นายเทียนชัย
41 นายกิตติศักดิ์
42 นายรัฐพล
43 นายสิงหราช
44 นายขจรศักดิ์

สิริธรังศรี
ยิ้มแย้ม
โพธิสัตย์
เจริญศักดิ์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
45 ร.ต.ท.สมเด็จ
46 ร.ต.ท.ไพบูลย์

ชิงชัย
เหล่าชุมพล

47 ร.ต.อ.พรพจน์

จิตตธรรม

48 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์

หาญโยธิน

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

พละสาร
สิทธิวิไล
พันธ์จินดา
รังสิมันต์
เนียลเซ็น
ศรุตานันทะ
เลิศพลรัตน์
พูลสมบัติ
จําปาทอง
มีช่วย

แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(ค่ายนเรศวร)
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก

โพธิ์ไทรพิทักษ์
กาฬพันธ์

แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บงั คับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

พ.ต.อ.วิฑูรย์
พ.ต.ท.สุรจิต
พ.ต.ท.บุญส่ง
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.โชคชัย
พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.สธนธร
พ.ต.ท.ศักดา
พ.ต.ท.ศิลปชัย

กระทรวงกลาโหม
59 ร.อ.วีระวัฒน์
60 ร.ท.สมพร

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
61 นางมาลินี
62 นางสาวรุ่งณภา
63 นายเกษมภูมิ
64 นางสาววราภรณ์
65 นางสาวสุธารัตน์

บุญสม
แสงมณี
วีรสมัย
เพชรมณี
จิตสมบูรณ์

66 นายประกิต
67 นางสุภาพ
68 นายธนพร

ปราณพานิชกิจ
กุสาวดี
แก้วประเสริฐ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
69 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
70 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
71 นายโกศล
เรืองสว่าง
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
72 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
73 นายสันต์
สุริยันต์
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

นายสายันต์
นางสาวกมลวรรณ
นายอนุชา
นายสมเกียรติ
นายศักดา
นางวรรณเพ็ญ
นางสาวมณทิพย์
นายสมศักดิ์
นางปัทมา
นายเอกราฎร์
นายมาโนช

85 นายอนุชิต
86 นายอดุลย์
87 นางสาวศิริ

สนใจ
นุชัย
ไชยเขตต์
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
มะลิทอง
ตาทิพย์
รัตนาอําภา
บัวประคอง
มะโนน้อม
พรแดง
รัศมีนพเศวต
วัดสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

๔

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
88 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
89 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
90 นายสว่าง
รัตนนรา
91 นายปณัย
หนูแท้
92 นางสินีนารถ
ตาละลักษมณ์
93 นายไพฑูรย์
ใจก้าวหน้า

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
94 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
95 นางสุจินต์
ดอกนางแย้ม
96 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
97 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
98 นายทัศนะ
ศรีวิลาศ

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์
100 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์

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

สํานักนายกรัฐมนตรี
101 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
102 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
103 นายประสพชัย
104 นางสาวเปรมนีย์
105 นายชัยทูรย์

พูลเกิด
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ขาวละเอียด
106 นายโกศล
107 นายเทวิน
น้อยมหาไวย
108 นายชนสรณ์พงษ์
พรประสาท

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
109 นายสุพจน์
110 นางสุภาวดี

สวนอินทร์
พรธนัชญ์สกุล

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
111 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
112 นางสาวดารณี

เพ่งผุดผ่อง

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕
กระทรวงศึกษาธิการ
113 นายกฤติกร
114 นางสมศรี
115 นายทวีศักดิ์
116 นายประชุม
117 นางนวรัตน์
118 นายสรรเสริญ
119 ว่าที่ ร.ต.กิตติ
120 นายธีรภัทร์
121 นางกนกวรรณ
122 นายสุนทร
123 นายสหรัฐ
124 นายทศพร
125 นายพิทักษ์
126 นายสมหมาย

สําราญถิ่น
กําไลแก้ว
ไทยประดิษฐ์
แสงกสิกรณ์
สอนดี
ไหมทอง
บรรณโศภิษฐ์
ไชยสัตย์
โสมาศรีสวัสดิ์
มหารัตนวงศ์
พูลนาค
คงทอง
สุรชาติ
ลิ้มเจริญ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
127 นางปาณิสรา
128 นางวิภาพร

ส่งวัฒนายุทธ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
129 นางวลัย
130 นายสุทธิ

หิรัญวัฒน์ศิริ
สุขยิ่ง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
131 ร.อ.จุมภฎ
132 นายธานินทร์
133 นายศักดิ์ศรี

มุตติศานต์
ถิตตยานุรักษ์
ลาภประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
134 นางสาวอุไรรัตน์
135 นางกนกวรรณ
136 นางนฤมล
137 นายอุดม
138 นายอนุชา
139 นายศักดิ์สิทธิ์
140 นายภราดร
141 นายบุญยอด
142 นายจรัญ
143 นายมานะ
144 นางสาวรมิดา

อินทชาติ
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน
สุภาษิต
วาปี
เวทยนุกูล
มาคล้าย
ไม้จันทร์
ภุมรา
กลิ่นเมือง

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

๖
ผู้เข้าร่วมประชุม
145 นายมนัส
146 นางวรรณวิมล
147 นายวิชัย
148 นายพิสิษฐ์
149 นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร))
2 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
3 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
7 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
8 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
9 สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
10 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
11 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
13 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
15 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
16 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
17 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
18 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
19 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
20 สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
21 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
22 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
23 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
24 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
25 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
26 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
27 ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
28 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
29 ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
30 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
31 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
32 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา การประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ
หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดให้จังหวัดจัดการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศผ่านการ
ประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ผลดังนี้ ๑) ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐชา
ไหมสีทอง โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้แก่ เด็กหญิงชลธิชา อินทร์จักร โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ได้ แ ก่ เด็ ก ชายพิ สิ ษ ฐ์ ศรี ส วั ส ดิ์ โรงเรี ย นปริ ยั ติ รั ง สรรค์ ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รและ
ทุนการศึกษา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ๒) ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมณีรัตน์ ทองไทย
โรงเรียนวัดไทรทอง ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
นางสาวรัตน์เกล้า เกตุแก้ว ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ นางสาวกานต์ธิดา ปาละเขียว โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่นตามโครงการเพิ่มศักยภาพและการ
สร้างแรงจูงใจในการติดตามเร่งรัดหนี้ของสํานักงานประกันสังคม
ประกันสังคมจังหวัด สํานักงานประกันสังคม ได้มีโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการติดตามเร่งรัดหนี้ เพื่อ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการดีเด่น โดยแบ่งเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ และกําหนหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) เป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป
๒) ชําระเงินสมทบถูกต้องครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง ๓) มีการนําส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔) ชําระ
เงินสมทบผ่านหน่วยบริการ ๕) ให้ความร่วมมือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนเป็นปัจจุบัน ๖) ไม่เคย
มีเรื่องร้องเรียน ๗) เป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับสํานักงานประกันสังคมเป็นอย่างดี
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือกสถานประกอบการ ๓ แห่ง ตามขนาดและหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ดังนี้ ๑) สถานประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท ชูเกียรติปิโตรเลียม จํากัด ๒) สถานประกอบการขนาดกลาง
ได้แก่ บริษัท โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จํากัด ๓) สถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท กังวานโพลีเอสเตอร์ จํากัด
๓. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินงานตามโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มเด็กและ
เยาวชนไม่ให้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดและเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็วมีภูมิต้านทานและมีทักษะชีวิต ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ได้จัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
ระดั บ จั ง หวั ด โดยมี ค ณะกรรมการจากหลายภาคส่ ว นร่ ว มเป็ น คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด ผลดั ง นี้
๑) ประเภทสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

๘
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โรงเรียน
บ้านแหลมวิทยา ๒) ประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนบ้านอู่ตะภา อําเภอเขาย้อย ๓) ประเภทสถานประกอบการ รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (๑๙๙๔) จํากัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บริษัท ไทยลักซ์
เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ประธาน

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่จัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลตามโครงการประกวดวาดภาพและ
ประกวดเขียนเรียบความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” สถานประกอบการดีเด่นตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
และการสร้างแรงจูงใจในการติดตามเร่งรัดหนี้ ตลอดจนกิจกรรม To Be Number One ที่ผ่านการประกวดชมรม
To Be Number One ดีเด่น ระดับจังหวัด ถือเป็นขวัญ กําลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายสุทธิ
สุขยิ่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี 2557 สําหรับจังหวัดเพชรบุรีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสกัดกั้นยาเสพติด 2) ด้านการปราบปรามยาเสพติด 3) ด้านการยึดทรัพย์สิน
คดียาเสพติด 4) ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5) ด้านการป้องกันยาเสพติด 6) ด้านการบําบัด
ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด 7) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบุรี ขอบคุณทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จากสถิติการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดช่วงที่ผ่านมามีมูลค่ามากขึ้น จากเดิมยึดได้ 1,000 ล้านบาท
เพิ่มเป็น 2,000 ล้านบาท และขณะนี้เจ้าหน้าที่มีการรวบรวมบัญชีเฝ้าระวังเพื่อเตรียมที่จะอายัดทั้งหมด 2,000 บัญชี
จากผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดกว่า 400 ราย ขณะนี้เรามี 3 ขั้นตอนในการดําเนินการเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ดังนี้ 1) สกัดกั้น ปราบปราม 2) บําบัด ฟื้นฟู 3) ป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน ส่วนในเรื่องของเครือข่าย
ยาเสพติดในเรือนจํานั้นเจ้าหน้าที่ในเรือนจําก็มีการเข้มงวดมากขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้เข้าตรวจ
ค้นเรือนจํากลางเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ เหตุการณ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สําหรับเรือนจํากลางเพชรบุรี เคยได้รับรางวัลเรือนจําสีขาวในระดับประเทศมาแล้ว
๑.๒.๑ เรื่อง “มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์”
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กําหนด
มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อนําไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการทํางานของแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางาน ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัด
สุรินทร์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ประสงค์จะกลับเข้ามา
ทํางานในประเทศไทย ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) เพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และปฏิบัติงาน
ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

๙
ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรก และเริ่มทําการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่วนการจัดตั้ง
ในจังหวัดอื่นใดและเริ่มทําการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกําหนด มอบที่ทําการ
ปกครองจั งหวั ด เพชรบุ รี ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกคํ า สั่ ง โดยให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๑.๒.๒ เรื่อ ง “การรั บจํ า นํ า ข้ า วนาปี 2556/2557” จั ง หวั ด เพชรบุ รี จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่
เกษตรกรเกือบครบ คงเหลือ จํานวน 7 ราย เนื่องจากเกษตรกรเสียชีวิต จํานวน 3 ราย ใบประทวนหาย จํานวน
3 ราย เกินวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ราย อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้ ในวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางในการตรวจสอบความ มีอยู่จริงของปริมาณข้าวที่เก็บ
ไว้ในโกดัง ก่อนลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศกว่า 1,๐๐๐ แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มตรวจสอบได้ในเดือน
กรกฎาคมนี้ โดยจะตรวจสอบทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุดประมาณ 50 คณะ
ส่วนที่เหลือเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบประมาณ 75 วัน คณะตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวฯ มีจํานวนทั้งหมด 100 ชุด ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งกองทัพบก
จะเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนโกดังและ
ปริมาณข้าว โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นหลัก ตามรายงานล่าสุดขององค์การคลังสินค้า (อคส.)
และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ทั้งนี้ ปัญหาหลักของการตรวจสอบสต๊อกที่ผ่านมามีปริมาณข้าวที่ระบุไว้
ในเอกสารของกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์กับในพื้นที่จริงไม่ตรงกัน โดยบางพื้นที่ มีการสูญหาย บางพื้นที่
คละข้าวเสื่อมคุณภาพ หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริต หัวหน้าคณะตรวจสอบสามารถดําเนินการแจ้งความ
ดําเนินคดีได้ทันที
๑.๒.๓ เรื่อง “การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา” ด้วย
คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) มี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธาน มติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนาและมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการตามมาตรการลดต้นทุน
การผลิตและดําเนินการควบคุมค่าเช่านา เพื่อช่วยเหลือชาวนาได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้
จังหวัดดําเนินการ ดังนี้ ๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนมาตรการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา ตามมติของ
คณะอนุ ก รรมการฯ โดยให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและกํ า กั บ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ระดั บ จั ง หวั ด
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เกษตรจังหวัดหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าวในการ
ติดตามและกํากับการลดต้นทุนการผลิต อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มอบสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประสานที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ยกร่างคําสั่งโดยเร็ว ๒) จัดประชุมนายอําเภอและเกษตรอําเภอ ทุกอําเภอ
เพื่อชี้แจงแนวทางการควบคุมค่าเช่านาและการช่วยเหลือในพื้นที่ให้เกิดความเป็นธรรม และลดค่าเช่านาลงให้มี
ความเหมาะสมทุกราย โดยให้ลดค่าเช่านาจากราคาค่าเช่านาปัจจุบันลง ไร่ละไม่น้อยกว่า 200 บาทด้วย โดยให้
พิจารณาจากคุณภาพของดินและน้ําในแต่ละพื้นที่ กรณีการคิดค่าเช่านาเป็นผลตอบแทนอย่างอื่น ให้คํานวณ
ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยกว่า 200 บาทด้วย ให้จัดทําแผนปฏิบัติการและแนวทางการควบคุม
ค่าเช่านา ระดับจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เสร็จแล้ว

๑๐
จัด ส่ งให้ ก ระทรวงมหาดไทย ภายในวั นที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หากในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ไม่ มี ก ารเช่า นาให้ แ จ้ ง
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย ให้นายอําเภอมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจําตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดําเนินการสํารวจและขึ้นทะเบียนผู้เช่านาในฤดูการผลิตปี 2557 ทุกราย จัดประชุม
ชี้แจงทําความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก.ตําบล) ผู้เช่า และผู้ให้เช่านา
เพื่อสร้างความเข้าใจในการกําหนดอัตราค่าเช่านาที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อลด
ค่าเช่านาลงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาทต่อไร่ ให้ คชก.ตําบล ทบทวนการกําหนดอัตราค่าเช่าชั้นสูงตามกฎหมายว่าด้วย
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้นําความเห็นชอบของที่ประชุมมาประกอบการพิจารณา ให้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการเช่านาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าทุกรายอย่างใกล้ชิด หากพบว่าอัตราค่าเช่านาไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม
ให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยด่วน หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เช่าและ
ผู้ให้เช่าให้ คชก.ตําบล ทําหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวตามอํานาจหน้าที่ เพื่อมิให้ชาวนาถูกบอกเลิกการเช่านา
ที่ไม่เป็นธรรม มอบที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ดูแลและรีบ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานผลโดยด่วนต่อไป
๑.๒.๔ เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรของ
ชาติอื่น ๆ” ให้เข้มงวดตรวจขันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การเข้าไปสอบสวนต่าง ๆ คิดว่าทุกท่านคงติดตาม
คําสั่งของ คสช. อย่างใกล้ชิด ต้องจริงจังในพื้นที่ จ.พบ ของเรา
๑.๒.๕ เรื่อง “สถานการณ์เรื่องภัย” ประมาณน้ําเขื่อนแก่งกระจาน คงเหลือ ๓๖.๕๖ %
เขื่อนแม่ประจันต์ คงเหลือ ๔๔.๓๖ % เขื่อนห้วยผาก คงเหลือ ๗๒.๐๙ % เนื่องจากช่วงนี้ฝนไม่มาก ฝนตกหนัก
ที่อําเภอมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง ประมาณ ๒๘.๕๐ มิลลิเมตร พื้นที่เพาะปลูกได้เก็บเกี่ยวนาปรังแล้ว จํานวน
๑๓๙,๙๖๘ ไร่ จาก ๒๐๔,๐๔๐ ไร่ มอบอําเภอทุกอําเภอดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งต่าง ๆ
๑.๒.๖ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย” จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํารวจ และ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล ทุกอําเภอ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มอบสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ออกแบบสํารวจให้อําเภอนําแบบสํารวจ
ไปสอบถามปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนที่จะเสนอปัญหาต่อสภาปฏิรูป เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการ
ปฏิรูปประเทศไทย ทั้ง ๑๐ ด้าน ดังนี้ ทางการปฏิรูปการเมือง การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหาร
ประเทศ กระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน การทุจริต คอรัปชั่น การศึกษา โครงสร้างเศรษฐกิจ
ข้อมูลข่าวสาร ความเลื่อมล้ําทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และแนวทางการปฏิรูปด้านอื่น ข้อเสนอของพี่น้อง
ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล ทุกอําเภอ ทั้ง ๗๖ จังหวัด จะรวบรวมไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนต่อไป
๑.๒.๗ เรื่อง “การมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘”
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดประชุมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดยหัวหน้า คสช. และสํานักงบประมาณ กําหนดให้เงินงบประมาณของปี ๒๕๕๗ ต้องผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนด ต้องชี้แจงเหตุผลไปประกอบโดยเฉพาะงบลงทุน
ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ สําหรับงบประมาณปี ๒๕๕๘ ให้ใช้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยนําโครงการที่อยู่ในแผนเดิมมาใช้ เนื่องจากเป็นแผนที่ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
สํ า หรั บ โครงการที่ ยั ง มี ปั ญ หาต้ อ งรอการจั ด งบประมาณปี ๒๕๕๙ ภายหลั ง จากมี ค ณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ถึ ง จะ
ดําเนินการปรับแผนงบประมาณอีกครั้ง ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ การขยายเขตไฟฟ้า และการขยายเขตประปา
โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง มอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี และการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาแผนงานดังกล่าวด้วย

๑๑
๑.๒.๘ เรื่อง “การจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์” มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นฝ่าย
เลขานุการ และจัดประชุมในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนและต้องรีบดําเนินการ
โดยเฉพาะเรื่องจํานวนวิน การจดทะเบียนรถจักรยนต์ ตลอดจนการจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ใหม่ให้เป็นระเบียบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ อยู่ในลําดับที่ ๔๔
(นายไกร บุญบันดาล) ของประเทศ ขณะที่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อยู่ในลําดับที่ ๔ ของประเทศ งบลงทุนเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๔๕.๒๙ อยู่ในลําดับที่ ๔๕ ดังนั้น ส่วนราชการใดที่ยังไม่ดําเนินการทําสัญญาขอให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ หากไม่สามารดําเนินการได้ตามกําหนด ให้ชี้แจงเหตุผล
ส่วนราชการที่มีการจัดประชุม อบรม ขอให้สอดแทรกวาระประชุม เรื่องการปองดองสมานฉันท์
เข้าวาระด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กําชับให้สร้างความปรองดองสมานฉันท์
สําหรับนโยบายที่ คสช. ได้สั่งการ เช่น เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการ และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคลีคลายปัญหาต่าง ๆ
เพราะการแก้ ไ ขปั ญ หาทาง คสช. เน้ น ให้ เ ป็ น รู ป ของคณะกรรมการ มี ร ายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การ และเร่ ง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์เก็บข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติงานของข้อร้องเรียน การ
ดําเนินการต่าง ๆ โดยให้รายงานทุกสัปดาห์
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕๗ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงให้คนในชุมชน
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหากเกิดภัยพิบัติ โดยให้ชุมชนมีความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัยและ
มีแผนเผชิญเหตุ มีผู้นําชุมชนและประชาชนในตําบลท่าเสน จํานวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน ลงสํารวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายในหมู่บ้านชุมชน นําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันแก้ไขโดยเน้นให้หมู่บ้านชุมชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ
วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดการสัมมนาแนวทางปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
และแจ้งสถานการณ์ในการรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้นํากลุ่มในหมู่บ้าน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการสัมมานากว่าพันหกร้อยคน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเพชรบุรีแม้มีความคิดต่างทางการเมือง แต่ขอให้เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติในส่วนรวม
เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสามัคคีก้าวพ้นความขัดแย้ง ในภาพรวมจังหวัดเพชรบุรีถือว่ามีความขัดแย้งไม่มาก
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณชายหาดชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอํา และสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปภัมภ์ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการแข่งขันแข่งขันเจ็ตสกี จีช๊อค โปรทัวร์ 2014 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 3
ประจําปี 2557 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นักกีฬาที่เข้าแข่งขันส่วนหนึ่งเป็น
ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าแข่งขันเอเซียนเกมส์ที่จัดในปี 2558 ถือเป็นกิจกรรมที่ทําให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี
มีสถานที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยม เด็กชายศุภณัฎฐ ศรนารายณ์ หรือ น้องยูโร อายุ
1 ขวบ 9 เดือน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลชะอํา ด้านอาการลูกอัณฑะโต โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น 3000 บาท และขนมสําหรับเด็ก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
มอบเงินช่วยเหลือจํานวน 2000 บาท หลังจากนั้นได้ไปบ้านเลขที่ 21 ตําบลบางจาก อําเภอเมืองเพชรบุรี เยี่ยม

๑๒
นายโกเฮง ไหล่เอง อายุ 81 ปี ป่วยและไม่สามารถเดินได้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในบ้านดังกล่าว ซึ่งอยู่โดยลําพังกับ
นางลิ่น แซ่โง้ว ภรรยา อายุ 65 ปี โดยนายโกเฮงเป็นคนต่างด้าว มีแผลที่ขา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินสด 2000 บาท และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบุรี มอบเงินช่วยเหลืออีก 2000 บาท วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมวัด
ณ วัดบุญทวี หรือวัดถ้ําแกลบ ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จัดขึ้นในวันธรรมะสวนะ
โดยผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ได้พร้อมใจเข้าวัดในช่วงเช้าทําบุญร่วมกับ
อุบาสกอุบาสิกา นําท้องถิ่น พบปะพูดคุยกันประชาชนที่มาทําบุญ ทั้งยังเป็นโอกาสให้รู้จักวัดในจังหวัดเพชรบุรี
รับทราบปัญหา ตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่หลักธรรมนําทางชีวิต สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น วัดบุญทวีเป็นวัดราษฎร์ เกิดจากสํานักชีในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่เชิงเขาหลวงทาง
ทิศใต้ เดิมชื่อวัดถ้ําแกลบ ตามชื่อถ้ําที่อยู่ติดกับวัด เลี่ยนชื่อเป็นวัดบุญทวีเมื่อปี พ.ศ.2478 เป็นวัดพัฒนาดีเด่น
และวัดอุทยานการศึกษาวัดหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ฝ่ายปฎิบัติการส่วนแยกชะอํา
(ค่ายเพชรโยธิน) ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
เปิดโครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจําปี 2557 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของตํารวจ ทหาร สาธารณสุข
โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการศึกษาเพชรบุรี ใช้เวลาบําบัด 15 วัน มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี คุ ณ ภาพของสั ง คมและไม่ ก ลั บ ไปยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ซ้ํ า อี ก
โดยดําเนินการเป็น 2 รุ่นละ 150 คน รุ่นที่1 ระหว่าง 11 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอนด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เปิดการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านกีฬา ซึ่งสํานักงาน
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ จั ด ขึ้ น โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ เครื อ ข่ า ยกี ฬ าจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100 คน เข้ารับการสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีคุณภาพและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านกีฬา วันที่ 17
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคงคาราม นายวีรัส ประเศรษโฐ รองหัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE
NUMBER ONE พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมคณะกรรมการอีก 4 คน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเก็บ
คะแนนรอบแรก จังหวัดเพชรบุรีได้จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากชมรมประเภท
สถานศึกษา ประเภทชุมชน และประเภทสถานประกอบการ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
นําเสนอผลการดําเนินงานของจังหวัด TO BE NUMBER ONE และคณะกรรมการของจังหวัดเพชรบุรี ให้การ
ต้อนรับ ณ โรงเรียนคงคาราม ภาคบ่าย กรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE
NUMBER ONE พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้เก็บคะแนนรอบแรกการประกวดชมรมประเภทสถาน
ประกอบการ ณ บริษัทเอเชี่ยนฟีด อําเภอท่ายาง โดยมีสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE บริษัทเอเชี่ยนฟีด
รวมทั้ง ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงพยาบาลอําเภอท่ายาง โรงพยาบาลค่ายพระรามราชนิเวศน์ เทศบาลตําบลท่ายาง
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความครึกครื้นให้กับการเก็บคะแนนรอบแรกเป็นอย่างมาก โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายนไปองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน และ
องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน เพื่อรับฟังปัญหา ตลอดจนชี้แจงให้ข้อคิดข้อเสนอแนะการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ณ องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร
บุญบันดาล) ให้ข้อแนะนําว่าได้ไปเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง พบว่า โครงการที่ไม่ค่อยมีการจัดทํา
คือการพัฒนาคน ต้องยอมรับว่าที่เกิดปัญหาในบ้านเมืองทุกวันนี้เพราะคนขาดคุณภาพจึงอยากให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้จัดทําโครงการพัฒนาคน วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด

๑๓
การอบรมตามโครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี
ณ เพชรริมธารรีสอร์ท อําเภอท่ายาง กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ จํานวน 100 คน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสามัคคีปรองดอง และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ระดม
สมองสร้างพลัง เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ ใช้เวลาอบรม 5 วัน
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน ๒๕๕๗ วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทํางานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 1/2557 การทํางานของศูนย์ปรองดองเป็นการทํางานร่วมกันของตํารวจ ทหาร กระทรวงมหาดไทย และ
ส่วนราชการต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายปลัดจังหวัด
ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดจัดทําโรดแมปโดยเน้นเรื่องปรองดองสมานฉันท์อันเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วน และให้ส่วนราชการ
ดําเนินงานรองรับการปรองดองสมานฉันท์ด้วยจากการเริ่มจัดตั้งศูนย์เป็นต้นมา การดําเนินการที่ทํามากที่สุด คือ
การชี้แจงทําความเข้าใจ ทําไปแล้วจํานวน 100 กว่าครั้ง การออกตรวจจุดร่วมกัน ระหว่างทหาร ตํารวจ ปกครอง
จํานวน 97 ครั้ง การกวดขันการเล่นการพนันและจับกุม จํานวน 9 ครั้ง เป็นต้น หลังการประชุมผู้ว่าราชการ
จั งหวั ด เพชรบุ รี รองผู้ อํ านวยการความมั่น คงภายในจั งหวัด เพชรบุรี ฝ่า ยทหาร พร้ อมด้ ว ยคณะทํา งานศู น ย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเพชรบุรี นําราษฎรจากอําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา ซึ่งมีความ
แตกต่างทางด้านความคิดจนแต่งกายในสีที่ต่างกันสองฝ่าย ร่วมเจรจาปรองดองสมานฉันท์ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงว่า คสช. มีนโยบายที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกคน เพื่อให้เกิดการปรองดอง
สมานฉันท์และไม่เกิดความขัดแย้งดังที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นความสงบสุขของคนเพชรบุรี วันที่
3 มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าพาเยี่ยมบ้านยามเย็นครอบครัวคนเพชร เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บ้านมาบปลาเค้า หมู่ 3
ตําบลมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง กิจกรรมประกอบด้วย เยี่ยมกลุ่ม OTOP เยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จ
ครัวเรือนด้อยโอกาส ปลูกต้นไม้ มอบอุปกรณ์การเรียน ถุงยังชีพ อุปกรณ์กีฬา และร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน
โครงการเยี่ ย มบ้ า นยามเย็ น ครอบครั ว คนเพชร เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี หั ว หน้ า
ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการ ตลอดจน
ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พูดคุยกับ
ชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจถึงมาตรการ คําสั่ง ตลอดจนประกาศของ คสช. โดยเฉพาะการดําเนินการของจังหวัด
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า รักสามัคคีกัน และ
ร่วมมือกับราชการเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23 - 29
มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีกําหนดให้เป็นสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่
26 มิถุนายน ๒๕๕๗ กําหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๕๗ มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี มีการปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับที่น่าพอในมากอย่างต่อเนื่อง และการปราบปราม
ได้กระทําอย่างต่อเนื่อง และแสดงออกถึงความเข้มแข็งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และแสดงออกถึงการบูรณาการ
ในการทํางานร่วมกัน วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๕๗ มีการสนธิกําลังจากทุกฝ่ายปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้น เรือนจํา
กลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจหาสารเสพติดและของผิดกฎหมาย วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรี
จัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยในปีนี้มีคําขวัญว่า สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน
จึงจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออก นอกจากนี้ มีการ
จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษา ช่วงเช้าทุกสถานศึกษานํานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดทุกรูปแบบ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๑๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๖๗๔.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๙๖๒.๒๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๖ อยู่ในลําดับที่ ๔๔ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑,๖๒๙.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๓๘.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๙ อยู่ในลําดับที่ ๔๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๗,๐๔๔.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย๖,๒๒๔.๑๓ ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๓๖ อยู่ในลําดับที่ ๕๒ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป้าหมาย ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๐.๒๕ ผลการเบิกจ่ายลงทุน เป้าหมาย ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒
จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๕.๒๙
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน ๒๓
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๓ ล้านบาท
๒) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๒.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๙๔ ล้านบาท ๓) สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๓.๑๔ ล้านบาท ๔) สํานักงาน
บํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๔๑.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๒.๔๐ ล้านบาท ๕) สํานักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๔ งบประมาณ ๒๗๗.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๘.๕๗ ล้านบาท ๖) สํานักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์)
งบประมาณ ๑๘.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๒๐ ล้านบาท ๗) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๖๙.๘๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔๑.๘๒ ล้านบาท ๘) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๓๙.๒๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๐.๐๑ ล้านบาท ๙) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๕๓.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๕๕.๖๔ ล้านบาท ๑๐) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ ๕.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๑๑
ล้านบาท ๑๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๑.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๗๓ ล้านบาท
๑๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง งบประมาณ ๑๘๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๐.๙๔ ล้านบาท ๑๓) กก.๑ บก.กฝ.
ค่ายพระรามหก งบประมาณ ๕.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๓๓ ล้านบาท ๑๔) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๐๔.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๕.๐๓ ล้านบาท ๑๕) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๑๒.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๓๘ ล้านบาท ๑๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบประมาณ ๖๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๗๙ ล้านบาท ๑๗) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๑๘.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๕๐ ล้านบาท ๑๘) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๐๘
ล้านบาท ๑๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๒๕.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑.๕๗ ล้านบาท ๒๐) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๖ ล้านบาท
๒๑) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๖.๓๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๓) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ
งบประมาณ ๑๓.๐๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๔) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๓.๑๖ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๒.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๓ อยู่ในลําดับที่ ๖๘ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๓ อยู่ใน
ลําดับที่ ๖๐ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๑.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๔.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๕ อยู่ในลําดับที่ ๔๔
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๑๕
ผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ ม จั งหวั ด) จั งหวั ดเพชรบุ รี ได้รั บจั ดสรร ๒๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๗๑.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๖ อยู่ในลําดับที่ ๗ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๕ อยู่ในลําดับที่ ๕
เป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐.๓๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๑๗ อยู่ในลําดับที่ ๑๖
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ผู้แทนคลังจังหวัด
ของปีก่อน ร้อยละ ๒.๘ แรงขับเคลื่อนหลักจากการขยายตัวของอุปทานภาคบริการ รวมทั้งการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังได้แรงสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ด้านการลงทุนสําหรับปริมาณเงิน
ฝากและสินเชื่อยังขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๖.๑ ตามการ
ขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ขยายตัว ร้อยละ ๑๐.๕ ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การขายส่งขายปลีก ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกิจกรรมโรงแรม ประกอบด้วย
ได้แรงสนับสนุนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕.๐ ตามการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมสะสม สําหรับดัชนีผลผลิต
ภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓๖.๖ ตามการลดลงของประมาณผลผลิตข้าวและ
สับปะรด เป็นสําคัญ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๑ ตามการ
หดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ที่หดตัว ร้อยละ ๑.๖ ตามการลดลงของจํานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่ และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ที่หดตัว ร้อยละ ๒๒.๙ ตามการลดลงของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา
ในส่วนของงบประมาณจากส่วนราชการ แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ ๙.๗ โดยเฉพาะการขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุน และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่
ในพื้นที่อําเภอชะอํา เป็นสําคัญ ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓๙.๕
เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัว ร้อยละ ๓๖.๖ เนื่องจากการลดลงของปริมาณข้าว สับปะรด และ
ผลผลิตด้านประมง สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๔.๖
ตามการลดลงของราคาข้าว เป็นสําคัญ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๗.๓ ตามการขยายตัวของปริมาณเงินฝากของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงเล็กน้องจากการขยายตัว ร้อยละ
๗.๔ ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๙.๙ ตามการขยายตัว
ของปริมาณสินเชื่อของทุกธนาคารสอดคล้องกับการการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๘ เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนี
ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อ
ปรับตัวลดลงจาก ร้อยละ ๒.๐ ในเดือนก่อน สําหรับเสถียรภาพด้านการจ้างงานลดลง ร้อยละ ๐.๘ ด้านการคลัง
เดือนเมษายน ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนเมษายน มีจํานวน ๗๕๘.๗ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ
๒๖.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๖๒๒.๑ ล้านบาท
ลดลง ร้อยละ ๓๑.๒ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
หน่วยงานกองทัพบก และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายงบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ประกอบกับในช่วงเดือนเดี ยวกันได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีก่อน ในส่วนของรายจ่ายลงทุน จํานวน
๑๓๖.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๖ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานชลประทาน หน่วยงาน
สังกัดกรมทางหลวงชนบท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๑๒.๓ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ

๑๖
๕.๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส่วน
ราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามสํานักงานสรรพากรพื้นที่
เพชรบุรี จัดเก็บภาษี ได้เพิ่มขึ้น ๑๒.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล จํานวน
๕๔๖.๙ ล้านบาท สะท้อนภาวะ การคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพในทุกมิติ เพื่อนําศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา อย่าง
เป็นระบบมาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง ในระดับ
จังหวัดกําหนดให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เป็นองค์การบริหารระดับจังหวัด มีอํานาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และดําเนินการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ ภายในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน ๗๐ ล้านบาท สมาชิก
จํานวน ๘๕,๐๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของประชากรหญิง ที่มีอายุ ๑๕ ปี (สตรีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ของจังหวัด
จํานวน ๒๐๒,๙๓๙ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕) ผลการอนุมัติ/เบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓๙๕ โครงการ งบจัดสรร ๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๙,๐๔๔,๐๗๑.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๐๖ แยกเป็ น ประเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น จํ า นวน ๓๓๕ โครงการ งบจั ด สรร ๕๖ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย
๔๓,๑๓๘,๘๙๕ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๖.๒๐ ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น จํ า นวน ๖๐ โครงการ งบจั ด สรร
๑๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๕,๕๗๒,๒๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๓ งบบริหาร ๔๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย
ได้ ๓๓๒,๙๘๖.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๘ แยกประเภทอาชีพที่สมาชิกขอกู้เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ด้านเกษตรกรรม จํานวน ๒๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๕ ยอดเงิน ๓๑,๕๑๖,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๗๓.๐๖ ด้านพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ จํานวน ๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๘ ยอดเงิน ๘,๔๘๑,๐๓๕ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๖ ด้านหัตถกรรม จํานวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗ ยอดเงิน ๒,๓๐๕,๖๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๕ ด้านอุตสาหกรรม จํานวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ยอดเงิน ๗๑๕,๘๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖ ด้านศิลปกรรม จํานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ยอดเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๒๗ แยกประเภทอาชีพตามที่สมาชิกขอใช้เงินประเภทเงินอุดหนุน ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี
จํานวน ๑๙ โครงการ ยอดเงิน ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท ด้านการพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน ๔๑ โครงการ ยอดเงิน
๔,๓๖๗,๒๐๘ บาท
การดําเนินงานโครงการคัดเลือกผู้นําสตรีรุ่นใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “Smart Lady
Thailand ผู้หญิงสวย ด้วยความคิด” จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร มีผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๘๐ คน จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายมณเฑียร ทองนิตย์) และจัดประกวด Smart Lady Petchaburi ของจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเป็นทูต OTOP และเป็นการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี
ไปดําเนินการขับเคลื่อนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสตรีในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ
เด่นระดับจังหวัด ตามวัตถุประสงค์ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ จํานวน ๑ โครงการ ผลจากการฝึกอบรม จํานวน
๒๐ โครงการ เป็ น เงิ น ๓,๓๑๓,๔๖๐ บาท ดั ง นี้ ๑) อํ า เภอหนองหญ้ า ปล้ อ ง จํ า นวน ๔ โครงการ เป็ น เงิ น
๘๐๐,๐๐๐ บาท ๒) อําเภอเขาย้อย จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓) อําเภอบ้านลาด จํานวน
ระเบียบวาระที่ ๔

๑๗
๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๔๗,๐๓๐ บาท ๔) อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕) อําเภอชะอํา จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๑,๓๐๐ บาท ๖) อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ๗) อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๒๖,๙๓๐ บาท ๘) อําเภอท่ายาง จํานวน
๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีโครงการที่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ Provincial Smart Lady : PSL ได้น้อมนํา
แนวคิดตามโครงการพระราชดําริมาจัดทําโครงการ ที่จะขยายผลโครงการพระราชดําริ จํานวน ๑๒ โครงการ ดังนี้
๑) อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๔ โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม ๒) อําเภอเขาย้อย จํานวน ๑ โครงการ ด้านสืบสาน
ภูมิปัญญาฯ ทอผ้า ๓) อําเภอบ้านลาด จํานวน ๑ โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม ๔) อําเภอแก่งกระจาน จํานวน
๑ โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม ๕) อําเภอชะอํา จํานวน ๑ โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม ๖) อําเภอเมืองเพชรบุรี
จํานวน ๑ โครงการ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๗) อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๒ โครงการ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๘) อําเภอท่ายาง จํานวน ๑ โครงการ ด้านพลังงานทดแทน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบล ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวทางที่กําหนด
สามารถเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น เกิดความเข้าใจ ความรัก ความสามารถ
ขึ้นในหมู่คณะ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ กิจกรรมประกอบด้วย ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์
รองอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบาย
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายอําเภอท่ายาง เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การรับมอบเตาไฮเทคประหยัดพลังงาน
พลังงานจังหวัด
ด้วยบริษัท ไอซ์แอนด์ เอิร์น มาร์เก็ตติ้ง จํากัด มีความประสงค์นําเตาไฮเทคประหยัดพลังงาน
มอบให้หน่วยงานราชการ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานละ ๑ ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใด ๆ กับบริษัท จังหวัดเห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการ
ช่วยประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อํานวยความสะดวก
ให้แก่บริษัทฯ ในการรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุม่ งานอํานวยการ

