รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.อ.ชัยพร
4 พ.ต.ท.หญิง คนึง
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายประจักษ์
7 นางนฤมล
8 นายชวพันธุ์
9 นางมาริน
10 ว่าที่ ร.ต.วราทร
11 นายคํารณ
12 นายพิภพ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายวรรณะ
นางอําพร
นางสวัสดีโสภา
นางกรรณิกา
นายประเสริฐ
นายฉัฎฐ์ปวิชญ์
ว่าที่ ร.ต.ยอดชาย
นางขวัญเรือน
นายยุทธ
นางอรัญญา
นายบุญเลิศ
นางพรสม
นายยุทธนา
นายไพบูลย์
นายไพน้อย

ทองนิตย์
บุญบันดาล
อวยพร
คลังสิน
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
ปิ่นประชานันท์
อันตรเสน
อ่อนสุทธิ
ศิริวุฒิ
พวงมณี
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สามัคคี
รัตนวราหะ
พูลไชย
เอี้ยวสกุลรัตน์
สีน้ําเพชร
จินาพงศ์
ปาระมาศ
โสทน
แสงรุ่งเรือง
ยั่งยืนพงษ์
จันทพงษ์
เปาปราโมทย์
สมบูรณ์จิตต์
บัวราษฎร์
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
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

๒
31
32
33
34
35
36
37

นางสาวกนกวรรณ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวปราณิสา
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นายจตุพจน์

ผดุงขันธ์
เทียนสุวรรณ
สุกระจ่าง
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูวงศ์
ปิยัมปุตระ

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
38 นางสุปราณี
39 นางสาวสุนีย์รัตน์
40 นายปริญญา
41 นายวิสาห์
42 นายกิตติศักดิ์
43 นายรัฐพล
44 นายสิงหราช
45 นายสมหวัง

รุ่งธีระ
ภู่ขํา
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
วงษ์เสงี่ยม
คนซื่อ

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
46 พ.ต.ท.สําเริง
47 พ.ต.ท.ชลิต
48 พ.ต.ท.ไพทูล
49 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
50 พ.ต.ท.บุญช่วย
51 พ.ต.ท.เฉลิมพล
52 พ.ต.อ.วราเดช
53 พ.ต.ต.นิพนธ์
54 พ.ต.ท.ประสงค์
55 ร.ต.ท.ชัยศิษย์
56 พ.ต.ต.ธวัช
57 พ.ต.ท.ภูริพรรษณ์
58 ร.ต.ท.สมกริช

ชั้นแสง
ระเวง
พรมเขียน
รังสิมันต์
สมใจ
จิตรบรรจง
สวนคล้าย
เลิศพลรัตน์
กุลจิตติปราณี
พูลวิเชียร
ขาวดารา
โลหะกิจตระกูล
ศรีวิศร

59 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์

หาญโยธิน

60 ร.ต.ท.เกษ

อินทร์มา

61 ร.ต.ท.แสงรุ่ง
62 ร.ต.ท.สมเด็จ

สีนวล
ชิงชัย

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

๓

กระทรวงกลาโหม
63 พ.ต.ฤทธิชัย
64 น.ท.ณรงค์

ประภาจิตร์
ขําเขียว

65 พ.ต.นิรันดร์

วิศิษฎ์รักษากุล

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางมาลินี
67 นางสาวศศิธร
68 นางสาวปราณี
69 นายจรูญ

บุญสม
โชติพินทุ
หนูเนตร
แก้วขาว

70 นายเอกชัย
71 นายฐานุวตั ร

อ่อนศรีทอง
รัตนโชคมงคล

72 นายธนพร

แก้วประเสริฐ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
73 นางสาวนวพร
ชัวชมเกตุ

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
74 นางสาวอาภาพร
สุขวิริยะวงศ์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
75 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
76 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
77 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
78 นางสาวอัจฉราพร
79 นางสาวณัฎฐพัชร
80 นายเขมชาติ
81 นายสายันต์
82 นายสมเกียรติ
83 นายศักดา
84 นายกฤษณุพันธ์
85 นายศุภชัย
86 นายสุริยัญ
87 นายวิชัย
88 นายอนุชิต
89 นางศศิธร
90 นายศุภชัย

ตอนสุข
ชนะสิทธิชัย
ปัญจมทุม
สนใจ
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
ตะเคียนทอง
แสงหงษ์
ไตรสุรัตน์
พรแดง
จันทร์อ่อน
เม่งพัด

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

๔
91 นางเจริญศักดิ์
92 นายสรศักดิ์
93 นายพิทยา

เจริญสุข
เลนะนันท์
คณะมะ

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
94 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
95 นายสว่าง
รัตนนรา
96 นายสว่าง
รัตนนรา
97 นายปณัย
หนูแท้
98 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
99 นายชัชนรินทน์
ชัชวงศุ์วาลย์
100 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
101 นายชาญชัย
บัวหลวง
102 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
103 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์
104 นายอนุกูล
มั่งมีทรัพย์

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

กระทรวงพลังงาน
105 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
106 นางสาวกุลธิดา
107 นางสาวเปรมนีย์

เพ็ชรวงศ์
ทรัพย์โชคไชย

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
108 นายนาวิน
บุศย์ประยูร
109 นายสังเวียน
รักสม
110 นายโกศล
ขาวละเอียด

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

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
111 นายวรพจน์

ทรัพย์อยู่

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
112 นายบุญชัย
113 นางบุษศา

ตันอนุกูล
ประพันธ์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
114 นายอํานาจ

ค้ําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
115 นางสาวดาริกา

ธนะศักดิ์ศิริ

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕
กระทรวงศึกษาธิการ
116 นายณรงค์
117 นางศันสนีย์
118 นายอภิสิทธิ์
119 นางฉวี
120 นายชินวัฒน์
121 นายกิตติศักดิ์
122 นายประมุข
123 นายจํานงค์
124 นายกนก
125 นายประชุม
126 นายนิวัฒน์
127 นางขวัญรุ่ง
128 นายสมหมาย
129 นายชาญณรงค์
130 นายมหิศร

วงษ์พานิช
สายะสนธิ
เลขาตระกูล
แย้มประยูร
อ่อนน้อม
รัตนฉายา
ติฐิโต
สุขชู
ปิ่นตบแต่ง
แสงกสิกรณ์
ชุ่มกมลธนิตย์
นุ่มเมือง
ลิ้มเจริญ
รัตนา
แสงมณีรัตนชัย

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
131 นางนงณภัทร
132 นางวิภาพร

รุ่งเนย
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
133 นางวลัย
134 นางทิพาพร
135 นายไพโรจน์

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
คิดชอบ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
136 ร.อ.จุมภฏ
137 นายพุทธา
138 นายธานินทร์
139 นายบันเทิง
140 นายศักดิ์ศรี
141 ดร.กรัณย์

มุตติศานต์
ศรีคําภา
ถิตตยานุรักษ์
นวมภักดี
ลาภประสิทธิ์
สุทธารมณ์

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
142 นางยุวดี
143 นางสาวจิตรา
144 นางกนกวรรณ
145 นางนฤมล
146 นางมธุรจน์
147 นายอนุชา

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
สุภาษิต
สุภาษิต

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย

๖
148
149
150
151
152
153

นางสาวจิราพร
นายภราดร
นางสาวสิริกร
จ.ส.อ.ประชา
นายมานะ
นางสาวรมิดา

ผู้เข้าร่วมประชุม
154 นายมนัส
155 นายอานนท์
156 นางวรรณวิมล
157 นายวิชัย
158 นายพิสิษฐ์
159 นางสาวชูชีพ
160 นายราชัน
161 นางสาวสุวรัตน์

ทิมดี
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
นามทิพย์
ภุมรา
กลิ่นเมือง

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

เนียมเงิน
พร้อมเพรียง
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
ยิ้มละมัย
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร)
2 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
5 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
7 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
8 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
9 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
10 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
11 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
12 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
13 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
14 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
15 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
16 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
17 ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
18 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
19 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
20 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
21 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
22 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
23 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ผู้แทนปลัดจังหวัด
ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมการปกครอง
ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๒๑๖ ราย ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เกษียณอายุ
ราชการ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม นายอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
๒. มอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๕๗
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการ
ยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้
ภาษาไทย เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจารณาคัดเลือกบุค คลในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แ ก่ นั กเขียน ศิล ปินพื้นบ้าน พิธีกร นักจั ดรายการวิทยุ ฯลฯ
ที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มี
คุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด ประเภทละ ๑ ราย ซึ่งมีผู้เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา จํานวน
๑๒ ราย ได้รับคัดเลือก จํานวน ๔ ราย ดังนี้ ๑) ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ นายทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์
๒) ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายแสนรัก บัวทอง ๓) ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายเบี้ยว คําเพ็ง ๔) ผู้มีคุณูปการ
ต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ นางวงเดือน กรกุม
๓. มอบเกี ย รติ บั ต รยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดี เ ด่ น ทางด้ า น
วัฒนธรรม ระดับจังหวัด
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
ทางวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันติบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลในการ
ดําเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้ดําเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีส่วนร่วม และเห็นความสําคัญ
ในการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกําลังใจ ในการขับเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมของถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการคัดเลือกเป็น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นดี เด่ น ทางด้ า นวัฒ นธรรม ระดั บจั งหวั ด ๘ แห่ ง ดังนี้ ๑) เทศบาลตํ า บลเขาย้ อ ย
๒) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาด ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน ๔) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ
๕) องค์การบริหารส่วนตําบลโพพระ ๖) องค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม ๗) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งออก
๘) องค์การบริหารส่วนตําบลไร่มะขาม

๘
๔. มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด กรมพัฒนาธุรการค้า เป็นหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งจนสิ้นสภาพ
การเป็นนิติบุคคล ได้ให้ความสําคัญของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ โดยจัดอบรมให้ความรู้และจัดทํา
คู่มือสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติให้แก่ทุกธุรกิจทั่วประเทศ พร้อมทั้งริเริ่มจัดทําโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจ
ดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนักตื่นตัว
และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการแบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
เพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดําเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า มาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี
ผู้สมัครผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จํานวน ๒ ราย และคณะกรรมการได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาธุรกิจที่มีคุณสมบัติ
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น จากเอกสารที่ ธุ ร กิ จ จั ด ส่ ง เข้ า ประกวด และออกตรวจเยี่ ย มสถานประกอบการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา ผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด
ได้แก่ บริษัท ชะอําพีรพัฒน์ เคมีคอล จํากัด และห้างหุ้นส่วนจํากัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า ทั้งนี้ ห้าง
หุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด โตโยต้ า เพชรบุ รี ผู้ จํ า หน่ า ยโตโยต้ า ได้ รั บ รางวั ล ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น ประจํ า ปี ๒๕๕๖
ระดับประเทศอีกด้วย
๕. มอบเงินคงเหลือจากการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๑๘ ปี “สภาอุตสาหกรรม” แก่
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ปธ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กิจกรรมครบรอบ ๑๘ ปี สภาอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ กิจกรรม
ประกอบด้วย ๑) ประชุมสภาภาคกลาง ๑๖ จังหวัด โดยสภาอุตสากรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ ๒) กิจกรรม
ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๒ ณ อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง จํานวน ๑๘ ไร่ ๓) การจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานของสภาอุตสาหกรรม เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงาน
๔) กิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๘ ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบโล่แก่อดีต
สภาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงขอ
มอบเงินคงเหลือจากการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๑๘ ปี “สภาอุตสาหกรรม” ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
๑) พล.ต.ต.พีรชาติ รื่นเริง
๒) นายฉัฎฐ์ปวิชญ์ จินาพงศ์
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นางขวัญฤทัย เสาวนะ
ว่าที่ ร.ต.วราทร ศิริวุฒิ
นายยุทธ
แสงรุ่งเรือง
นางสาวรัศมี กิตติมนัส
นายทํานุก
สัมมาวิริยา

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเพชรบุรี

๙
๘) นายไพบูลย์

ยิ้มแย้ม

นายอําเภอท่ายาง

ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาว
ประธาน
จังหวัดเพชรบุรี จนครบอายุราชการ
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายวิชัย
ไตรสุรัตน์
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
สํานักชลประทานที่ ๑๔ ย้ายไปสํานักงานก่อสร้าง ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
๑.๓ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
ตามที่ได้มอบนโยบายให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้า
ส่วนราชการระดับอําเภอ จํานวน ๘ อําเภอ ได้เสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๘ อําเภอ นั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วง
สัปดาห์ที่ผ่าน
นโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เมื่อครั้งประชุมชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณ ในส่วนของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ ต้องดําเนินการออกยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ สําหรับนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) กําหนดให้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านใดด้านหนึ่ง ใน ๑๑ ด้าน มอบ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี แจ้งส่วนราชการรายงานผล ทั้งนี้ รัฐบาลเร่งดําเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
(รายไตรมาส) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ปลัดกระทรวงออกแบบติดตามผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุก ๆ ๑ เดือน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณร่วมเซ็น MOU กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๓.๕ (ไตรมาสแรก) ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดซื้อจัดจ้างให้รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรก
กรณีได้ผู้รับจ้างให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าก่อน ร้อยละ ๑๕ เพื่อส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ในส่วน
ของงบประมาณการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสแรก โดยควร
จัดอบรมตั้งแต่ต้นปีเพื่อนําความรู้มาใช้ประโยชน์ในการทํางานระหว่างปี โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ําในเรื่องการ
ปกป้องและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นว่ามีการ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้รีบรายงานส่วนกลางหรือส่วนราชการโดยด่วน
เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามห่วง
สองเงื่อนไข ทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของความรู้
คู่คุณธรรม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานมา ท่านทรงตรัสว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเสมือน
รากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเมือง ตัวอาคารไว้
นั่นเอง สิ่งก่อสร้างและมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป หาก

๑๐
เราน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศชาติและเศรษฐกิจของประเทศจะเข้มแข็ง ขณะนี้ เศรษฐกิจของ
ประเทศฝืดเคือง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ ๑ กว่า ๆ (สภาพัฒน์รายงาน) ถือว่าน้อยมาก
เกือบไม่เจริญเติบโต ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตและสูงสุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ ๑๐ กว่า
กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ําเรื่องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับ
ทุกมิติ ไม่ใช่มิติด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว เช่น มิติด้านคุณภาพชีวิต การดํารงชีวิตของแต่ละครอบครัว รู้จักประหยัด
อดออม ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ลงทุนแบบไม่รอบคอบ เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ ความ
สมานฉันท์ พระองค์ท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นคนจน เป็นคนอดยาก เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไรที่เราชํานาญ
ที่เราทําแล้วมีประสิทธิภาพ ทําแล้วดีที่สุด ฉะนั้น ขอเน้นย้ําเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สําคัญจังหวัดเพชรบุรี
มีโครงการพระราชดําริมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดําริ/พระราชประสงค์ จํานวน ๒๒
โครงการ เช่น เรื่องของเกษตร เรื่องอาชีพ เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกําจัด
น้ําเสีย/ขยะ เรื่องการจัดสรรที่ดินทํากิน เรื่องสหกรณ์ เรื่องแหล่งน้ํา แม้กระทั่งน้ําท่วมจังหวัดเพชรบุรี พระองค์ท่าน
ทรงมีโครงการพระราชดําริแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้แก่จังหวัดเพชรบุรี กรณีน้ําเสียของเทศบาล ได้ดําเนินการต่อท่อ
บําบัดน้ําเสียไปแหลมผักเบี้ย แม้แต่โครงการตามพระราชประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์สาธิตสหกรณ์
โครงการหุบกะพง ฉะนั้น จังหวัดเพชรบุรีได้รับคุณูปการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชดําริ/
พระราชประสงค์มากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมทั้ง ๒๒ โครงการเรียบร้อยแล้ว
บางโครงการมีปัญหา บางแห่งที่ดินทํากินเปลี่ยนมือ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้รอการแก้ไข จึงต้องรวบรวมปัญหาให้เป็น
รูปเล่มเพื่อจะจัดทําคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงมี
พระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 25๕๘ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําโครงการ “รักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน
สืบสานแนวทางพระราชดําริ” ขึ้น ตามนโยบายสําคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้ทุกจังหวัด
ได้น้อมนําแนวทางพระราชดําริของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เจริญรอยตามพระยุคลบาท
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวคิดหลักและแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ โดยมอบหมายนโยบายให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ตามแนวทาง
พระราชดําริของพระองค์ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยการส่งเสริมการศึกษา อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร การจัดทําโครงงานและนวัตกรรมแก่เยาวชน รวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้รีบดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง “ศูนย์ ดํารงธรรมจั งหวัดเพชรบุ รี” ศู นย์ดํารงธรรมเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่ อ
แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เสร็จสิ้นทุกจังหวัด เพื่อลดการประท้วง การชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดังนั้น จึงกําหนดให้ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
ตามที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ร้องเรียน
มากกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง ดําเนินการสําเร็จบ้าง อยู่ระหว่างดําเนินการบ้าง โดยจะรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกเรื่อง
เช่น เรื่องเป็ดไร่ทุ่งส่งกลิ่นเหม็น ฟาร์มเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม็น หนี้นอกระบบ การพนัน การรุกล้ําแม่น้ําลําคลอง
การรุกล้ําป่าสงวน การตัดไม้ทําลายป่า การบุกรุกอุทยาน เป็นต้น ซึ่งศูนย์ดํารงธรรมต้องมีข้อมูลและสามารถตอบ
พี่น้องประชาชนได้ สิ่งสําคัญ คือ การติดตามผล เพราะปัญหาของพี่น้องประชาชนต้องดําเนินการแก้ไขให้ได้ภายใน
๓๐ วัน หากดําเนินการไม่ได้ตามกําหนด ต้องชี้แจงเหตุผลให้พี่น้องประชาชนทราบ จึงฝากทุกหน่วยงาน เรื่องใด
อยู่ในความรับผิดชอบขอให้เร่งดําเนินการแก้ไข

๑๑
เรื่อง “ขยะ” ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ดําเนินการในเรื่องของการกําจัดขยะ โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกระทรวง
รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนดแผนการก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะ โดยจะมีการก่อสร้างโรงเตา
เผาขยะ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โรงขยะเชื้อเพลิง บ่อฝังกลบขยะ และระบบฝังกลบเถ้าที่เกิดจากเตาเผา และนํา
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้การกําจัดขยะเป็นไปตามมาตรฐาน และ
สามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ขณะนี้ประเทศมีขยะตกค้างอยู่ จํานวน ๘ ล้านกว่าตัน
จึงได้กําหนดเป็นวาระแห่งชาติ คือ เสริมสร้างให้สังคมนําขยะเข้ามาทําให้เกิดประโยชน์ ลดการจัดการขยะแบบ
รวมศูนย์ โดยให้ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการร่วมกั น จังหวั ดเพชรบุรี ให้ จัดเซ็น MOU กับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว นายกรัฐมนตรีกําหนดให้ประเทศต้องมีบริษัทกําจัดขยะไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่ง ซึ่งขณะนี้
มีอยู่แล้ว จํานวน ๔ – ๕ แห่ง โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนมือ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีขยะตกค้าง อยู่ในลําดับที่ ๗
ของประเทศ จํานวน ๑,๑๗๐,๐๐ กว่าตัน อัตราการสะสมขยะมูลฝอย จํานวน 2,545.64 กิโลกรัม/คน ขณะที่
จังหวัดสงขลา มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมมากที่สุด จํานวน 2,471,840.40 ตัน ประชาชน จํานวน ๑ ล้านกว่าคน
อัตราการสะสมขยะมูลฝอย 1,772.42 กิโลกรัม/คน สิ่งเหล่านี้ต้องร่วมกันแก้ไข ตามแผน Road map ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จํานวน ๓ ระยะ ดังนี้ ๑) แผนระยะเร่งด่วน (๖ เดือน) จํานวน ๖ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวั ดสระบุ รี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
ปทุมธานี ทั้ง ๖ จังหวัดต้องลดขยะมูลฝอยตกค้างให้ได้ จํานวน ๑๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ จากขยะมูลฝอย
ตกค้างทั้งประเทศ จํานวน ๒๘ ล้านตัน ๒) แผนระยะปานกลาง (๑ ปี) ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดชัยนาท
จังหวัดเพชรบูร ณ์ จั ง หวั ด ระนอง จังหวัดชุ มพร จัง หวั ด ยะลา จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา จั งหวั ด กระบี่ และจัง หวั ด
สมุ ท รสาคร ๓) แผนระยะยาว (๑ ปี ขึ้ น ไป) จํ า นวน ๔๗ จั ง หวั ด ที่ เ หลื อ แผนทั้ ง ๓ ระยะ ต้ อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการ และควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ปฏิบัติตามแผนด้วย
เรื่อง “ยาเสพติด” นโยบายของรัฐบาลเน้นย้ําด้านการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดมาจาก
เรือนจํา หรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมคุมประพฤติ
หรือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีกระบวนการติดตามที่ชัดเจน มอบนายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทําหน้าที่
สอดส่องดูแลผู้เสพที่ผ่านการบําบัดแล้ว ติดตามช่วยเหลือฝึกอาชีพ และหางานให้ทําเพื่อป้องกันการหวนกลับไปใช้
ยาเสพติดอีก
เรื่อง “การเบิกจ่ายงบประมาณ” การจัดซื้อจัดจ้าง งบค้ างปี งบประมาณ ๒๕๕๗ เงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ตามรายไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปี ซึ่งจังหวัดได้ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สํานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว สําหรับ
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ ต้ อ งเริ่ ม เริ่ ม ดํ า เนิ น การกั น เงิ น เดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๘ ต้ อ งปรั บ แผน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๘,
ปี ๒๕๕๙, ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑) ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ พื้นที่ดําเนินการ กรณี
เป็นเขตอุทยานต้องขออนุญาตอธิบดี กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากอุทยานดําเนินโครงการเองต้องแจ้งไปยัง
อธิบดีเพื่อทราบ เป็นต้น พื้นที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยมีเจ้าของ หากไม่มีเจ้าของถือว่าเป็นของหลวง ฉะนั้น
ต้องดําเนินการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ จึงขอให้ดําเนินการให้ถูกต้อง

๑๒
เรื่อง “การปฏิรูปประเทศ” จังหวัดเพชรบุรีประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนของจังหวัด จํานวน ๕ ท่าน ส่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง ได้รวบรวมรายชื่อทั้ง ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)
ส่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) ต่อไป ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี
มาจากการโหวตของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปประจําจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง ๕ ราย โดยยึดถือตาม
แนวทางที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 มาตรา 9 เป็น
แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค เป็นธรรม รอบคอบและโปร่งใส จึงมั่นใจว่า
การเสนอรายชื่อจะมีความเหมาะสม และสอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดอย่างแน่นอน สําหรับเรื่องต้องการ
จะปฏิรูป เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านคุณธรรม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย
สามารถเสนอได้หมดทั้ง 11 ด้าน
เรื่อง “สาธารณภัย” คาดว่าปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้ง จากสถิติของน้ํา
ในเขื่อนหลาย ๆ เขื่อน เช่น เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ําไม่ถึง ๕๐ % ในส่วนของเขื่อนแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี มีความจุ ๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ํา ๓๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๙
ในขณะที่ต้องใช้น้ําปีละ ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หากเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฝนไม่ตก
อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง ฉะนั้น มอบสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หาวิธีปรับเปลี่ยน
อาชีพให้กับพี่น้องประชาชน เช่น ปลูกพื้นน้ําน้อย เลี้ยงโคนม โคขุน ควบคู่ไปกับการทําไร่ทํานา การลดต้นทุนการผลิต
การจําหน่ายสินค้า OTOP ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร นําผลผลิตทาง
การเกษตรมาแปรรูป เพราะจังหวัดเพชรบุรีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจํานวนมาก ปีละ 8 ล้านคน เช่น โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เดือนละ 4 หมื่นกว่าคน ฉะนั้น จึงมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าได้มาก
รั ก ษาการสมเด็ จ พระสั ง ฆราช ได้ สั่ ง การเรื่ อ ง “หมู่ บ้ า นรั ก ษาศี ล ๕” มอบสํ า นั ก งาน
พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด เพชรบุ รี ดํ า เนิ น การ มอบสํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ดํ า เนิ น การเรื่ อ งตั ว ชี้ วั ด
แบบประเมินผล ว่าหมู่บ้านใดจะเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ถ้าคนเกินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปรับรองจะเป็นคนรักษาศีลได้
อาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งในศีล 5 ข้อ รักษาการสมเด็จพระสังฆราช ต้องการให้ประเทศไทยรักษาศีลเพื่อสร้างความ
ปองดองสมานฉันท์ให้ประเทศ ท่านบอกว่าการรักษาศีล ๕ จะมีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์
จากนโยบายที่มอบให้ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม มูลนิธิ กองทุนต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานอิสระ
๑.๔ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าวัดถ้ําแก้ว อําเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล/พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นําองค์กรภาคเอกชน ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่
นักศึกษา นักเรียนและประชาชน ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จไปยัง
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจพระอาการ วันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร) นําหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน ครู
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗ (ครั้งสุดท้าย) ณ วัดหนองจอก หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยลึก
ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้าวัดทําบุญและฟังธรรม เป็นโอกาสที่
ส่วนราชการจะได้ศึกษาปัญหา อนุรักษ์ และพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรม เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันจะนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม วันที่ 3 กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวัดใหญ่

๑๓
สุวรรณาราม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระศรีวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายธรรมยุต เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของ คสช. คือ ความมุ่งหมาย
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ําเพชรบุรี เพื่อหารือการบริหารจัดการน้ําและการพัฒนาลุ่มน้ําเพชรบุรีและ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําแบบบูรณาการ การพิจารณากรอบแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาลุ่มน้ําแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ของลุ่มน้ําเพชรบุรี วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต
จั ด ตั้ ง รางวั ล ระดั บ นานาชาติ เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระปรี ช าด้ า นการศึ ก ษา ที่ ท รงอุ ทิ ศ พระองค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนดําเนินงานและพิจารณาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ รางวัล ดําเนินการทุก ๆ ๒ ปี โดยจะพระราชทานรางวัลครั้งแรก
ในช่วงเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘ วันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดหนองจอก (ธ) ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด
ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (ธ) ประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี จัดงานถวายสลากภัตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 178 หาบ สลากภัตเป็นชื่อเรียกวิธีถวายทาน
แก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่
ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจํากัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ เป็นสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่า
แม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้น
พระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้าง
จิตสํานึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์ปูทะเลและพันธุ์ปูม้าลงแหล่งน้ําธรรมชาติ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ณ ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสําราญ - แหลมผักเบี้ย หมู่ที่ ๑ ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่ ๒๑ กันยายน
ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ํา และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
สัตว์น้ํา ด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําตามแหล่งน้ําสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือชาวประมง
และประชาชนงดจับสัตว์น้ําทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติด้วย จังหวัดเพชรบุรีได้ตอบสนองนโยบายของกรมประมง
ในการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ําชุมชน โดยนําสัตว์น้ําที่อยู่ในระยะมีไข่มาดูแลในสถานที่เฉพาะจนกว่าสัตว์น้ํานั้น
จะวางไข่สู่ธรรมชาติได้ แล้วจึงนําสัตว์น้ําไปใช้ประโยชน์เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ํา ทั้งยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมของสินค้าประมงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสัญจร ประจําปี 2557 กิจกรรมผู้ว่า
พาเยี่ยมกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบ้านในดง ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านในดง โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือกัน นวัตกรรมใหม่ การเชื่อมโยงท้องถิ่น
และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 120 คน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

๑๔
ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานสู่อาเซียนและสากล และพัฒนาสมรรถนะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน ๖๐ แห่ง เพื่อจัดนําเสนอ
ผลงานครูและนักเรียนในด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สองในการสื่อสารเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียนและสู่สากล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ไปพร้อมกันอีกด้วย วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ หมู่ที่ ๕ ตําบลเขากระปุก
อําเภอท่ายาง พลเอก สถิต แจ่มจํารัส ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ กองทัพบกพร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการชั่งหัวมัน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ
และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ และผลความคืบหน้าในการก่อสร้างพระตําหนัก
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก – เขาเตาหม้อ บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ที่จะน้อมเกล้า
ถวายแด่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว เพื่อ นํา ผลความคืบ หน้ า สรุ ป เสนอผลการดํ า เนิ นงานและรายงานต่ อ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ อําเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการสําหรับเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ สู่ระบบมาตรฐานเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน โดยการนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานโครงการ และการ
บรรยายเรื่องพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตรที่มีผลต่อผู้บริโภค การเสวนาเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิต
การตลาดพืชปลอดภัย จังหวัดเพชรบุรี การแบ่งกลุ่มอภิปรายสรุปผลการดําเนินโครงการ และกําหนดแนวทางการ
พัฒนาในระยะต่อไป วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของสํานักประสานและบริหารโครงการ
สสว. การพิจารณาโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าและยกระดับกลุ่ม SMEs
ผลิต บริการ ท่องเที่ยว เกษตร และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์ เชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ เชื่อมโยงกับของฝากของที่ระลึก โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการไปที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี, ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาน หมู่ที่ ๕
บ้านไร่ตอ ตําบลบ้านทาน อําเภอบ้านลาด, ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง อําเภอเมืองเพชรบุรี
อันเป็นนโยบายด้านการปกครองและพัฒนาที่ต้องการ เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องตามเป้าหมาย ด้วยการพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับฟังปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และรับทราบศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
ใกล้ชิด สร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติระยะที่ ๒ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการ
บริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดย
การรวมกลุ่มเล็กไปสู่กลุ่มใหญ่ เพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกัน และมิให้เป็นปัญหาอุปสรรคในระยะต่อไป
รวมทั้ง ได้จัดตั้งคณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบัติระยะที่ ๒ โดยปราศจากความขัดแย้งของ
ทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ติดตามทุกอําเภอโดยการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแนวทางการบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนํานโยบายไปสู่การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนต่อไป วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่า

๑๕
ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี (พ.ต.ท.ม.ล.กิ ติ บ ดี ประวิ ต ร) เป็ น ประธานพิ ธี ม อบปั จ จั ย การผลิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชน
กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านที่จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน.
จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งและดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐ หมู่บ้าน ๕๐ คน ฝึกอบรมโดยศูนย์การพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ก่อนจะขยายผลจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตคนละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านละ ๑ ศูนย์ ที่มีความพร้อมและความตั้งใจของผู้เข้ารับการอบรมในหมู่บ้านทั้ง ๕ คน มอบปัจจัยการผลิต
เพิ่มให้อีกหมู่บ้านละ ๔๐,๐๐๐ บาท ในการขยายผลไปอีก ๕ ครัวเรือน โดยจัดตั้งและประชุมหารือร่วมกับราษฎร
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ราษฎรสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ เนื่องจากปี 2556
กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดําเนินการครบ 1 ทศวรรษ สํานักงาน ป.ป.ส. จึงได้ขอพระราชานุญาตจัดทําเข็มตราสัญลักษณ์
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประกาศพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในการต่อสู้กับยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ส่งมอบตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จํานวน 695 อัน ให้จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่17 กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานมอบเข็มตราสัญลักษณ์
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จํานวน 139 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 อัน เพื่อนําไปมอบให้คณะกรรมการภายในกองทุนของแต่ละหมู่บ้าน และมอบป้าย
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยม และมีผลการตรวจสุขภาพอยู่ใน
ระดับ A จํานวน 20 หมู่บ้าน วันที่ 21 กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ 15 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็ นประธานพิธีรับเสด็จพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่ หัว รัชกาลที่ 5
คณะกรรมการดําเนินงานจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ได้กําหนดจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นําโดยพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต (ธ)
กรุงเทพมหานคร จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร ไปประดิษฐาน ณ เกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 24 กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุรี เป็ นประธานเปิดโครงการอบรมหลั กสูตรการเสริมสร้างความสามั คคีและความ
จงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จํานวน 500 คน
การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันสําคัญของชาติ
และประโยชน์ของความสามัคคีในสังคม เป็นแนวทางในการลดความขัดแย้งพร้อมกับสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่
ประชาชนโดยส่วนรวม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๐,๕๘๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙,๖๙๙.๘๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓ อยู่ในลําดับที่ ๓๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๕.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๗๘.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๔๙
เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๘,๖๐๐.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๖
๘,๔๒๑.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒ อยู่ในลําดับที่ ๓๒ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๑.๖๓ ผลการเบิกจ่ายลงทุน เป้าหมาย
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๔.๔๑
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน ๒๔
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๓ ล้านบาท
๒) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๙.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๐๗ ล้านบาท ๓) สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑๓.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๑.๐๗ ล้านบาท ๔) โครงการ
ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓๗.๙๒ ล้านบาท ๕) สํานักชลประทานที่ ๑๔
งบประมาณ ๗๓.๗๖ ล้ านบาท เบิกจ่ ายได้ ๖๒.๙๙ ล้ านบาท ๖) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ ตชด.
งบประมาณ ๑๒.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๙๒ ล้านบาท ๗) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ งบประมาณ
๓๑๙.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๔๒.๐๘ ล้านบาท ๘) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔.๐๕ ล้านบาท ๙) กก.๑ บก.กฝ. ค่ายพระรามหก งบประมาณ ๕.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๐๑
ล้านบาท ๑๐) สํานักงานบํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๓๔.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓๔.๙๕ ล้านบาท
๑๑) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ ๕.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๙๑ ล้านบาท ๑๒) กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง งบประมาณ ๑๘๘.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๑.๒๒ ล้านบาท ๑๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๕๐.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๔.๖๑ ล้านบาท ๑๔) สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๒.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔.๕๘ ล้านบาท ๑๕) งบจังหวัด งบประมาณ
๑๑๘.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๕.๗๘ ล้านบาท ๑๖) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๑๙๓.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๔.๘๕ ล้านบาท ๑๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
งบประมาณ ๑๙.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗.๒๖ ล้านบาท ๑๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ
๖๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๑.๑๓ ล้านบาท ๑๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
งบประมาณ ๓๑.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๘๐ ล้านบาท ๒๐) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๒๑.๐๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๖๘ ล้านบาท ๒๑) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๘.๖๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒.๕๐ ล้านบาท ๒๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๙.๑๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๒๒ ล้านบาท ๒๓) มณฑลทหารบกที่ ๑๕ งบประมาณ ๔.๐๑ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
๒๔) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๓.๑๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๖๔.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๗ อยู่ในลําดับที่ ๖๔ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๘.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๕.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๗ อยู่ใน
ลําดับที่ ๕๙ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๖.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๘.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อยู่ในลําดับที่ ๖๓
ผลการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ม จั งหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้ รับจัดสรร ๒๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๖๙.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๒ อยู่ในลําดับที่ ๕ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๘.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๙
อยู่ในลําดับที่ ๕ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๕.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๘.๑๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๓ อยู่ในลําดับที่ ๑๑

๑๗
มาตรการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑) เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และกําหนดเป้าหมายการเบิ กจ่ ายงบประมาณในภาพรวม ไม่น้อยกว่ าร้ อ ยละ ๙๖ ของงบประมาณรายจ่าย
๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท ๒) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องดําเนินการเร่งรัดการ
ก่อหนี้ภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และเบิกจ่ายงบได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเฉพาะรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าส่วนราชการติดตามกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนราชการรายงานผลการเบิกจ่ายให้สํานักงานคลังจังหวัด ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการเร่งรัดเป็นประจําทุกเดือน
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
คลังจังหวัด
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้ อ ยละ ๘.๖ แรงสนั บ สนุ น จากการขยายตัว ของอุ ป ทานภาคการเกษตร ภาคบริ ก าร และภาคอุ ตสาหกรรม
แต่อย่างไรก็ตามด้านอุปสงค์หดตัวตามการหดตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ สําหรับปริมาณ
เงิ น ฝากและสิ น เชื่ อยั ง ขยายตั วในอั ตราที่ ช ะลอลงสอดคล้ อ งกั บ การชะลอลงของการลงทุ น ภาคเอกชน ด้า น
เสถียรภาพเศรษฐกิจยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากการเพิ่มตัวของอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่เสถียรภาพ
ด้านการจ้างงานขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑๕.๕ ตามการ
ขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๖๖.๕ เป็นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรด โคเนื้อ และกุ้งขาว เป็นสําคัญ อีกทั้งดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็น
โครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ ๕.๓ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก และปริมาณการใช้ไฟฟ้า
กิจการโรงแรม นอกจากนั้น ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒.๔ สะท้อนจากการขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานและจํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมสะสม เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๔.๒ ตามการหดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ที่หดตัวร้อยละ ๖.๘ ตามการลดลง
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ นอกจากนั้น ยังมีแรงฉุดดึงจากการ
หดตัวของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ที่หดตัวร้อยละ ๑๖.๔ ตามการลดลงของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่าย
ลงทุน อีกทั้งดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงร้อยละ ๖.๐ ตามการชะลอลงของสินเชื่อ
สําหรับการลงทุน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๕๗.๐ เป็นผลจาก
ปริมาณผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ ๖๖.๕ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรด โคเนื้อ
และกุ้งขาว เป็นสําคัญ สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕.๗
ตามการลดลงของราคาข้าวเป็นสําคัญ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
๖.๔ ตามการขยายตัวของปริมาณเงินฝากของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ ๗.๒
ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๖.๓ ตามการขยายตัวของปริมาณ
สินเชื่อของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ ๑๐.๖ ในเดือนก่อน สอดคล้องกับการชะลอลงของการ
ลงทุนภาคเอกชนเช่น เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒.๑
เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม แต่อย่างไรก็ตามชะลอลงเล็กน้อยจากที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๕ ในเดือนก่อน สําหรับเสถียรภาพด้านการ
จ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ ด้านการคลัง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือน
กรกฎาคม มีจํานวน ๗๙๕.๕ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๒๑.๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการ

๑๘
เบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๖๔๑.๐ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๒.๙ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของ
หน่วยงานกองทัพบก และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เบิกจ่ายได้ลดลง ประกอบกับได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในปีก่อนเป็นสําคัญ ในส่วนรายจ่ายลงทุนจํานวน ๑๕๔.๕ ล้านบาท
ลดลงร้อยละ ๕๖.๑ เป็นผลจากงบลงทุนในภาพรวมได้รับจัดสรรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
ประกอบกับงบเหลื่อมปีปีก่อนมีฐานสูง สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๒๕.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๑
เมื่อเทียบกัลป์ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและอากรแสตมป์ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ และการจัดเก็บรายได้ของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล จํานวน ๕๗๓.๕ ล้านบาท สะท้อนภาวการณ์คลังในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด การเบิ กจ่ ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ ภาพรวมของจังหวัดตกลงจากปี ที่ ผ่ านมา สืบเนื่ องจาก
(นายไกร บุญบันดาล) งบประมาณที่ได้รับจากงบฟังค์ชั่น คือ งบของหน่วยงาน มีการโอนเงินเข้า จํานวนกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
ระหว่างปีและปลายปี ส่งผลให้ตัวเลขการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวแปร ตัวเงิน
ที่เข้ามาช่วงปลายปีงบประมาณได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างทําสัญญา อยู่ระหว่างดําเนินการ ทั้งนี้ หากมองในภาพของ
งบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด จนถึงปัจจุบัน จังหวัดเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ สําหรับงบกลุ่มจังหวัด ผลเบิกจ่ายจนถึง
ปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาดีขึ้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เบิกจ่ายได้ลําดับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้
ลําดับที่ ๕ แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดได้กําหนดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําโครงการและการดําเนิน
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่าย ติดตามผลโครงการในส่วนของงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องประชุม ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธารา มันตรา ชะอํา
รีสอร์ท เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเขียนรายละเอียดโครงการ การดําเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกันในเรื่องการเขียนแบบแปลน การประมาณการ ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมของโครงการ
การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดําเนินการ ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดําเนินการตาม
เป้าหมายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กําหนด ในส่วนของงบการฝึกอบรมต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรก งบลงทุนไตรมาสแรกต้องเบิกจ่ายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ดําเนินการตามโครงการของจังหวัด จังหวัดได้ของบประมาณ
ไปทั้งสิ้น จํานวน ๒๖ โครงการ ภายหลังได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการได้ รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง คงเหลือเงินอยู่ จังหวัดสามารถทําโครงการได้เพิ่ม จํานวน ๙ โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น
จํานวน ๓๕ โครงการ มีหลายหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % เป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณดําเนินการหลัก ๆ
จํานวนเงินมาก เช่น สํานักงานทางทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี สําหรับงบของจังหวัด จํานวน ๑๕ ล้านบาท
ยังค้างอยู่ งบกลุ่มจังหวัดที่จัดซื้อจัดจ้างตอนปลายปี จํานวน ๔๒ ล้านบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ พิ ธี ว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 255๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙
๔.๒ โครงการปรั บ ปรุ งสิ่ งอํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ ผู้ พิ การและผู้ สู งอายุ เพื่ อเข้ าถึ ง
โบราณสถานพระนครคีรี
หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี พระนครคี รี หรื อ เขาวั ง เป็ น พระราชวั ง ในพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2402 เป็นพระราชวังสําหรับประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อน ภายในพระนครคีรี
ประกอบด้ ว ย หมู่ พ ระที่ นั่ ง พระตํ า หนั ก ป้ อ ม และอาคารต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ค วามสวยงาม และมี คุ ณ ค่ า ทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถาน
สําคัญของชาติ และต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และพระนครคีรี ปี ๒๕๕๔ นักท่องเที่ยว จํานวน ๔,๙๔๙,๑๖๗ คน เที่ยวชม
พระนครคีรี จํานวน ๔๖๓,๙๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ ปี ๒๕๕๕ นักท่องเที่ยว จํานวน ๕,๐๑๐,๐๖๖ คน เที่ยวชม
พระนครคีรี จํานวน ๓๗๓,๘๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ ปี ๒๕๕๖ นักท่องเที่ยว จํานวน ๕,๘๓๐,๖๖๓ คน เที่ยวชม
พระนครคี รี จํา นวน ๔๑๕,๔๘๖ คน คิด เป็ นร้ อ ยละ ๗.๑ ปัจ จุ บั น พระนครคีรี เป็ นปู ชนี ย สถานและสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชม ด้วยพระนครคีรีเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสูง 95 เมตร เส้นทางขึ้น - ลง และถนนภายในพระนครคีรีมีความคดเคี้ยว
ลาดชัน มีพื้นที่ต่างระดับและบันไดเป็นจํานวนมาก ผู้พิการและสูงอายุจึงไม่สามารถเข้าถึงบริการบนพระนครคีรี
ได้ โดยสะดวก สถิ ติ ผู้ สู งอายุ ของประเทศไทย จํ านวน 8,170,909 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 11 ผู้ พิ การ จํ า นวน
1,551,931 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 สําหรับสถิติผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 67,820 คน คิดเป็นร้อยละ
14 ผู้พิการ จํานวน 11,078 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
จากข้อจํากัดของการให้บริการข้างต้น และเพื่อให้การดําเนินการของพระนครคีรี เป็นไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disbilities) (CRDP) และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 จังหวัดเพชรบุรี
และกรมศิลปากร จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อเข้าถึง
โบราณสถานพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น เพื่อประกันว่าคนพิการ สามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ สามารถเข้าถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัฒนธรรมหรือบริการ อาทิ โรงละคร พิพิธภัณฑ์
โรงภาพยนตร์ ห้องสมุดและบริการด้านการท่องเที่ยว แผนงานโครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงโบราณสถานพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 มีเป้าหมายการดําเนินงาน 3 ส่วน
ได้แก่ 1) งานปรับปรุงป้ายบรรยายและป้ายบอกทางขึ้นอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี 2) งานปรับปรุง
ทางเดินช่วงราชวัลลภถึงทิมดาบ 3) งานจัดทําลิฟท์เกาะราวบันได (Platform Lift) ในส่วนของงานจัดทําลิฟท์
บันได (Platform Lift) ในการดําเนินการติดตั้งลิฟท์จํานวน 3 จุด จะใช้ลิฟท์ทั้งสิ้น 3 ตัว ใช้พื้นที่ลิฟท์ความกว้าง
ประมาณ 1.40 เมตร เสาของลิฟท์ จะตั้งห่างกันประมาณ 1 เมตร เสาติดตั้งลิฟท์ ขนาด 2 x 2 นิ้ว ต้องมีการ
เจาะพื้ น เพื่ อติ ด ตั้ง เสาลึก ประมาณ 20 เซนติ เ มตร การติ ดตั้ ง เบรกเกอร์ ขนาด 50×50 ซม. จะต้อ งติด ตั้ ง
ในบริเวณที่ใกล้ลิฟท์ ลวดสลิงที่ใช้ในการดึงลิฟท์จะใช้แป๊บพลาสติกหุ้ม ขนาดไฟสําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด
1 เฟส (กระแสไฟบ้าน) ความเร็วในการขับเคลื่อนลิฟท์ ประมาณ 6 เมตร ต่อ 1 นาที รับน้ําหนักได้ไม่เกิน 300
กิโลกรัม ค่าบํารุงรักษาลิฟท์ จะต้องทําสัญญาปีละครั้ง โดยบริษัทจะเข้ามาดูแล บํารุง รักษาลิฟท์ 3 เดือน/ครั้ง
โดยคิดค่าบริการ ครั้งละ 5,000 บาท/ลิฟท์/ตัว จํานวน 4 ครั้ง/ปี ดังนั้นจะมีค่าบํารุงรักษาลิฟท์ 3 ตัว ประมาณ
60,000 บาท/ปี (ไม่รวมค่าอะไหล่ และค่าแรง) ลิฟท์จะรับประกัน 1 ปี

๒๐
เส้นทางการติดตั้งลิฟท์เกาะราวบันได จุดที่ 1 ด้านซ้ายของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ - พระที่นั่ง
ราชธรรมสภา บริ จัดสร้างเป็นลิฟท์บันได (Platform Lift) รางตรง ความยาว 25.40 เมตร จุดที่ 2 บริเวณบันได
ทางขึ้นพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ด้านซ้าย จัดสร้างเป็นลิฟท์บันได (Platform Lift) รางตรง ความยาว 8.84 เมตร
จุดที่ 3 บริเวณบันไดด้านซ้ายข้างทิมดาบองครักษ์ จัดสร้างเป็นลิฟท์บันได (Platform Lift) รางตรง ความยาว
16.44 เมตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ตามที่ ค ณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กําหนดให้เรื่ องการกําจัดขยะมูล ฝอยเป็นวาระ
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทํา Road Map โดยมีหลักสําคัญ คือ การลดแยก
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การกําจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกําจัดโดยเทคโนโลยีที่ผสมผสาน เน้นการแปรรูป
เป็นพลังงานหรือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมให้เอกชนมาร่วมลงทุน รวมทั้งสร้างวินัยให้คนในชาติ
ซึ่งได้กําหนดระยะเวลาดําเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วนภายใน 6 เดือน ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (เอกชน) และจังหวัดปทุมธานี (เอกชน)
สําหรับจังหวัดเพชรบุรีอยู่ระยะปานกลางภายใน 1 ปี และระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สําหรับองค์ประกอบของ
Road Map การจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ๑) กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ๒) สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) ๓) วางระเบียบมาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน หลักการสําคัญของ
Road Map การจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ๑) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump) ๒) จัดการกับ
บ่อขยะเดิมที่ไม่ถูกต้อง ๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลในภาพรวม ๔) มีแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (แผนแม่บท – แผนระดับจังหวัด/แผนปฏิบัติการ) ๕) คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ๖) รูปแบบใหม่
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (กําจัดแบบศูนย์รวม – เน้นแปรรูปสู่พลังงาน) ๗) สร้างระบบจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน ๘) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาร่วมทุนหรือดําเนินงานระบบ ๙) สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการอย่างยั่งยืน (บรรจุในหลักสูตร – Zero Waste – ธนาคารขยะ – ลดการใช้ถุงพลาสติก) ๑๐) มุ่งสู่การ
จัดการอย่างยั่งยืน (ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน) ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของจังหวัด คือ ๑) สํานักงาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดเพชรบุ รี เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
๒) จัดทําแผนบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยของจังหวัด ๓) ดําเนินการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
สํารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอย สถานที่กําจัดขยะ การปรับปรุง ฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสม ๔) ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการลด คัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดขยะมูล
ฝอย ๕) ตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอย อํานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ คือ ๑) จัดทําแผนแม่บท ของจังหวัด และจัดส่งแผนฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒) ออกระเบียบหรือข้อกําหนดว่าด้วยการลด คัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดขยะ
มูลฝอยของจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด ๓) กําหนดอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ การเก็ บ รวบรวม ขนส่ ง และกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแก่ อปท. โดยไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด ๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรวบรวม
ขนส่ งและกํ าจั ดขยะมูล ฝอยแก่ผู้ ดํ าเนินกิจ การเก็บ รวบรวม ขนส่ง และกําจั ดขยะมู ล ฝอย โดยไม่เป็ นอัต ราที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด ๕) อํานวยการ กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน และ
ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๒๑
ประธาน
มอบสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี รีบดําเนินการยกร่างคําสั่ง
โดยเชิญมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดําเนินงานที่ประชุมหัวหน้าส่วน
เป็นประจําทุกเดือน
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา

๑๒.๒๐ น.

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

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

