รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องนพเก้า ชั้น ๙ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.ต.อ.มานูญ
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายรณภพ
7 นายประจักษ์
8 นายสาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นางมาริน
11 นายกฤตวัชร์
12 นายคํารณ
13 นางณัฐนันท์
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นางมยุรี
นายอรรจธร
นางศุภามาศ
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นางนันทิรา
นายประสงค์
นางสาวสุวรรณา
นายเอกชัย
นางอรัญญา
นายบุญเลิศ
นางสาวศุทธณัช
นายยุทธนา
นายโสภณ

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
เชวงเกียรติ
แก่นแก้ว
เหลืองไพโรจน์
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
อ่อนสุทธิ
เกตุแก้ว
พวงมณี
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
อินทรชาธร
ลี้ตระกูล
เครือนาค
พูลไชย
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
ชูเกตุ
ศรีสุโท
ตรีสิทธิเดช
เลิศวิบูลย์ลักษณ์
ยั่งยืนพงษ์
จันทพงษ์
เชาวนเจริญ
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายไพน้อย
นายสุรเวช
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายสุรเชษฐ์
นางสมจิต
นางเรวัต
พ.ต.ยุทธพงษ์
นายจตุพจน์

แซ่เตียว
ดีมาก
เทียนสุวรรณ
รัตนนุกูล
ขําทวี
ผ่องสุวรรณ์
นามปักษา
ปิยัมปุตระ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายรัฐฐะ
40 นางสาวสุนีย์รัตน์
41 นายปริญญา
42 นายวิสาห์
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายจําลอง
45 นายสิงหราช
46 นายขจรศักดิ์

สิริธรังศรี
ภู่ขํา
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
แก้วแดง
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 พ.ต.ท.ชลิต
48 พ.ต.ท.เชษฐา
49 ร.ต.อ.อร่าม
50 พ.ต.อ.วราเดช
51 พ.ต.ต.นิพนธ์
52 พ.ต.ท.เชาว์
53 พ.ต.ท.สมนึก
54 พ.ต.ท.ศิลปชัย
55 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์

ระเวง
อ่อนสุด
ผลลาภ
สวนคล้าย
เลิศพลรัตน์
พิทักษ์ผลไพศาล
พันธ์แจ่ม
มีช่วย
หาญโยธิน

56 ร.ต.ท.เกษ

อินทร์มา

57 ร.ต.ท.สมเด็จ

ชิงชัย

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

กระทรวงกลาโหม
58 พ.ต.ฤทธิชัย
59 พ.อ.อชิรวิชญ์

ประภาจิตร์
ศรีไพบูลย์

60 พ.อ.วิวัฒน์

หงส์บันดาลสุข

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

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
61 นางมาลินี
62 นางสาวรุ่งณภา
63 นายเกษมภูมิ
64 นายจรูญ

บุญสม
แสงมณี
วีรสมัย
แก้วขาว

65 นายประกิต
66 นางมานี
67 นายฐานุวัตร

ปราณพานิชนิจ
สถิรยากร
รัตนโชคมงคล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
68 นายอัครวิชย์
เทพาสิต

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการเขตเพชรบุรี ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
69 นายโกศล
เรืองสว่าง
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
70 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
71 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
72 นางสินทรัพย์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
73 นางสาวมนกรณ์
74 นายอนุชา
75 นายพรเทพ
76 นายสมเกียรติ
77 นายศักดา
78 นางวรรณเพ็ญ
79 นางสาวมณทิพย์
80 นายสุริยัญ
81 นายเจษฎา
82 นายมาโนช

ยอดใจ
ไชยเขตต์
สองสี
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
มะลิทอง
แสงหงษ์
อังศุพาณิชย์
มะโนน้อม

83
84
85
86
87

พรแดง
เจริญพรทิพย์
ตาทิพย์
ขําเลิศ
คณะมะ

นายอนุชิต
นายอิสระ
นายสมศักดิ์
นายประกิต
นายพิทยา

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

๔

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
88 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
89 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
90 นายเกรียงศักดิ์
พลประสิทธิ์
91 นายปณัย
หนูแท้
92 นายไพฑูรย์
ใจก้าวหน้า
93 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
94 นายกมล
นวลใย
95 นายธีระพล
เทพทอง
96 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
97 นายสุจิตต์
ดอกนางแย้ม
98 นายกมล
นวลใย

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
100 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์

หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
101 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
102 นายประสพชัย
103 นายชัพพมนต์
104 นายชัยทูรย์

พูลเกิด
พงศ์ทองน้อย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
105 นายธวัช
กอวัฒนาวรานนท์
106 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาลย์
107 นายชัยวัฒน์
บุญยืด

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
108 นายวีระ

บุญมาเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
109 นายทวี
110 นางบุษศา

ดวงธัมมา
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
111 นายอํานาจ

ค้ําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

๕

กระทรวงวัฒนธรรม
112 นางสาวดารณี

เพ่งผุดผ่อง

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
113 นางณัทกวี
114 นายกฤติพร
115 นายสายันต์
116 นายกิตติศักดิ์
117 นายสมพงศ์
118 นายสรยุทธ
119 นายวิชญคฌาณภ์
120 นายฉัตรชัย
121 นายประมุข
122 นายจํานงค์
123 นายสมศรี
124 นายสายัญห์

ศิริรัตน์
สําราญถิ่น
ศักดิ์จิรพาพงษ์
รัตนฉายา
กาศเกษม
อุ่นใจ
กสาเลศ
สุวรรณดี
ติฐิโต
สุขชู
กําไลแก้ว
พันนุกิจ

125
126
127
128
129
130

พุทธารักษ์
น้อยภาษี
นุ่มเมือง
ลิ้มเจริญ
นาควัชรานันท์
แสงมณีรัตนชัย

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

กระทรวงสาธารณสุข
131 นางกมลพรรณ

วัฒนากร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
132 นางวลัย
133 นางทิพาพร
134 นายสุทธิ

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
สุขยิ่ง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
135 นายชัยรักษ์
136 นางสาวชมพู
137 นายสมชัย
138 นายศักดิ์ศรี
139 ดร.กรัณย์

คุ้มโต
พรโพธิ์
สินธัญญาธรรม
ลาภประสิทธิ์
สุทธารมณ์

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

นายบุญรอด
นายวสรรณ์
นางขวัญรุ่ง
นายสมหมาย
นางชญาดา
นายมหิศร

๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
140 นางเยาวลักษณ์
141 นางกนกวรรณ
142 นางพรพรหม
143 นางมธุรจน์
144 นายอนุชา
145 นายศักดิ์สิทธิ์
146 นายศรีเพชร
147 นางสาวสิริกร
148 นางสาววาสนา
149 นายประยูร
150 นางสาวรมิดา

ทัสทะเสน
ชนะสิทธิ์
เดชบุญ
สุภาษิต
สุภาษิต
วาปี
อินพันทัง
ภคพงศ์พันธุ์
อิ่มอุทร
เชียรรัมย์
กลิ่นเมือง

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้เข้าร่วมประชุม
151 นายคงศักดิ์
152 นายอานนท์
153 นางวรรณวิมล
154 นายวิชัย
155 นายราชัน
156 นางสาวสุวรัตน์

สุดลาภา
พร้อมเพรียง
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
2 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
6 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี
7 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
8 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
9 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
10 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
11 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
12 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
13 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
14 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
15 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
16 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
17 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง

๗
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบโล่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัด
ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กํา หนดจั ด อบรมครู ผู้ส อนวิช าการสหกรณ์ ใ นโรงเรี ย นทุ ก เขตพื้น ที่
การศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ สามารถ
นําไปถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้ โดยในโครงการกําหนดให้มีการประเมินผลงาน
และกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกให้เหลือโรงเรียนต้นแบบ
จํานวน ๒ โรงเรียน บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลตามโครงการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผลดังนี้ ๑) โรงเรียนบ้านจะโปรง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ๒) โรงเรียนบ้านแม่คะเมย อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๒. มอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๗
พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานงานชุมชน กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นําชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และชุมชน ที่สมัคร
ใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวทางการดําเนินงาน มชช. ปี ๒๕๕๗ และเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน
เพื่อรับรองการพัฒนาตนเอง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๘ ราย ดังนี้ ๑) ประเภทผู้นํา ได้แก่ นายอนงค์ ฉิมงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตําบลดอนยาง
อําเภอเมืองเพชรบุรี และนายสงกรานต์ สีมาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง ๒) ประเภทกลุ่ม/
องค์กรชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง และกลุ่ม
ออมทรัพย์ ฯ บ้ านนาน้ําพุ หมู่ ที่ ๓ ตํ า บลไร่ โคก อํ าเภอบ้ านลาด ๓) ประเภทเครือ ข่ายองค์ก รชุม ชน ได้ แ ก่
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา และศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย
๔) ประเภทชุมชน ได้แก่ บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ที่ ๑ ตําบลปากทะเล อําเภอบ้านแหลม และบ้านถ้ําเสือ หมู่ที่ ๓
ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน

๘
๓. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสานสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีเด่นระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ปี ๒๕๕๗
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดเพชรบุรีดําเนินการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๕๗ อําเภอละ ๑ หมู่บ้าน รวม ๘ หมู่บ้าน และพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯ จาก
ระดับอําเภอ จํานวน ๑ หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบฯ ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้าน
ได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจ แก่
หมู่บ้านต้นแบบฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําเกียรติบัตร เพื่อมอบให้แก่หมู่บ้านต้นแบบฯ
ดีเด่นระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ปี ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑) ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ ๑ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๒) ระดับอําเภอ ได้แก่ บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘ ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี,
บ้านเขาสมองระบัง หมู่ที่ ๑ ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย, บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๖ ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา,
บ้านเทพราช หมู่ที่ ๓ ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง, บ้านนากระแสน หมู่ที่ ๖ ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด,
บ้านบางหอ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม, บ้านถ้ําเสือ หมู่ที่ ๓ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
๔. มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๗
ผู้แทน ผอ.สปพ.เขต ๑ ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้พิจารณาอนุมัติให้ นางมัทรียา จําปาเทศ ตําแหน่ง
ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นครูที่ดูแลเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาของ มูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มีคุณสมบัติสมควรแก่การยกย่องได้รับรางวัล “หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๗ โดยได้จัดส่งโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ
เพื่อมอบให้แก่ นางมัทรียา จําปาเทศ ครูชํานาญการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑
๒) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก กรมการปกครอง
๓) นายอรรจธร ลี้ตระกูล
สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ย้ายมาจาก สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
๔) นายสุรเวช ดีมาก
ประชาสั มพั นธ์ จั งหวั ดเพชรบุ รี ย้ ายมาจาก สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕) นายทวี
ดวงธัมมา
ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจํ า กลางเพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
๖) นายประกิต ขําเลิศ
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
โครงการชลประทานเพชรบุรี สํานักชลประทานที่ ๑๔
๗) นายอัครวิชย์ เทพาสิต
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานระยอง
๘) นายสันต์
จรเจริญ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ย้ายมาจาก
โครงการชลประทานระนอง
๙) นายกมล
นวลใย
หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน ย้ า ยมาจาก
อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๙
ประธาน
ยินดีต้อนรับทุกท่าน ส่วนใหญ่จะเคยทํางานจังหวัดเพชรบุรีบ้าง เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีบ้าง
ฉะนั้น คาดว่าการปฏิบัติงานคงง่ายขึ้น มีงานหลายอย่างรอให้ท่านปฏิบัติงานอยู่ ดังนี้
- ปลัดจังหวัดเพชรบุรี จะเป็นเรื่องนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบาย
คณะรัฐมนตรี ให้รายงานผลการดําเนินงานทั้ง ๑๑ ด้าน สําหรับเรื่องแรงงานเป็นเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรีให้
ความสําคัญและจะเข้ามาตรวจติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รัฐบาลเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของรัฐบาล
เพื่อให้ประชาชนได้รับว่ารัฐบาลได้ดําเนินงานอะไรไปบ้างแล้ว
- ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี ขอให้เน้นเรื่องยาเสพติดในเรือจํา เนื่องจากขณะนี้มีข่าวการ
สั่งของจากเรือนจําเป็นจํานวนมาก เรือนจํากลางเพชรบุรีเป็นเรือนจําสีขาว ซึ่งได้ดําเนินการจู่โจมตรวจค้นก็ไม่พบ
อะไร ขอให้รักษามาตรฐานไว้
- หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ด รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี เนื่ อ งจากในเขตอํ า เภอเขาย้ อ ย มี ก ารขอ
เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นการเกษตร มาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สร้างพอหัก สร้างอาคารพาณิชย์ ฉะนั้น เรื่องการ
ดําเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ต้องรอคิว ประชาชนบ่นว่าล่าช้า เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน ขอให้
เร่งรัดงาน หากมีปัญหา/อุปสรรค หรือต้องการให้จังหวัดเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องใดขอให้รีบแจ้งให้ทราบ
- ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรี
มีงานหลายงาน การดึงดูดนักท่องเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีเป็นสิ่งสําคัญ ขอเร่งคิดโครงการต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ซึ่งในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘
- ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี เน้นเรื่องน้ําและเรื่องภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลสั่งให้
งดการทํานาปรังในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยา และลุ่มน้ําแม่กลองไปแล้วนั้น สําหรับในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สถิติ
ข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าขณะนี้ปริมาณน้ําเป็นอย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคอะไรหรือไม่ และให้รายงานจังหวัดทราบ หากมีความจําเป็นต้องงดทํานาปี/นาปรัง พื้นที่เพาะปลูกจะ
ปลูกพืชอะไรทดแทน ถ้าจะปล่อยน้ําต้องปล่อยเดือนไหนถึงเดือนไหน การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ําเป็นเรื่องสําคัญ
รวมถึงอ่างเก็บน้ําที่ขาด ชํารุดเสียหาย ช่วงที่มีฝนตกหนัก ช่วงที่ผ่านมาซ่อมแซมอย่างไร จะใช้งบประมาณเท่าไร
ที่สํารวจไปแล้วกี่แห่งที่จะต้องทําการปรับปรุง
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
รองนายกรั ฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) กําหนดตรวจติดตามการปฏิบัติ
ราชการในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๕ (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และ
จังหวัดสมุทรสงคราม) ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประเด็นการตรวจติดตาม ได้แก่
๑. มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในระยะ ๓ เดื อ นแรก (ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม – เดื อ น
ธันวาคม) เนื่องจากรัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสแรก การจัดซื้อ/จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรก ดังนี้
๑.๑ ผลการดําเนินการพิจารณาทบทวนเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ หน่วยงานใดที่มีโครงการกันไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ประสานสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ช่วย
สํารวจและจัดเตรียมข้อมูล
๑.๒ ผลการดําเนินการเร่งรัดการทําสัญญาจ้างรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ที่ ยั ง เหลื อ อยู่ หน่ ว ยงานใดที่ เ บิ ก จ่ า ยไม่ ห มอหรื อ กั น ไว้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ทํ า สั ญ ญาจ้ า ง กั น ไว้ แ บบยั ง ไม่ มี ห นี้ จํ า นวน
กี่โครงการ จะทําสัญญาได้เมื่อไร หรือทําสัญญาแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรหรือไม่

๑๐
๑.๓ ผลการดําเนินการเร่งรัดการทําสัญญาจ้าง รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สรุ ป ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี ท ราบว่ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ รั บ งบประมาณกี่ โ ครงการ ทํ า จั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งถึ ง ไหน
บางโครงการเป็นเรื่องการกําหนดราคากลาง บางโครงการเขียน TOR บางโครงการอยู่ในระหว่างประกาศ ยื่นซอง
รับซอง ซึ่งมีแผนปฏิบัติในด้านงบประมาณอยู่แล้ว สามารถทําได้ตามแผนหรือไม่ มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร รวมถึง
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบท้องถิ่นจังหวัดเพชีบุรี ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน ๘๕ แห่ง ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างถึงไหน ให้ทําการสํารวจ เนื่องจากงบของจังหวัดส่วนใหญ่
นอกเหนือจากงบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบฟังค์ชั่น ของกระทรวง ทบวง กรมส่งเข้ามาในพื้นที่ เช่น ของ
โยธิการและผังเมือง จะสร้างสะพานขึ้นโป่งลึก – บางกลอย ดําเนินการถึงไหน ซึ่งเป็นงบฟังค์ชั่น ดังนั้น งบพัฒนา
จังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบฟังค์ชั่น และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการสอบถามไปแต่ละแห่งว่ามี
งบลงทุนเท่าไร ดําเนินการถึงไหน มีแผนการเบิกจ่ายอย่างไร
๑.๔ ผลการดําเนินงานงบกลางที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และงบไทยเข้มแข็ง เน้น
กํากับและติดตาม ส่วนใหญ่จะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีงบค้างท่อหรือไม่
ต้องดําเนินการตรวจสอบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป็นภาพรวมแผนงาน โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ ผลการดําเนินงาน การทําสัญญาจ้าง ผลการ
เบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค เน้นกํากับและติดตาม ดังนี้
- แผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยของรัฐ)
- แผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข (เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาล)
ในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานไม่ได้ตรวจติดตามเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี แต่ตรวจติดตามกลุ่ม
จังหวัดด้วย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสงคราม) จากนั้นจะดูงานศูนย์ดํารงธรรม
เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ทุกท่านดูในความรับผิดชอบของทุกส่วนราชการ ปัญหาที่ยัง
จัดซื้อจ้างไม่ได้เพราะอะไร อยู่ในเขตป่าหรือไม่ ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาต หรือยื่นแล้ว ประกวดราคาแล้ว ไม่มีคน
มายื่นซอง ประสานสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อรวบรวมข้อมูล
เรื่อง Digital economy เรื่องระบบเศรษฐกิจที่จะให้ประเทศไทยใช้เครื่องมือสารสนเทศให้
มากขึ้ น ฉะนั้ น เรื่ อ งสถิ ติ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ มอบสํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เมื่ อ ครั้ ง ไปรั บ มอบนโยบายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทย ซึ่งไม่ได้เก็บ
ข้อมูล พอบริหารประเทศแต่ละครั้งต้องมีการสํารวจข้อมูลใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งเวียนหนังสือเรื่องการสํารวจ
ข้อมูลแหล่งน้ําทั่วประเทศ จังหวัดเพชรบุรีมีอ่างเก็บน้ําที่ไหน มีฝายความจุเท่าไร การสํารวจพื้นที่ทําไร่ทํานา
ทั่วประเทศ ให้จังหวัดรายงานภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ว่ามีเขตป่าเท่าไร เขตราชพัสดุเท่าไร อยู่ในความ
รับผิดชอบของใคร รวมถึงที่ของเอกชนที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรมสิทธิ์ มอบสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สํารวจ
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะนําไปประกอบการจัดทํานโยบายของรัฐบาล ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เช่น เรื่องการขึ้นทะเบียนชาวนา ชาวสวนยาง ต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้
ทะเบียนที่ขึ้นไว้ถูกต้องหรือไม่ ในส่วนของทะเบียนที่ขึ้นไปตอนรับจําข้าวจะไม่ใช้ให้ทําใหม่ ให้ขึ้นทะเบียนใหม่
มอบสํานักงานเกษตรตําบลสํารวจทะเบียน และจะมีคณะกรรมการออกมาตรวจครั้ง ประกอบด้วย สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

๑๑
ทุจริตแห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาช่วยตรวจสอบว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีตัวปลอมหรือไม่ สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสํารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทํากิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
ที่ป่าสงวนแห่งชาติ มอบสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สํารวจเขตป่าไม้ เขตอุทยาน
ที่ราชพัสดุ มอบสํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี สํารวจว่ามีจํานวนกี่แปลง พื้นที่กี่ไร่ มีการบุกรุกหรือไม่ มอบ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องที่ สปก. มีจํานวนกี่แปลง มีพื้นที่กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา มีการบุกรุก
หรือไม่ ที่สาธารณะประโยชน์ มอบอําเภอทุกอําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี ตรวจว่ามีการขึ้นทะเบียนหรือไม่ จํานวนกี่แปลง กี่ไร่ มีการบุกรุกหรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือไม่ ซึ่งพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีมีปัญหาหลายแห่ง ที่กรกร้างว่างเปล่า ที่นิคมสหกรณ์ รวมถึงที่ที่เราจัดสรรให้พี่น้องเข้าไปทํากิน
เป็นสิทธิทํากิน เช่น ห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน ทางทหารดูอยู่กี่ไร่ แจกเอกสารสิทธิ์ทํากินไปแล้วเท่าไร
กี่ราย ในส่วนที่ค้างจะแจก ณ ตําบลกลัดหลวง ตําบลหนองพลับ ที่ให้พี่น้องประชาชนไป ต้องสํารวจให้หมด ที่ดิน
ของเอกชน ที่ราษฎรมีเอกสารสิทธิ์ สิทธิครอบครอง เช่น โฉนด นส.๓, นส.๓ ก ที่ดินของราษฎรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ครอบครอง มอบสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประสานสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
ขณะนี้ ในพื้นที่หลายแห่งตํารวจเข้าไปตรวจสอบอยู่ ซึ่งจะมีแผนกตรวจสอบเศรษฐกิจเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อําเภอ
แก่งกระจาน อําเภอเขาย้อย อําเภอชะอํา บริเวณชายหาด จึงขอให้ตรวจสอบให้ครบถ้วน เพราะนี้เป็นข้อมูล
สําหรับการจัดทํานโยบายของรัฐบาล ซึ่งต่อไปอาจมีมาตรการ เช่น เรื่องการสํารวจแหล่งน้ํา พอได้ข้อมูลแหล่งน้ํา
อาจมีการจ้างแรงงานมาขุดลอก ชดเชยในการที่ไม่สามารถทํานาปรังได้ จ้างแรงงานชดเชย หรือเรื่องที่ดิน อาจมี
ปัญหาร้องเรียนไปที่ศูนย์ดํารงธรรมของทุกจังหวัด หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนกลาง ปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้รับ
แม้กระทั่งจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ไม่มีที่ดินทํากิน แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน ปัญหากระทบกระทั่งระหว่างพี่น้อง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการสํารวจที่ดินทํากินจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ขอให้ท่านดําเนินการให้สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่จํากัด ส่วนใหญ่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วที่สํานักงานที่ดินจังหวัด เช่น เรื่องโฉนด นส.๓ นส.๓ ก สค.๑
ที่สาธารณประโยชน์ ขอให้สํารวจ เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจไม่เป็นปัจจุบันต้องมีสํารวจให้เป็นปัจจุบันอีกครั้ง มอบ
ทุกส่วนราชการเวลาทํางานจะทําอย่างไรให้ระบบงานไปสู่ระบบดิจิตอล ทํางานให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้
ความสําคัญ จึงขอให้ทุกส่วนราชการพัฒนาระบบงาน
๒. ปัญหาด้านแรงงาน เน้นเฉพาะแรงงานต่างด้าว ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะปิดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และจะมีการตรวจสอบจนถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หลังจากขึ้นทะเบียนแล้วจะมีการตรวจสัญชาติ ว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องหรือไม่ เข้าเมือง
มาอย่างถูกต้องหรือไม่ มอบสังกัดกระทรวงแรงงาน ในส่วนของปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี
มีแรงงานเพียงพอหรือไม่ จําเป็นต้องไปนําแรงงาน ๓ สัญชาติเข้ามา ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อําเภอ
เขาย้อยแรงงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาอะไร ส่วนใหญ่ที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานจะห่วงเรื่องคุณสมบัติของคนที่เข้า
มาทํางานไม่ตรงกับงานที่ทํา แรงงานที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือจึงต้องมีการอบรม โรงแรม สถานบริการ
จบมาแล้วแต่ภาษาไม่ได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม มีปัญหา ฉะนั้น เรื่องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานทําอย่างไรจะให้อย่างไรให้เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของประเทศไทย ยิ่งเข้าสู่อาเซียน ความ
ต้องการใช้แรงงานที่มีฝีมือมีจํานวนมาก ปัญหาการใช้แรงงานเด็กมีหรือไม่ การแก้ไขปัญหาทําอย่างไร
๓. ผลการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด จะให้ ส รุ ป ให้ เ ห็ น ว่ า เรื่ อ งที่ จั ง หวั ด
ได้ดําเนินการแก้ปัญหาแล้วกี่เรื่อง ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้กี่เรื่อง เรื่องที่มีการร้องเรียนมาก ๕ อันดับแรก และปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ ขอให้ทุกหน่วยงาน เช่น มณฑลทหารบกที่ ๑๕ รับเรื่องร้องเรียนกี่เรื่อง ดําเนินการไป
แล้วกี่เรื่อง มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบุกรุกป่า บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ฝากตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี ช่วยรับเรื่องที่ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่า สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ศูนย์
ดํารงธรรมติดตาม ฉะนั้นปัญหาของพี่น้องประชาชนต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นในระดับจังหวัด

๑๒
๔. กําหนดตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๕ ที่จะมา
ตรวจติดตามทั้ง ๓ เรื่องที่กล่าวมา สําหรับเรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องภัยแล้ง มอบสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการลดพื้นที่เพาะปลูก มอบสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ท่านวางแผนการดําเนินงานไว้อย่างไร รัฐบาลได้กําหนดให้จัดตั้งฟาร์เมอร์มาร์เก็ต เพื่อให้
เกษตรกรมีจุดขายที่มีคุณภาพ ชดเชยข้าวและยางพาราราคาตก เรื่องการส่งเสริมสินค้า OTOP การค้าชายแดน
ที่จะเปิดด่านสิงขร มอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้เตรียมการอย่างไร จังหวัดจะได้
อะไรจากการเปิดด่านสิงขร การเชื่อมโยงการค้า มอบสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้นําผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปลงนาม MOU ณ กรุงเนปยีดอ
ประเทศพม่า ไปแล้ว ที่ผ่านมาพืชผลทางการเกษตร การประมง ใช้เวลาในการส่งสินค้าประมาณ ๓ – ๔ ชั่วโมง
การเปิดด่านสิงขรจะช่วยลดเวลาในการส่งสินค้าลง มีสินค้าอะไรบ้างที่จะมาตีตลาดของเรา เช่น น้ํามันปาล์ม ข้าว
ยางพารา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องวางแผนรองรับว่าจะทําอย่างไร สําหรับการค้าชายแดนของประเทศไทยมีหลาย
ช่องทาง เช่น เมืองปาดังเบซาร์ ประเทศมาลเซีย, ด่านจังหวัดมุกดาหาร, สะหวันเขต, ด่านจังหวัดตราด, ด่านแม่สาย
จังหวัดน่าน เป็นต้น ซึ่งถือว่าประเทศไทยได้เปรียบ การค้าชายแดนเป็นการเพิ่มมูลค่า ชดเชยการส่งออกได้น้อย
ปีที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกสินค้าได้น้อย แนวโน้มปีหน้าคาดว่าไม่น่าจะเจริญเติบโตมากเท่าไร ฉะนั้น การพึ่ง
การค้าชายแดนจึงเป็นทางออกอย่างหนึ่ง มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันวางแผน
๕. เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาขยะ Roadmap ซึ่ ง ได้ เ ซ็ น คํ า สั่ ง ไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
คณะกรรมการมีทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาชน เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
นําร่อง ได้ดําเนินการไปแล้ว โดยนําพื้นที่ของโรงงานยาสูบเป็นพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งมีการประท้วงบ้างเล็กน้อย สําหรับ
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีคงต้องระบุพื้นที่ให้ชัดเจนว่าจะใช้ตรงไหน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกัน รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เราจะปล่อยให้ขยะเป็นปัญหาระดับชาติต่อไปไม่ได้ คาดว่าจะต้องมีการเซ็น MOU ส่งขยะ
มาฝังกลบให้ถูกต้อง ส่วนจะมีโรงงานหรือไม่คงต้องมีการประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งกันต่อไป มอบสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เร่งดําเนินการ เนื่องจากเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบาย
ของจังหวัดที่จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี ตาม Roadmap ของรัฐบาล
๖. เรื่อง ข้าว ขณะนี้รัฐบาลกําลังเร่งดําเนินการขายข้าวที่เก็บไว้ ที่กินไม่ได้ ต้องเร่ง
ระบายออก ฉะนั้น เรื่องนี้ มอบสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานหอการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
สําหรับจังหวัดเพชรบุรีที่ได้จัดทําบัญชีไว้ไม่มีปัญหาอะไร
๗. เรื่อง การจุดประทัดวันลอยกระทง มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบร้าน
จําหน่ายประทัด เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือทุกจังหวัด ในเรื่องการจุดประทัดยักษ์ การป้องกัน
อุบัติภัยทางน้ํา เช่น แพ เรือ ในวันลอยกระทง สําหรับจังหวัดเพชรบุรี คาดว่าไม่น่ามีปัญหา
๘. เรื่องสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้ได้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไปร่าง
รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว สําหรับจังหวัดเพชรบุรีไม่มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่อย่างไรเราสามารถฝากข้อคิด
ไปได้
๙. เรื่อง จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จังหวัดเพชรบุ รีมี จุดที่ เป็ นอั นตราย
จํานวน ๕ จุด ดังนี้ ๑) จุดที่ ๑ จุดตัดเพชรบุรี – นาวุ้ง (หลังร้านอินเดียแดง) มีไม้กั้นแต่เสียบ่อย ๒) จุดที่ ๒ จุดตัด
นาแค หมู่ที่ ๕ ตําบลต้นมะม่วง จุดนี้ไม่มีไม้กั้น เกิดอุบัติเหตุ มีบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง ๓) จุดที่ ๓ จุดตัด
ทุ่งเฟื่อง หมู่ที่ ๕ ตําบลธงชัย ไม่มีไม้กั้น ไม่มีไฟส่องสว่าง เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง ๔) จุดที่ ๔
จุดตัดตําบลบางจาก ไม่มีไม้กั้น เกิดเหตุบ่อยครั้ง ๕) จุดที่ ๕ จุดตัดตําบลห้วยเสือ ตําบลต้นมะม่วง ไม่มีไม้กั้น
เกิดเหตุบ่อยครั้ง

๑๓
ผู้แทนการรถไฟเขตหัวหิน
สําหรับจุดตัดที่ไม่มีไม้กั้น จะถือว่าเป็นทางลักผ่าน คือเป็นเส้นทางที่ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา ทั้งนี้ ทางรถไฟโดยแขวงการทางเพชรบุรี ได้ร่วมกันตรวจพื้นที่มาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๕๖ ทางการรถไฟแจ้งว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลักผ่าน ต้องทําให้ถูกต้อง โดยการแต่งตั้งคณะทํางานระดับ
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ ต้องนําทางลักผ่านไปแก้ไขให้เป็นทางผ่านที่ถูกต้อง
เสียก่อน เพื่อจัดของบประมาณมาทําไม้กั้น ทั้งนี้ ระหว่างนี้จึงต้องหาทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการตัดป่าสอง
ข้างทางให้ปลอดภัย ดูโล่ง ในส่วนของการแก้ไขปัญหา จังหวัดต้องมีการประชุมโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการของจังหวัด โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้แต่งตั้ง มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มี
เจ้าหน้าที่หลายส่วนงาน กรมทางหลวง ทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรถไฟ สารวัตรแขวงทาง
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นอนุกรรมการและผู้ ช่วยเลขา โดยการรถไฟจะ
ประสานงานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อจะนําเรื่องจุดตัดต่าง ๆ ที่ไม่มีไม้กั้นเข้าระดับ
กระทรวงเพื่อขออนุมัติต่อไป
ประธาน
สําหรับกรณีที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง ทาง อบต. มิได้นิ่งเฉย
แต่ได้ทําหนังสือไปทางการรถไฟแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจาก อบต.ต้นมะม่วง ไม่เห็นด้วยที่จะทํา
การปิดกั้นทางลักผ่านแห่งนี้ เนื่องจากมีประชาชนใช้สัญจรเป็นจํานวนมาก จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ใช้เป็นทางผ่านชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เป็นทางผ่านที่ถูกต้อง ทางการรถไฟมีหนังสือตอบกลับ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๗ ผลการพิ จ ารณา ดั ง นี้ ๑) การขออนุ โ ลมใช้ เ ส้ น ทางลั ก ผ่ า นดั ง กล่ า วไม่ อ ยู่ ใ น
หลักเกณฑ์การพิจารณารถทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟและทางรถยนต์ ๒) การขอเปิดใช้
ทางลักผ่านดังกล่าวขัดกับนโยบายด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟทั้งในระดับกระทรวงคมนาคม
และการรถไฟ ซึ่งไม่ประสงค์ให้มีจุดตัดผ่านเสมอระดับทางรถไฟเพิ่มมากขึ้น ทางลักผ่านให้พิจารณายกเลิกทั้งหมด
๓) หากการรถไฟอนุญาตโดยอนุโลมให้ใช้ทางผ่านดังกล่าว นอกจากจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายด้านความปลดภัยบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟแล้ว จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อขบวน
รถไฟบริเวณทางผ่านได้ การปิดและยกเลิกทางผ่านจะทําได้ยาก และจะมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขอเปิดใช้ทาง
ลักผ่านเช่นนี้อีกมากจนไม่สามารถควบคุมจํานวนทางผ่านได้ ดังนั้น การรถไฟจึงไม่อนุญาตให้ใช้เป็นทางผ่าน
ชั่วคราวตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วงขอมา ๔) หากองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง ประสงค์จะ
ขอเปิดใช้ทางผ่านดังกล่าว ขอให้ยื่นเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่ น กรองการอนุ ญ าตและขอแก้ ไ ขปั ญ หาจุ ด ตั ด ทางรถไฟกั บ ถนนระดั บ จั ง หวั ด ตามคํ า สั่ ง คณะกรรมการ
ร่วม พิจารณาอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดผ่านทางรถไฟ เพื่อพิจารณาเป็นทางผ่านที่ถูกต้องก่อน รถไฟจะ
ดําเนินการต่อไปได้ จากหนังสือที่ชี้แจง บอกว่าไม่สามารถดําเนินการ ไม่เป็นไปตามนโยบาย แต่บอกว่าให้ยื่นเรื่อง
เสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทั้ ง นี้ หากจั ง หวั ด ทํ า เรื่ อ งส่ ง ต่ อ ไปยั ง การรถไฟ ในเมื่ อ ขั ด กั บ นโยบายก็ ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ ดังนั้น จึงต้องแก้ไขนโยบายส่วนกลาง เราจะต้องยอมรับความเจริญของบ้านเมือง การรถไฟต้องดู
ภาพรวมทั้งประเทศ ต้องแก้ระดับเชิงโครงสร้าง ประเทศที่พัฒนาแล้วจุดตัดระหว่างถนนกับรถไฟจะสร้างเป็น
อุโมงค์หรือเป็นสะพานข้าม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๐. เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เนื่องจากหน่วยงานของ
ท่านมีศูนย์ตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง มอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล
ที่ นํ า มาแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย เราอาจไม่ ต้ อ งพึ่ ง การส่ ง ออกที่ มี ปั ญ หา ทํ า อย่ า งไรให้ พี่ น้ อ ง
ประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ทําอาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นต้น

๑๔
๑๑. เรื่อง คลองสวย น้ําใส ได้ดําเนินการไปแล้ว ณ หมู่ที่ 3 ลําห้วยถ้ํารงค์ ตําบลถ้ํารงค์
อําเภอบ้านลาด โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ทั้งนี้ ได้มอบหมายนโยบายไปแล้วว่าจะทําอย่างไรกับผักตบชวาที่เราไป
ขุดลอกมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เอามาทําปุ๋ยอินทรีย์ มอบนายอําเภอทุกอําเภอ ซึ่งเราจะดําเนินการไปในหลาย ๆ
พื้นที่ เช่น ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย ตําบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย ตําบลหนองกระปุ อําเภอบ้านลาด
ตําบลบางจาก อําเภอเมืองเพชรบุรี เรื่องของการดูแลผักตบชวาเป็นเรื่องหนึ่งที่เวลาฝนตกหนัก ๆ จะส่งผลให้ไป
อุดตันประตูระบายน้ํา จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดโครงการขุดลอกคลอง กําจัดผักตบชวา โครงการคลองสวย
น้ําใส และนําผักตบชวาไปทําปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กําหนดตรวจติดตามการปฏิบัติ
(นายไกร บุญบันดาล) ราชการในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๕ (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
สมุ ท รสาคร และจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม) ในวันจัน ทร์ ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ขอให้หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง
จัดเตรียมข้อมูล สํารวจข้อมูล ตลอดจนการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อม สําหรับเรื่องการจัดทําข้อมูลมอบ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ ได้ทํา MOU และซักซ้อมทําความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการจัดทําฐานข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือให้
ผู้บริหารนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้ประสานงานทั้งของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย
เรื่องการเร่งรัดการดําเนินการงบประมาณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
รัฐบาล ได้มีการซักซ้อมและทําหนังสือแจ้งว่า ภายในไตรมาสแรก (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ภาพรวม
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ สําหรับจังหวัดมีงบประมาณ
3 ลักษณะ ได้แก่ ๑) งบฟังค์ชั่น คือ งบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโอนมาตั้งเบิกจ่ายที่จังหวัด
๒) งบเรื่องของการพัฒนา เป็นงบของพัฒนากรจังหวัด จะได้รับจัดสรรปีละประมาณ 1๔๔ ล้านบาท ๓) งบกลุ่ม
จังหวัด จะได้รับจัดสรรประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท เนื่องจากจังหวัดเป็นที่ตั้งของการเบิกจ่ายและเป็นตัวแทนของ
กลุ่มจังหวัด งบประมาณเหล่านี้จะอยู่จังหวัดเพชรบุรี แต่ภาพรวมในแต่ละปีจะมีเงินเข้ามาที่จังหวัดทั้ง ๓ ลักษณะ
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีที่ผ่าน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีสามารถเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๔
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีปีนี้กําหนดให้จังหวัดต้องเบิกจ่ายให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ภายในไตรมาส
แรก สําหรับงบฝึกอบรมให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดดําเนินการในเรื่องการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้รัฐบาลทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งที่สามารถดําเนินการได้และที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้
เรื่องการรายงานตามนโยบายหลัก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับรัฐบาล
ได้ทําระบบ e-report ซึ่งได้นัดประชุมไปแล้วในเรื่องนโยบาย 11 ด้านของรัฐบาล แต่เจาะลงไปใน 10 ประเด็น
จะเป็นการรายงานในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ซักซ้อมความเข้าใจกันแล้วว่าในทุกสัปดาห์จังหวัด โดย
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ต้องรายงานกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลทราบ ภายในวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ดังนั้น ได้นัดหมายให้ทุกส่วนราชการรายงานให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีทราบ ภายในวันพฤหัสบดี ก่อนเวลา
๑๔.๐๐ น. เนื่องจากจังหวัดต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลก่อนลงระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ยังมีแบบ
รายงานต่าง ๆ ในด้านต่าง ๆ ที่จังหวัดได้สั่งการไปแล้ว จึงขอให้ทุกส่วนราชการไปซักซ้อมทําตารางรายงานให้
ผู้ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบว่ า อะไรต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด สํ า หรั บ โครงการที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการร่วมกัน ได้แก่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือผ่านกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการณรงค์สร้างระเบียบวินัยในเรื่องการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของบ้านเมือง รวมทั้งการพัฒนาคูคลอง โดยจังหวัดกําหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่

๑๕
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นจะมีการพัฒนาไปตามพื้นที่
ที่กําหนด ซึ่งจะจะนัดหมายอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการไปพัฒนาองค์กร
หน่วยงานในเรื่องของ Digital economy คือ การใช้เครื่องมือในเรื่องระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยการใช้ระบบสารสนเทศผ่าน
อินเทอร์เน็ตมาวางแผนเพื่อขยายขอบเขตทางการค้า ลดต้นทุนการผลิต ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และวันนี้
การค้าการพัฒนาต่าง ๆ มันเป็นระบบไร้พรมแดน พวกเราจึงต้องนําไปพัฒนาความคิดและการต่อยอดต่าง ๆ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง แรงงานต่างด้าว จากการที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการ
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) กระทรวงแรงงาน ให้ดําเนินการเรื่อง One Stop Service ให้สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม
๒๕๕๗ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี สองวันที่เหลือจะสามารถรองรับผู้มาจดทะเบียนเพิ่มประมาณวันละ ๔๐๐ –
๕๐๐ คน ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการครั้งนี้เป็นอย่างดี
เรื่อง ปัญหาช้างป่า ในส่วนของพื้นที่ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน ได้ดําเนินการ
ทําการสร้างรั้วไปส่วนหนึ่งแล้ว ส่วนที่เหลือมีแนวทางในการทําในลักษณะ CSR คือให้คนหรือพี่น้องประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริจาคและดําเนินการขยายแนวรั้วให้ครบทั้ง ๑๒ กิโลเมตร เพื่อป้องกันช้างไม่ให้ไปทําลายสิ่งที่
พี่น้องประชาชนปลูกในพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมบริจาคเสา ราคาต้นละ ๕,๐๐๐ บาท
การสร้างถนนห้วยโสก – หินลาด ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ขอโดยองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลป่ า เด็ ง อํ า เภอแก่ ง กระจาน ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งมอบหมายอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน หารื อ ในเรื่ อ ง
ข้อกฎหมายและทําให้ครบกระบวนการในเรื่องการขออนุญาตให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
เรื่องอุทกภัยที่มีน้ําท่วมส่งผลให้ฝายพังทลาย โดยจะประชุมร่วมกับสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือร่วมกับโครงการชลประทานเพชรบุรี เรื่องการซ่อมแซมของที่ถูก
ทําลายต่าง ๆ
ประธาน
ฝากเรื่ อ งการก่ อ สร้ า งในเขตอุ ท ยาน เพราะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ผิ ด ต่ อ ข้ อ
กฎหมาย ขอให้ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงเรื่องการดําเนินคดีเรื่องช้างป่าตาย
ตําบลป่าเด็ง และเรื่องที่ดินเปลี่ยนมือ ว่าได้ดําเนินการอย่างไร
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ กรณีช้างป่าตายในเขตตําบลป่าเด็ง อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยได้รายงานร่วมกับทางสถานีตํารวจและคณะทํางานในพื้นที่ ได้ดําเนินการแล้วอยู่ระหว่างดําเนินคดี
ของอัยการ สําหรับเรื่องที่ดินเปลี่ยนมือทางคณะอํานวยการ โดยท่าน ชลิต พุกพาสุข ท่านองคมนตรี ได้กล่าวในที่
ประชุมที่ผ่านมาให้หน่วยงานดําเนินการสํารวจที่ดินที่เป็นปัจจุบันทั้งหมด โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรมพัฒนา
สังคมได้เชิญทางบริษัทเอกชนมาประมาณการสํารวจข้อมูลทั้งหมด เพื่อลงดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
ประธาน
ขอให้เร่งดําเนินการแก้ปัญหาเนื่องจากที่ดินเปลี่ยนมือมีหลายพื้นที่ มอบนายอําเภอ
ทุกอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจข้อมูลที่ดินในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน หากมีปัญหารีบรายงาน
จังหวัดทราบ
วัฒนธรรมจังหวัด
พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
และพิธีเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาเป็นประธาน การแต่งกาย :
เครื่องแบบสีกากีแขนยาว ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ เสื้อสีส้ม ในส่วนของการต้อนรับและเรื่องพิธีการต่าง ๆ
ประกอบด้วย ๒ จุด ดังนี้ ๑) จุดที่ ๑ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒) จุดที่ ๒ ส่วนของเต้นท์พลับพลาพิธี
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจากส่วนกลาง จะเข้าพื้นที่ในวั นที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วางบริเวณ
ด้านหลังติดทางลานวงล้อพระจันทร์ เพื่อต้อนรับมวลชน ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ฝั่งละ 15 เต้นท์ โดย
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แบ่งเป็นเต้นท์หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เต้นท์ถนนด้านใน เป็นเต้นท์มวลชน
จากอําเภอต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 1,๐๐๐ คน ในส่วนของการจัดการจราจร จะปิดถนนบริเวณทางเข้า
ด้านหน้า จะสกัดรถให้เข้า 3 ทาง ได้แก่ บริเวณถนนคีรีรัฐยา ด้านหลังห้องสมุดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นจุด
ลงทะเบียนที่ ๑ ตรงศาลาพระจันทร์ บริเวณจอดรถหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จุดลงทะเบียน
ที่ 2 จุดทางเข้าทางรถไฟ ตรงศาลาพระอาทิตย์ และจุดลงะเบียนที่ ๓ ตรงจะเป็นเก๋งจีนปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชน
เข้าสู่เต้นท์พิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สําหรับจุดจอดรถที่ ๑ จะเป็นจุดจอดรถ VIP บริเวณจักรราศี
สําหรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หน่วยงานหลัก จํานวน 15 – 20 คัน จุดที่ ๒ ด้านหลังของพระบรมรูปฯ สําหรับ รถ VIP ของราชสกุล และแขก
จากกรุงเทพมหานคร แขกผู้ใหญ่ จุดที่ ๓ บริเวณถนนด้านทรัพย์สิน สําหรับ VIP รถพระภิกษุสงฆ์ จํานวน 12 คัน
รถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน ๒ คัน บริการ รถหัวหน้าส่วนราชการ และรถผู้มาร่วมพิธีฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) และพิธีเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 จะมีผู้มาร่วมพิธีฯ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน
ฉะนั้น ผู้ที่มาเป็นกลุ่ม/คณะ ขอความกรุณากรอกรายชื่อในใบลงทะเบียน โดยนํามายื่น ณ จุดลงทะเบียนได้เลย
เพื่อความรวดเร็ว ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดเตรียมของสักการะแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมพิธีฯ จํานวน ๒,๐๐๐ ชิ้น เพื่อความ
เป็นสิริมงคลด้วย
วัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้แจกจ่ายกําหนดการพร้อมการ์ดเชิญให้หัวหน้า
ส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ในวันงานจะมีสูจิบัตรและอาหารว่างสําหรับแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน และผู้มาร่วมพิธี
จํานวนกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น เพื่อเป็นลองที่ระลึก
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สําหรับเรื่องการดูแล บํารุงรักษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
(นายไกร บุญบันดาล) เจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ จะจัดหารายได้เพื่อนํา
รายได้มาดูแลรักษา อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ดังนี้ ๑) การสร้าง
เหรียญรัชกาลที่ ๔ เพื่อบูชา ๒) ทําพระเครื่อง โดยสืบประวัติว่าพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจกับวัดใดบ้าง และ
เชิญเกจิอาจารย์มาปลุกเสก ๓) จัดสร้างผ้าป่าหรือจัดงานอีเว้นท์ ทั้งนี้ เพื่อหาทุนที่เหมาะสมสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสนาม ค่าน้ํา ค่าไฟต่อไป
๑.๔ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุล าคม ๒๓๔๗ ทรงเป็ น
พระราชโอรสพระองค์ที่ ๒ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสิริเยนทรามาตย์ ทรงมี
พระปรีชาสามารถในสรรพวิชาต่าง ๆ ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีวัดหนองจอก หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระประชวร พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
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ขอพระองค์ทรงพระเกษมสําราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยทุกภาคส่วน
เข้าร่วมพิธีจํานวนมาก ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้พร้อมใจกันจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
ในทุกอําเภอ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้นําถวายแจกันดอกไม้สด ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ
ทหาร ตํารวจ ผู้นําท้องถิ่น ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
อภิ บ าลให้ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว ทรงหากจากอาการพระประชวร วั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ ณ ลาน
อเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน ถนนเขื่อนเพชร - แก่งกระจาน หมู่ที่ ๑ ตําบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ไกร บุญบันดาล) พลตรี สนทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๕ นําถุงยังชีพมามอบให้แก่ผู้ประสบภัยเนื่องจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม ๒๕๕๗
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย บ้านเรือนถูกกระแสน้ํา และน้ําป่าไหลหลากผ่าน สร้าง
ความเสียหายต่อ ถนนและสิ่งสาธารณะประโยชน์ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องวิทยาภิรมย์ ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับสมาคมครูดนตรีประเทศไทย และโรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี จัดแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยวงออร์เคสตรา วงขับร้องประสานเสียง และวงดนตรีร่วมสมัย
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จํานวน ๒ รอบ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล/พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําท้องที่ในจังหวัด
จํ านวน ๙๘๑ คน เข้าร่ ว มรั บฟัง รายละเอียดผ่านระบบวิ ดีทัศ น์ท างไกลจากห้ องประชุม กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงหมาดไทยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศ
เกิดการพัฒนาไปข้างหน้า วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอําเภอชะอํา พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.อาทร จันทวิมล รองประธานมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบภัย
จากเหตุฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม ๒๕๕๗ เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก มีพื้นที่ประสบภัย
ใน ๖ อําเภอ ๒๐ ตําบล ๙๒ หมู่บ้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
และพันเอก สุรเดช ประเคนรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่วมต้อนรับและมอบถุงยังชีพพระราชทาน
ถวายแด่พระภิกษุ จํานวน ๒๕ รูป และผู้ประสบภัย จํานวน ๑,๓๐๐ ครัวเรือน ได้แก่ อําเภอแก่งกระจาน จํานวน
๑,๐๐๐ ชุด อําเภอชะอํา จํานวน ๓๐๐ ชุด พร้อมกับผงทําน้ําดื่มพีแอนด์จี เป็นต้น วันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม
คอนเสิร์ต เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูปจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย พลตรี สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) นายโฆสิต สุวินิจจิต
ประธานกรรมการบริษัทเวทีไท จํากัด ตํารวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ทหาร และประชาชนชาวเพชรบุรี
ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ จํานวนกว่า 2,500 คน ต่างร่วมใจกันโบกธงชาติ ร่วมถวาย
สัตย์ปฏิญาณตนจะจงรักภักดีต่อชาติ ซื่อสัตย์ อยู่ในศีลธรรม รักสามัคคีและร่วมกันรักษาแผ่นดินไทยเพื่ออนุชน
รุ่นหลัง สร้างความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศที่ผ่านมา สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจ

๑๘
ระหว่างกองทัพและประชาชน เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยการจําหน่ายสินค้าราคาถูก การออกหน่วยบริการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า, กระทรวง
แรงงาน, สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด, สินค้า OTOP เป็นต้น วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ลําห้วยถ้ํารงค์ หมู่ที่ 3
ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการคลองสวย น้ําใส
คนไทยมีความสุข จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย พ.อ.สุรเดช ประเคนรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
นายอําเภอบ้านลาด กําลังทหาร และประชาชนเข้าร่วมงาน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแหล่งน้ําให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ปราศจากการตื้นเขินหรือสิ่ง
กีดขวาง ให้ประชาชนเกิดจิตสํานึก มีส่วนร่วมบํารุงรักษาแหล่งน้ําอย่างยั่งยืน ตลอดจนระดมทุกภาคส่วนร่วมกัน
ปรับปรุงแหล่งน้ําสาธารณะ ให้ทุกคนใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข โดยการดําเนินการแบ่งเป็น
2 ระยะ ระยะที่ 1 ณ ลําห้วยถ้ํารงค์ หมู่ที่ 3 มีวัชพืชปกคลุมน้ําในลําห้วยอย่างหนาแน่น ระยะที่ 2 ลุ่มน้ําในพื้นที่
อื่น ๆ ของเพชรบุรี ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2557 วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบทุน
การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,00 ทุน จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติก
และเด็กพิการ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลทหารบกที่ 15
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนําไปปรับใช้ในเขตพื้นที่ของตนเอง
ให้สามารถดําเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี กินดี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ภายในมีการจัดแสดงผลงานต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมศึกษาชีวิตสัตว์ต่าง ๆ เช่น หมูป่า ไก่ดําภูพาน นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตที่ได้จากการดําเนินการภายในศูนย์
ได้แก่ ไข่ไก่ เห็ด ผักปลอดสารพิษ น้ําส้มควันไม้ ปุ๋ยชีวภาพ การดําเนินการแบบบูรณาการ คือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลสัตว์ แหล่งน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีมาใช้ในการเกษตร มีการบําบัดน้ําเสียก่อนระบายลงแม่น้ํา ด้วยการเติม
อากาศด้วยน้ําพุ ช่วยให้น้ําใสด้วยผักตบชวา และการดับกลิ่นด้วย EM วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิด
“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านดอนใน” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 300,000 บาท ประกอบด้วย
7 กิจกรรม ได้แก่ การจัดลานค้าชุมชน “นั่งแคร่แลตะวัน” ศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากองค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย เพื่อพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน จากการบริการด้านการท่องเที่ยว และการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นําผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายพวงมาลัย วางพานพุ่ม
เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล
แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ
ต่อวิชาชีพพยาบาล
วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2557” ณ บริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอํา และป่าบ้านโรงท้อง บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ที่ 10 ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุรี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิ ท ธิ อธิ บดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ

๑๙
เจ้า หน้ าที่ ก รมป่ า ไม้ ประชาชน ทุ ก ภาคส่ว นร่ว มกิ จ กรรมบํ ารุ งรั ก ษาต้ น ไม้ จํ า นวนกว่ า 20 ไร่ ซึ่ ง เป็น พื้ น ที่
ดําเนินการปลูกป่าเมื่อครั้งดําเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557
พร้อมกันนี้กรมป่าไม้ ได้เปิดตัวโครงการ “หมอต้นไม้” ทําหน้าที่ในการดูแลสุขภาพต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้
ที่สําคัญๆ ต้นไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงปลูก ต้นไม้ในประวัติศาสตร์ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับ
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลกําหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ดังนี้ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดงานเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการรวมพลังในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของอาสาสมัครพัฒนาฯ และเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาการดําเนินงานในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม กิจกรรม
ประกอบด้วย พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทนาบรมราชชนนี มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครฯ
นักสังคมสงเคราะห์อาสาดีเด่น ปล่อยขบวนรถมอบถุงยังชีพ จํานวน 196 ชุด เป็นต้น วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่ง
ราชวงศ์จักรี ทรงปกครองแผ่นดินประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทุกปี ในวันที่ 23 ตุลาคม จังหวัดเพชรบุรี
จะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15
ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งข้าราชการ ทหาร ตํารวจ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน สมาคม
สโมสร จะพร้อมใจกันนําพวงมาลามาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบพิธี
ถวาย ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลการการประกวดพวงมาลา และประธานในพิธีมอบรางวัล
แก่ผู้ชนะการประกวด
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๐,๖๖๙.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐,๐๖๖.๔๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๕ อยู่ในลําดับที่ ๒๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๔.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๔๘๕.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๑ อยู่ในลําดับที่ ๓๔
เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๘,๖๓๕.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๘,๕๘๑.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๗ อยู่ในลําดับที่ ๔๖ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๔.๓๕ ผลการเบิกจ่ายลงทุน เป้าหมาย
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๓.๐๑
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๐๕.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๔ อยู่ในลําดับที่ ๔๓ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๙.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๓.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๔ อยู่ใน
ลําดับที่ ๓๗ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๕.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒๒.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ อยู่ในลําดับที่ ๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

๒๐
ผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ ม จั งหวั ด) จั งหวั ดเพชรบุ รี ได้รั บจั ดสรร ๒๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๘๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๙ อยู่ในลําดับที่ ๕ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๘.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๘.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๙
อยู่ในลําดับที่ ๕ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๕.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๐.๐๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๓ อยู่ในลําดับที่ ๑๒
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๔
คลังจังหวัด
แรงสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปทานภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการหดตัวของภาคการเกษตร และแรงฉุดดึงจากการหดตัวของ
อุปสงค์ด้านการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปริมาณเงินฝากยังสามารถขยายตัวได้ แต่
ปริมาณสินเชื่อหดตัว สอดคล้องกับการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังคงอยู่ในเกณฑ์
ที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๐.๐ ตามการ
ขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวร้อยละ ๑๕.๓ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การขายส่งขายปลีก ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม และภาษีบริการสนามกอล์ฟ นอกจากนั้น ยังได้แรงสนับสนุน
จากการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๖.๔ สะท้อน
จากการขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม จํานวนโรงงานและจํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม
สะสม แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการหดตัวของดัชนี
ผลผลิตภาคการเกษตร จากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว เป็นสําคัญ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๗.๑ ตามการหดตัว
ของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ที่หดตัวร้อยละ ๑๓.๑ ตามการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นสําคัญ นอกจากนั้น
ยังมีแรงฉุดดึงจากการหดตัวของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ที่หดตัวร้อยละ ๒.๓ ตามการลดลงของสินเชื่อ สําหรับ
การลงทุน แต่อย่างไรก็ตามดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ ๑๖.๕ ในเดือนก่อน ตามการ
เพิ่มขึ้นของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการ
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒๓.๑ เป็นผลจาก
ปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ ๒๑.๘ เนื่องจากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว เป็นสําคัญ สําหรับ
ราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๖ ตามการลดลงของราคาข้าว
เป็นสําคัญ แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการหดรัวร้อยละ ๕.๗ ในเดือนก่อน
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๖.๒ ตามการ
ขยายตัวของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และ ธกส. แต่ชะลอลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ
๖.๕ ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒.๑ ตามการหดตัวของ
ปริมาณสินเชื่อของ ธกส. เป็ นสําคัญ เนื่องจากสิ้นสุดโครงการรั บจํานําข้าว นอกจากนั้น ปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารออมสินขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน สอดคล้องกับการหดตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒.๐ เป็น
ผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มแต่อย่างไรก็ตามชะลอลงเล็กน้อยจากที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ในเดือนก่อน สําหรับเสถียรภาพด้านการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕

๒๑
ด้ า นการคลั ง เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๗ ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรวมในเดื อ นสิ ง หาคม
มีจํานวน ๘๕๙.๙ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๔.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่าย
รายจ่า ยประจํ า จํ านวน ๗๐๗.๖ ล้ านบาท เพิ่ม ขึ้นร้อ ยละ ๔.๗ เป็นผลจากการเบิก จ่ายรายจ่า ยประจํา ของ
หน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โครงการสําหรับผู้ จบการศึกษาภาคบังคับและผู้จ บ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันในปีก่อน เป็นสําคัญ ในส่วนของรายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๕๒.๓ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๓๒.๐ เป็นผลจาก
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในปีปัจจุบัน และรายจ่ายลงทุนปีก่อนเบิกจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๑๔.๐ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑.๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีสุรา และภาษีรถจักรยานยนต์ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และการ
จัดเก็บรายได้ส่วนราชการอื่น โดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บได้ลดลงเช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณ
ขาดดุลจํานวน ๖๔๒.๘ ล้านบาท สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี มีค่าเท่ากับ
๖๖.๒๒๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๕๙.๗๔๕ ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ ๖.๔๘๓ ล้านบาท ส่วนอัตราการขยายตัว
ของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๙.๒ ตามการชะลอลงของทั้งภาค
เกษตร และภาคนอกเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การผลิตภาคเกษตร มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี เท่ากับ
๑๑,๖๕๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๑๐,๙๔๐ ล้านบาท ในปีทีผ่านมาเท่ากับ ๗๑๙ ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕.๑ ตามการชะลอตัวของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ
การป่าไม้ เนื่องจากการลดลงของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการลดลงของปริมาณสับปะรด กล้วยน้ําว้า
และมะพร้าว แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรยังคงขยายตัวได้ ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าว
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด เนื่องจากไม่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้วงและขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูเพาะปลูก
ข้าวนาปัง ดังเช่นปีที่ผ่านมา อีกทั้งสาขาประมงขยายตัว ตามการขยายตัวของการทําฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทําฟาร์ม
เลี้ยงหอย และการทําประมงอื่น ๆ การผลิตนอกภาคเกษตร มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี เท่าหับ ๕๔,๕๖๙ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ๔๘,๘๐๖ ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ ๕,๖๗๓ ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๙.๘ ตามการชะลอตัวของสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการส่งการขยายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน เป็นสําคัญ แต่ภาพรวมการผลิตนอก
ภาคเกษตร ยังคงขยายตัวได้ จากการขยายตัวของสาขาการก่อสร้างในหมวดการก่อสร้างภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม ในพื้นที่อําเภอชะอํา
โครงสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ในปี ๒๕๕๕ พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาประจําปี ของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยภาคการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ การผลิตนอกภาคเกษตร มีสัดส่วน
ร้อยละ ๘๒.๔ การผลิตภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๑๗.๖ ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี ในปี ๒๕๕๕
เท่ากับ ๑๑๓.๑ เพิ่มขึ้นจาก ๑๑๑.๔ ในปี ๒๕๕๔ หรือขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑.๕ ตามการขยายตัวของ
ดัชนีราคาภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ในปี ๒๕๕๕ ประชากรจังหวัดเพชรบุรี จํานวน
๔๗๔,๖๐๕ คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเท่ากับ ๑๓๙.๕๔๓ บาท/คน/ปี ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐.๖
ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๖ คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
ประจําปี เท่ากับ ๗๒,๒๐๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๖๖,๒๒๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕,๙๘๐ ล้านบาท โดยมี
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเท่ากับ ๑๕๑,๘๘๘ บาท/คน/ปี หรือขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๘.๘ ส่วนอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๘.๔ ชะลอลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ ๙.๒
ในปีที่ผ่านมา โดยนอกภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ ๙.๘ ตามการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรม สาขาการก่อสร้าง
สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาการทําเหมืองแร่เหมืองหิน และสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ เป็นสําคัญ

๒๒
ขณะที่ภาคเกษตรหกตัวร้อยละ ๐.๕ ตามการหดตัวของสาขาประมง ผลจากการหดตัวของการทําฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
และการทําฟาร์มเลี้ยงหอย เนื่องจากเกิดปัญหาโรคระบาดอีกทั้งสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ชะลอตัว
ปัจจัยลบจากการลดลงของปริมาณโคเนื้อ เป็นสําคัญ เนื่องจากปริมาณโคทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางมีจํานวน
ลดลงมากส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนโคที่จะนํามาเลี้ยง
มติที่ประชุม
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๓.๓ การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ทสจ.
สํานัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มจัง หวัด เพชรบุรี ได้ จัดประชุ ม การบริ ห ารจัดการขยะมู ล ฝอย
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อรับทราบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
พ.ศ.2557 แนวทางการฟื้นฟูบ่อขยะมูลฝอยเดิมที่ไม่ถูกต้อง โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ๑) ให้คงองค์ประกอบของหัวหน้าส่วนราชการตามร่างประกาศกระทรวงฯ โดย
เพิ่มผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และนายอําเภอ ทุกอําเภอเป็นกรรมการ 2) มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนจากเทศบาล จํานวน 5 คน และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
จํานวน 5 คน 3) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเพชรบุรี 4) มอบหมายให้
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ประสานประธานชมรมธุรกิจการโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี
ในการคัดสรรผู้แทนภาคธุรกิจในพื้นที่ไม่เกิน 5 คน และประสานคุณสุธิดา แสงเพชร เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากภาค
ประชาชน 5) กรรมการอื่น ๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เห็นสมควร ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมให้จัดตั้งคณะทํางาน
สําหรับการจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณนอกจากใช้จากงบประมาณของ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี แล้ว สามารถเสนอโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ
จากจังหวัดเพชรบุรี และให้มีการเสนอแผนฯ ดังกล่าว ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
ภายในเดือนธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนในปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ โครงการอาสาใจ ขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินงานโครงการ อาสาใจ ขยายผลโครงการพ่อ
ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเป็นโครงการตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีแนวคิดในการดําเนินงาน คือ น้อมนํา
กิจกรรมโครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มาขยายผลการดําเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามศักยภาพ
ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการ
พั ฒ นาหมู่ บ้ า นต้ น แบบขยายผลโครงการพ่ อ ตามแนวพระราชดํ า ริ โดยดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ๑๒ หมู่ บ้ า น
ประกอบด้วย ๑) หมู่บ้านต้นแบบ ดําเนินการในพื้นที่ บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม
กิจกรรมทําปุ๋ยชีวภาพ พลังงานทดแทน (แก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การทําน้ําพริก
ข้าวเกรียบชะคราม สบู่ชะคราม การทําจักสาน เป็นต้น ๒) หมู่บ้านขยายผล ดําเนินการในพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้าน

๒๓
ได้แก่ บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘ ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี กิจกรรมปรับปรุงดิน (๑ ไร่ แสนสุขใจ) การปลูก
ผักสวนครัว, บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การทอผ้า
ไทยทรงดํา การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล, บ้านห้วยสาลิกา หมู่ที่ ๑๑ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง
กิจกรรมการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม, บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง กิจกรรมคัดแยกขยะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม, บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ ๓ ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ
อําเภอหนองหญ้าปล้อง กิจกรรมคัดแยกขยะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม, บ้านพุพลูล่าง หมู่ที่ ๓ ตําบลยางน้ํากลัดใต้
อําเภอหนองหญ้าปล้อง กิจกรรมคัดแยกขยะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม, บ้านบางเกตุ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา
กิจกรรมปรับปรุงดิน ธนาคารขยะ, บ้านคอละออม หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง กิจกรรมเกษตรปลอดภัย
พลังงานทดแทนเตาชีวมวล, บ้านเหียงค่อม หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองโสน อําเภอเมืองเพชรบุรี กิจกรรมธนาคารขยะ
ตําบลห้วยข้อง การทําเกษตรปลอดภัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, บ้านดอนผิงแดด หมู่ที่ ๕ ตําบลบางขุนไทร
อําเภอบ้านแหลม กิจกรรมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การปลูกผักปลอดภัย การเพาะเห็ดในตะกร้า การเลี้ยงเป็ดไข่,
บ้านพุสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน กิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ เพาะพันธุ์กล้าไม้
เพื่อเพิ่มปริมาณป่าชุมชน
การดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําหลักสูตร
“เพชรน้ํางาม อาสาใจ ขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดําริ” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้นําในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นหมู่บ้าน “อาสาใจ ขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราดําริ”
จากการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ทําให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลจากกรมการ
พัฒนาชุมชน ดัง นี้ ๑) หน่ วยงานขั บเคลื่อนยุท ธศาสตร์ดีเด่น ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงิ น รางวัล จํา นวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ๒) รางวัลชมเชยหน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เงินรางวัล จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
มติที่ประชุม
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๔.๒ รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗
พัฒนาการจังหวัด
ตามที่กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจําทุกปี และในปี ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตพื้นที่ชนบท (พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล) และเทศบาลที่ยกฐานะมาจาก อบต. ซึ่งได้
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทั้งสิ้น จํานวน ๘ อําเภอ ๘๑ ตําบล ๕๘๖ หมู่บ้าน ๗๑,๕๓๐ ครัวเรือน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ได้นําผล
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดทําเป็นเอกสาร “รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗” เพื่อ
เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
จังหวัดเพชรบุรี ให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การประกอบธุรกิจค้างาช้าง
ผู้แทนพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด สืบเนื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
= CITES) เป็นความร่วมมือของนานาประเทศเพื่อควบคุมการค้า การนําเข้า การส่งออก การนําผ่านแดน และการ
ขนส่งสัตว์ป่าและพืชป่า ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วยการสร้างเครือข่ายทั่วโลก
ในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ หากประเทศภาคี

๒๔
ที่ประสงค์ให้มีการค้างาช้างภายในประเทศ จะต้องมีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีการ
ลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศได้ หากภาคีไม่ดําเนินการอาจเป็นเหตุให้ถูกระงับการค้า (Trade Ban) จาก
ประเทศภาคีอนุสัญญาได้ประเทศไทยเป็นสมาชิก ลําดับที่ 80 ลงนามรับรองอนุสัญญาในปีพ.ศ.2518 และให้
สัตยาบัน ในวันที่ 21 มกราคม 2526 ได้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดทํา
มาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499
ออกประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 กําหนดให้
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง จดทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ซึ่งมี
หน้าที่กํากับดูแลการรับการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กําหนดให้ผู้ประกอบการ
ค้าเกี่ยวกับงาช้าง ได้แก่ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ต้องทําการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ที่สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ และ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ ที่กําหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างทั้งบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีให้
ถูกต้อง โดยผู้ค้างาช้างบ้านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกดําเนินคดีพร้อมเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดตามที่
กฎหมายกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๔.๔ ผลการสํารวจความคิด เห็น /ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ แผนการพัฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็น
สถิติจังหวัด
ความพึ ง พอใจของประชาชน ผู้ นํ า ท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กํ า นั น เกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการสํารวจทั้ง ๘ อําเภอ จํานวน ๒,๘๐๐
ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ อําเภอบ้านแหลม ร้อยละ ๑๗.๘ อําเภอที่ตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด ได้แก่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง ร้อยละ ๗.๒ เนื่องจากมีประชากร น้อย แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ ๗๙.๖ เพศ
หญิง ร้อยละ ๒๐.๔ อายุระหว่าง ๔๐ – ๔๙ ปี ร้อยละ ๔๐.๒ มากที่สุด การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ ๒๘.๒ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๒๘.๐ มากที่สุด สถานภาพการทํางาน เป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ
๗๙.๖ ข้าราชการ ร้อยละ ๑๑.๓ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๙.๑ ตอนที่ ๒ ได้แก่ การรับรู้/
รับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ได้รับทราบว่ามีงบพัฒนา/กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๙๑.๓
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ ๘๑.๖ มีหน่วยงานทําโครงการเข้ามาพัฒนาในหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ ๘๓.๓ สําหรับ
แผนที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายดินเก็บน้ําบริเวณลําห้วยพุกบ ร้อยละ ๙๑.๓,
โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร ตําบลห้วยท่าช้าง ร้อยละ ๘๗.๕ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พึงพอใจมาก ร้อยละ ๓๕.๓, พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๓.๗, ไม่พึงพอใจ ร้อยละ ๔.๓
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ทางจังหวัดพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ๑) พัฒนาแหล่งน้ําในการทําการเกษตร
อย่างยั่งยืนร้อยละ ๒๘.๔, ควรปรับปรุงเส้นทางการจราจรให้ดีขึ้น ร้อยละ ๒๑.๖, ควรพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ําประปา ร้อยละ ๒๐.๕, จัดงบประมาณส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๕.๓, ควรเข้มงวด
เรื่องยาเสพติด ให้จริงจังและต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๔.๗

๒๕
ประธาน
ข้อมูลดังกล่าวจัดทําเพื่อสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มีต่องบพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายดินเก็บน้ําบริเวณลําห้วยพุกบ และโครงการวางท่อ
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร อําเภอเขาย้อย ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก นอกนั้น จะเป็นโครงการก่อสร้างฝายกัดเซาะ
ชายฝั่ง ฉะนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ซึ่งเริ่มดําเนินการประมาณเดือนธันวาคม ฉะนั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการสํารวจความต้องการของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ว่าต้องการแหล่งน้ํา ถนน ไฟฟ้า หรือน้ําประปา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องคิดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พี่น้องประชาชน
มติที่ประชุม
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๔.๕ รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกัน โรคอีโบลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โรคอีโบลา คือ โรคไข้เลือดออกจากไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก อุบัติใหม่ในแอฟริกา
เมื่อปี 2519 ขณะที่โรคไข้เลือดออกในเกาหลีเกิดจากไวรัสฮันตาน ส่วนโรคไข้เลือดออกในไทย ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ปากีสถาน ฯลฯ เกิดจากไวรัสเด็งกี การระบาดครั้งแรกของไวรัสอีโบลา เมื่อปี 2519
มีการระบาดเป็นครั้งแรกของโรคไข้เลือดออกชนิดใหม่ที่อุบัติใหม่อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศซูดาน และประเทศ
ซาอีร์ ชื่อ "อีโบลา" ชื่อนี้ได้มาจากชื่อแม่น้ําอยู่ตรงบริเวณที่พบโรคในตอนเริ่มแรก คือ ที่แถบลุ่มแม่น้ําอีโบลา
ในประเทศซาอีร์ เลยตั้งชื่อโรคและชื่อของไวรัสตัวก่อเหตุตามชื่อแม่น้ําดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 องค์การ
อนามัยโลกได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศกีนีว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอีโบลา ในเขตป่า
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม มีรายงานผู้ป่วย จํานวน ๓,๐๖๙ ราย ได้แก่ ประเทศกินี,
ประเทศไลบีเรีย, ประเทศเซี ยร์ราลิโอน, ประเทศไนจีเรีย และได้รั บรายงานผู้ เสียชีวิต จํานวน ๑,๕๕๒ ราย
ซึ่งนับเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และคาดว่าการระบาดครั้งนี้คงจะดําเนินต่อไป
ไม่น้อยกว่า ๓ – ๖ เดือน อาการของโรคอีโบลา จะมีไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดข้อ กล้ามเนื้อ และ
ปวดท้อง อาเจียน และถ่ายเหลว อาจมีอาการเจ็บคอ เจ็บหน้าอก สะอึก หายใจ และกลืนลําบาก และมีผื่นขึ้น
ในระยะต่อมาจะอาจมีเลือกออกภายในอวัยวะ เลือดออกใต้ผิวหนัง ไอและอาเจียนเป็นเลือด รวมทั้งอุจจาระเป็น
เลือดได้ ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากการทําหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายอย่าง ภาวะโลหิตต่ํา และเลือดจับตัวกันเป็นลิ่ม
ในหลอดเลือด ผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากการเสียเลือดอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ การติดเชื้ออาจระบาดในคนเป็นส่วนใหญ่
เริ่มจากการที่คนไปสัมผัสสัตว์ การติดเชื้อจากสัตว์สู่คน มักเกิดขึ้นจากการสัมผัสเลือด สัมผัสเนื้อ สัมผัสอวัยวะกับ
สารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อ สําหรับการติดเชื้อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสจากเลือด น้ําลาย น้ําเหลือง การใช้
เข็มฉีดยาร่วมกัน การถูกของมีคมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ การสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อ ทั้งนี้ ผู้สัมผัสโรคจะไม่
สามารถแพร่เชื้อได้ ผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มแพร่เชื้อได้เมื่อมีอาการแล้ว หรับจังหวัดเพชรบุรี ได้ทําการฝึกซ้อมแผน การ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสอีโบลา เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนการป้องกันโรคอีโบลา
ที่ดีที่สุด ได้แก่ ๑) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศทางตะวันตกที่มีการระบาดของโลกในทวีปแอฟฟริกา ปัจจุบัน
มี ๔ ประเทศ คือ ประเทศกินี, ประเทศไลบีเรีย, ประเทศเซียร์ราลิโอน, ประเทศไนจีเรีย ๒) หมั่นล้างมือด้วยสบู่
น้ําสะอาด ออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ๓) ไม่สัมผัสและไม่รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ป่าทุกชนิด
โดยเฉพาะลิ ง และค้ า งคาว ๔) สามารถติ ด ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ที่ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบุ รี
www.pbro.moph.go.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๐๘ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๖
๔.๖ การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญท่าน
ข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามั คคี สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรี ยนรวมของวิทยาลัยสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล/
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นรองประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ วั ด พระรู ป ตํ า บลช่ อ งสะแก อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ทั้ ง นี้ ขอให้ ร วบรวมเงิ น ส่ ง สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ปลัดจังหวัด
ด้วยรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการปกครอง ดําเนินการ
รายงานข้อมูลที่ดินภายในจังหวัดว่ามีทั้งหมดกี่ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ป่าสงวนห่วงห้าม ที่สงวนห่วงห้ามของรัฐ
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ที่รกร้างว่างเปล่า ที่นิคมสหกรณ์ ที่ สปก. ที่อุทยานแห่งชาติ และที่ป่า โดยให้
จังหวัดรายงานให้ทราบ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้ทําหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว จึงขอให้เร่งดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

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

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

