รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.อ.วันชาติ
4 พ.ต.ท.ภูวเดช
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายคงศักดิ์
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นางลัดดาวรรณ
11 นางสาวอรสา
12 นายสุวัฒน์
13 นายพิภพ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นายศิริพจน์
นายอรรจธร
นางน้อยทิพย์
นางสวัสดีโสภา
นางกรรณิกา
นายจารึก
นางนันทิรา
นายไพบูลย์
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางอรัญญา
นายมานะ
นายอุทิศ
นายยุทธนา
นายโสภณ

ทองนิตย์
บุญบันดาล
วราสินธุ์
ราญสระน้อย
แก่นแก้ว
สุดลาภา
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
สุขเจริญ
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
วัฒนานุกูล
ลี้ตระกูล
เอี่ยมหลี
พูลไชย
เอี้ยวสกุลรัตน์
ธรรมสุนทร
ชูเกตุ
เมฆมานะ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
ยั่งยืนพงษ์
วัฒนากร
บุญช่วย
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายไพน้อย
นายมงคล
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.ต.ยุทธพงษ์
นางวรรณวิมล

แซ่เตียว
ขําเพชร
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
นามปักษา
ดั่นประดิษฐ์

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

อําเภอ
39 นายรัฐฐะ
40 นายวิรัตน์
41 นายพิทยา
42 นายเชิดศักดิ์
43 นางสาววัชราภรณ์
44 นายรัฐพล
45 นายประยุทธ
46 นายจําลอง

สิริธรังศรี
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
อรุณโรจน์
จินดาวงค์
นิโครธานนท์
ทรัพย์ทวี
แก้วแดง

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 พ.ต.ท.มีชัย
48 พ.ต.ท.ประหยัด
49 พ.ต.ท.นันทนัช
50 พ.ต.ท.จารุต
51 พ.ต.ท.จรัญ
52 พ.ต.อ.ชลิต
53 พ.ต.ท.นิพนธ์
54 พ.ต.ท.ชลิต
55 พ.ต.อ.ศิลปชัย
56 พ.ต.ท.สมนึก
57 พ.ต.อ.ประจักษ์
58 ร.ต.ท.ธนกฤษณ์
59 ร.ต.ท.เกษ

ศรุตานันทะ
ภูชนะศรี
ละมั่งทอง
อัตตดิเรก
สายพ่วงบุญ
เกตุศรีเมฆ
เลิศพลรัตน์
ระเวง
มีช่วย
พันธ์แจ่ม
เทศทอง
วิลาศ
อินทร์มา

60 พ.ต.อ.อมร

ผ่องสมรูป

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)

กระทรวงกลาโหม
61 น.ท.ณรงค์

ขําเขียว

62 ร.ท.สมพร

กาฬพันธ์

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

๓
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นางมาลินี
64 นางชลลดา
65 นายเกษมภูมิ
66 นางสาวสุธารัตน์

บุญสม
ทองอุทัยศรี
วีรสมัย
แก้วขาว

67 นายประกิต
68 นายธนพร
69 นางชุติกาญจน์

ปราณพานิชกิจ
แก้วประเสริฐ
ชื่นบุบผา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
70 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ
71 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
72 นายวสันต์
กมลศรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
73 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
74 นางสินทรัพย์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
75 นางสาวอัจฉราพร
76 นางสาวจันทิมา
77 นายพรเทพ
78 นายสมเกียรติ
79 นายชัยวัชน์
80 นายศักดา
81 นางวรรณเพ็ญ
82 นางสาวมณทิพย์
83 นายโยธิน
84 นายธนกาญจน์
85 นางสุนันต์
86 นายพีรพัฒน์
87 นายศุภชัย
88 นางบุญศรี
89 นางนารีรัตน์
90 นายพิทยา
91 นางสาวศิริ

ตอนสุข
เกศเมตตา
สองสี
นวลละออง
สมุทรเก่า
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
มะลิทอง
เทอดวงศ์วรกุล
คนึงคิด
อินหลี
มณีโชติ
เม่งพัด
บุญเส้ง
รุ่งสมัย
คณะมะ
วัดสว่าง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
92 นายพอพล
อุทัยศรี
93 นางสาวนันทนี
พริ้งเพราะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผูอ้ ํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)

๔
94 นายสว่าง
95 นางเพ็ญแข
96 นางสินีนารถ

รัตนนรา
ประหยัดทรัพย์
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
97 นางสาวณัฐกาญจน์
แซ่ตั้ง
98 นางสาววาสนา
ชื่นค้า
99 นายสุจินต์
ดอกนางแย้ม
100 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
101 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
102 นายมนตรี
แสงสวัสดิ์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
103 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
104 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร

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

กระทรวงพลังงาน
105 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
106 นางสาวกุลธิดา
107 นายธีระเมธ

เพ็ชรวงศ์
เอียดแก้ว

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
108 นายโกศล
ขาวละเอียด
109 นายธวัช
กอวัฒนาวรานนท์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
110 นางณิชารี

ภควัตชัย

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
111 นายทวี
112 นางบุษศา

ดวงธัมมา
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
113 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
114 นางแสงดาว

แคล้วคําพุฒ

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
115 นายสหรัฐ
116 นางนวรัตน์
117 นายสรยุทธ
118 นายสรรเสริญ
119 นายฉัตรชัย

พูลนาค
สอนดี
อุ่นใจ
ไหมทอง
สุวรรณดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

๕
120
121
122
123
124
125
126
127
128

นางกรรณิการ์
นายจํานง
นางสมศรี
นายกนก
นายวินัย
นายนิวัฒน์
นายประสิทธิ์
นายวีระ
นายพิทักษ์

ลิมปนะวงศานนท์
สุขชู
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
คุณวุฒิ
ชุ่มกมลธนิตย์
เรืองแสงอร่าม
แก้วกัลยา
สุระชาติ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
129 ส.อ.สัมพันธ์
130 นางวิภาพร

มุสิกเจียรนันท์
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
131 นางวลัย
132 นางทิพาพร
133 นางทิพาพร

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
134 ผศ.มนู
135 นายพินิจ
136 นางสาวชมพู
137 นายบันเทิง
138 นายจํานง
139 นายอิทธิกร
140 นายวิเชียร
141 นายศักดิ์ศรี

อุดมเวช
จันทร์ฉาย
พรโพธิ์
นวมภักดี
ตันติรัตนโอภาส
ชํานาญอักษร
เรียบร้อย
ลาภประสิทธิ์

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
142 นางสลักจิต
143 นางเยาวลักษณ์
144 นางกนกวรรณ
145 นางวิมลทิพย์
146 นางมธุรจน์
147 นายจรุงศักดิ์
148 นายอนุชา
149 นายภราดร
150 นางสาวสิริกร
151 นางสาวรมิดา

เจริญสุข
ทัสทะเสน
ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
สุภาษิต
เรืองแก้ว
สุภาษิต
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
กลิ่นเมือง

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

๖

ผู้เข้าร่วมประชุม
152 นางสาวธราภรณ์
153 นายวิชัย
154 นางสาวชูชีพ
155 นางชูชีพ
156 นางสาวสุวรัตน์

กิจประเสริฐ
ไพศาลพัฒนสุข
ยิ้มละมัย
ไทยเอื้อ
มุขรัตน์

เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
2 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
3 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
4 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
5 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
9 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
11 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
12 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
13 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
14 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
15 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
16 ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
17 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
18 นากเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
19 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
20 นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
21 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
22 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
23 ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
24 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
25 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
26 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
27 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
28 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบป้ายรับรองร้านอาหารปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q โดยมีร้านอาหารที่ผ่านการตรวจรับรอง โดยคณะทํางานตรวจประเมินรับรอง
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๐ ร้าน และขอต่ออายุป้าย จํานวน ๒ ร้าน
รวมทั้งสิ้น ๑๒ ร้าน ดังนี้ ๑) ร้านคิงคองบุฟเฟ่ต์ ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) ร้านคิงคองสเต็ก ๒ ตําบลธงชัย
อําเภอเมืองเพชรบุรี ๓) ร้านซันคอฟฟี่ชอป ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๔) ร้านเพชรเพิ่มพร ตําบลบางเค็ม
อําเภอเขาย้อย ๕) ร้านบ้านขนมริมน้ํา ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี ๖) ร้านสุณี รีสอร์ท ตําบล
แก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน ๗) ร้านตาลคู่ ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน ๘) ร้านครัวบ้านดิน ตําบล
บ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๙) ร้านครัวเตยหอม ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี ๑๐) ร้านครัวยายชุม
ตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด ๑๑) ร้านบาล์โคนี่ สเต็ก แอนด์ พาสค้า ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี
๑๒) ร้านสวนมณีสิริ ตําบลตําหรุ อําเภอบ้านลาด
๒. มอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ตามที่จังหวัดเพชรบุรี โดยสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์การกีฬา
แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗
ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ณ จังหวัดศรีสะเกษ และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี ๒๕๕๗ จากผลการแข่งขันได้พิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนกีฬา
ดีเด่น จํานวน ๓ รางวัล ได้แก่ ชนิดกีฬาลีลาศ ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกีเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐
ณ จั งหวั ดศรี สะเกษ และได้ เหรี ยญเงิ น จากการแข่ งขั น กี ฬาแห่ งชาติ ครั้ง ที่ ๔๒ ณ จัง หวัดสุพ รรณบุ รี ดั ง นี้
๑) รางวัลนักกีฬาชายดีเด่น ได้แก่ เด็กชายอาทิตย์ แซ่โง้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ๒) รางวัล
นักกีฬาหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวปาจรียา สังวาลเพ็ชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และรางวัลผู้ฝึกสอน
กีฬาดีเด่น ได้แก่ นายดํารง สังวาลเพ็ชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพุสวรรค์
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายทรรศชล พุทธรัตนา
พลั ง งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
พลังงานจังหวัดนครปฐม
๒) นายโยธิน
เทอดวงศ์วรกุล ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบูรณ์
๓) นายวีระ
แก้วกัลยา
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านพุหวาย
๔) นายวสันต์
กมลศรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๕๙ จังหวัดสมุทรสงคราม
๕) นางณิชารี
ภควัตชัย
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘ (กาญจนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๑

๘
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายทวี
ดวงธัมมา
ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจํ า กลางเพชรบุ รี ย้ า ยไปดํ า รง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ส่งผู้แทนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อติดตามด้านแรงงานต่างด้าว เนื่องจากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ประเทศไทย จํานวน ๑.๖ ล้านคนเศษ ซึ่งไม่รวมที่ผ่านมา ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ คน และแรงงาน
เถื่อนอีกจํานวนหนึ่ง โดยสรุปมีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ประมาณ ๓ ล้านคน สําหรับปัญหาในอนาคต คือ
เด็กที่ติดตามแรงงานต่างด้าวเข้ามา แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวนกว่า ๑,๐๐๐ คน
แต่ทั่วประเทศ จํานวนกว่า ๑.๖ ล้านคน เป็นบุตรแรงงานต่างด้าวประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน และยังไม่ได้อยู่ก่อน
ขึ้นทะเบียน ซึ่งประเทศไทยอนุญาตให้เด็กเหล่านั้นเรียนอยู่ในประเทศไทยได้ รวมแล้วเป็น ๑๐๐,๐๐๐ คน เด็กเหล่านี้
กําลังศึกษาเล่าเรียนและเจริญเติบโต ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือระบบการพิสูจน์สัญชาติทั้ง ๓ ประเทศ ถือว่า
ด้อยกว่าประเทศไทย ระบบการลงทะเบียน เพราะบางประเทศไม่มีบัตรประชาชน ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชนบท
ฉะนั้น จะไม่มีหลักฐานในการรพิสูจน์สัญชาติล้านกว่าคน คงดําเนินการพิสูจนสัญชาติไม่ทัน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
อย่า งไรก็ ต ามสิ่ง ต่าง ๆ เหล่ านี้ใ นเวทีร ะดับ โลกแล้ว ไม่ได้ ร อประเทศไทย ล่าสุ ด จากการประเมิ น ของรัฐ บาล
สหรัฐอเมริกาที่อาจจะพิจารณาสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทย อาจถูกปรับลดจาก TIER 2 WATCH
LIST เป็น TIER 3 ซึ่งเป็นกลุ่มล่างสุดที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์รุนแรงที่สุด โดยระบุว่าเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
มีหลายหมื่นราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพจากเพื่อนบ้าน ถูกบังคับขู่เข็ญล่อลวงให้เป็นแรงงานทาส หรือการค้า
บริการทางเพศ และเหยื่อส่วนใหญ่ถูกชักจูงเข้าไปในอุตสาหกรรมประมง การผลิตเสื้อผ้า และงานบ้าน ทางอียูจะแจก
ใบเหลืองให้ประเทศไทย ถ้าแจกใบเหลืองแล้วภายใน ๖ เดือน สถานการณ์การค้ามนุษย์ยังไม่ดีขึ้น อียูจะแจก
ใบแดง หมายความว่าการส่งสินค้าที่จะไปขายในอียูปีละ ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท จะถูกตัดสิทธิ์ ฉะนั้น สถานการณ์การ
ส่งออกประเทศไทย จะติ ดลบไปร้อยละ ๓ – ๔ เป็นเรื่ องที่รัฐบาลเป็นห่วง ในเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
เรื่องเรือประมง เพราะมีการค้ามนุษย์อยู่มาก เพราะเรือประมงส่วนมากไม่มีคนไทย การรายงานส่วนใหญ่จะเป็น
NGO โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือในพื้นที่สูง พวกไทยใหญ่ ชาวเขาต่าง ๆ มีการค้าประเวณี เรา
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เรื่องโรฮิงญา คนส่วนใหญ่มองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในเรื่องการค้า
มนุษย์ สิ่งเหล่านี้ ทุกคนต้องทําให้บ้านเมืองหลุดพ้นจากเรื่องดังกล่าว เพราะหากอียูให้ใบแดงประเทศไทย จะเป็น
การปิดกั้นการส่งสินค้าไปขายในประเทศกลุ่มอียูทั้งหมด นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา นี้เป็นสถานการณ์ต้อง
ประชุมกัน มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องระบบสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ ในส่วน
ของอําเภอเขาย้อย มอบนายอําเภอ ดูแลเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โรคติดต่อต่าง ๆ มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
จัดระเบียบเรื่องต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลเขาย้อย และอําเภอ ต้องประสานงานกัน คนที่
ได้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวก็ดี คนไทยไปขายพืชผักผลไม้ ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีกว่าการปลูกข้าว
บางคนปลูกตึกแถวให้ แรงงานเช่าอยู่ ฉะนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ส่งผลให้ เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่นัก ต้อง
ระมัดระวังอย่าให้เกิดการค้าประเวณี จังหวัดเพชรบุรี ยังไม่พบการค้าประเวณี มอบนายอําเภอชะอํา ดูแลเรื่อง
แรงงานประมง ของจังหวัดเพชรบุรี มีประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน พยายามขึ้นระบบจดทะเบียนเรือประมงให้ถูกต้อง
แรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ปัจจุบันให้นายจ้างนํารายชื่อมาแจ้งสํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งสถานทูต
พิสูจน์สัญชาติต่อไป

๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ําว่านโยบายรัฐบาลกําหนดให้ลงนามในสัญญาให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๕๘ ฉะนั้น หน่วยงานใดไม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกํ าหนด อาจถูกโยก
งบประมาณ ในส่วนของงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด อาจเปลี่ยนแปลงนําโครงการไปทําโครงการอื่น กรณียังไม่ได้
อนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกําหนด นโยบายของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
๔ ระดับ ได้แก่ ๑) นโยบายระดับประเทศ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ๒) นโยบาย
ระดับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ติดตามนโยบายของ
คสช. ๓) นโยบายระดับกระทรวงทุกกระทรวง มีปลัดกระทรวง เป็นประธาน ๔) นโยบายระดับพื้นที่ มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องการขับเคลื่อนงบประมาณด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบขององค์กร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ต้ อ งดํ าเนิ น การลงนามในสัญ ญาให้ เ สร็ จสิ้น ภายในวั นที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๕๘ เช่นกั น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบอุดหนุนทั่วไป ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๘๐๐ ล้านบาท
งบประมาณประจําปี ๒๕๕๘ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔ – ๕ โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา ทางรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องลงนามในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในกําหนด และต้อง
ทําการเบิกจ่ายให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๕๕ ภายในไตรมาส ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) โดยจะจัดประชุมร่วมกับนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้ง ๘๕ แห่งทั้งจังหวัด เพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่าย สําหรับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ๑) งบประมาณไม่เพียงพอ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับงบสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบสร้างประปาตามแบบมาตรฐานของการประปานครหลวง แต่ปรากฏว่าเป็น
แบบแปลนที่ออกไว้หลายปีแล้ว เมื่อได้รับการจัดสรรงบมา ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้
เนื่องจากเงินไม่พอ จึงต้องขออนุญาตไปยังส่วนกลางเพื่อขอเปลี่ยนเอางบท้องถิ่นมาสมทบ เป็นต้น กรณีแบบผิด
ต้ อ งส่ ง กลั บ ไปยั ง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เพราะเป็ น เรื่ อ งของกฎหมาย เป็ น พรบ. ส่ ง ผลให้ ก ารใช้
งบประมาณล่าช้า บางครั้งราคากลางที่ให้มามีการลดราคาน้ํามันต้องคํานวณราคากลางใหม่ บางพื้นที่เป็นพื้นที่สูง
ประมูลจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ หลายหน่วยงานไม่กล้าใช้วิธีพิเศษ จังหวัดเพชรบุรี พบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง
แต่ไม่ได้ เช่น การสร้างทางเดินป่าโกงกาง ส่งผลให้ทําการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ จากปัญหาเหล่านี้เราไม่
สามารถแก้ ตัวได้ เพราะรั ฐบาลเองมีหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ ทุกภาคส่ วนต้องช่วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
หน่วยงานที่มีงบประมาณจํานวนมาก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้รับคําชมจากผู้ตรวจสํานัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งมาตรวจงบการก่อสร้างของจังหวัดเพชรบุรี ณ ตําบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย เป็นงบ
การพัฒนาจังหวัด ว่าโครงการส่งน้ําทางท่อส่งผลให้สามารถขยายพื้นที่ทํานาได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของอุทยานเฉลิมพระเกีย รติ พ ระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (ร.๔) ทางสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
จะเดินทางมาดูการจัดสร้างอุทยานฯ เนื่องจากจังหวัดใช้งบประมาณกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ว่ามีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจหรือไม่
มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ประมวลคําสั่งของรัฐบาล และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เนื่องจากในทุกสัปดาห์จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี มีนโยบายและข้อสั่งการมอบให้กระทรวงต่าง ๆ
ดําเนินการ มอบทุกหน่วยงานติดตามคําสั่งของรัฐบาลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ ทุ กจั งหวั ดสํารวจพื้ นที่ภัย แล้ ง ช่วงเดื อนมีนาคม – เดือน
เมษายน ว่ามีพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ เช่น การขุดลอก การขุดเจาะบ่อบาดาล สําหรับจังหวัดเพชรบุรียังไม่พบ
พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งได้มอบสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการสํารวจ
และส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทย นําข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณการแก้ไขปัญหากรณี
เร่งด่วน จากผลการสํารวจจังหวัดเพชรบุรี ได้ของบโครงการขุดลอก จํานวน ๑๐ กว่าล้านบาท

๑๐
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสนใจ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ณ วัดถ้ําแก้ว อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ ได้เลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดตัวอย่างในการจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมการฝึกอาชีพ มีการติดตามผลหลังอบรมว่าผู้เข้าอบรมกลับไปติดยาเสพติดซ้ํา
หรือไม่ จังหวัดอ่างทอง เป็นอีกจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดตัวอย่าง ในเรื่องการติดตาม สําหรับ
นโยบายในด้านยาเสพติดของรัฐบาล นอกเหนือจากการอบรม การฝึกอาชีพ ต้องมีการติดตามผลหลังการอบรม
มีการกลับไปติดยาซ้ําหรือไม่ มีงานทําหรือไม่ หากไม่มีงานทํา เป็นหน้าที่ของ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นายอําเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ต้องเข้าไปดูแล เพื่อไม่ให้กลับไปติดยา
ซ้ําอีก ที่สําคัญคือการป้องกันไม่ให้เด็กรุ่นใหม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับมาจาก ปปส.
สําหรับภัยแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน หากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน อาจใช้งบของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งงบป้องกัน จํานวน ๑๐ ล้านบาท และงบแก้ไขปัญหา
จํานวน ๒๐ ล้านบาท ได้เท่าที่จําเป็น ในส่วนของถังน้ําที่แจกจ่ายไปตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อปีที่ผ่านมา มอบนายอําเภอ
ไปสํารวจว่าถังน้ําอยู่ในที่ที่สมควรตั้งไว้หรือไม่ และนําน้ําใส่ถังหล่อเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันถังกรอบ แตก และเสียหาย
โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลพุสวรรค์ อําเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง จํานวน ๓๐ หน่วยงาน ส่งผู้แทน
จํา นวน ๒๗ หน่ ว ยงาน หน่ ว ยราชการ/หน่ ว ยงานรั ฐ วิส าหกิ จ /เอกชนไปร่ ว มออกหน่ ว ยบริ ก าร จํ า นวน ๓๗
หน่วยงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด มอบทุกส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ
(นายไกร บุญบันดาล) เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ประมวลเป็นภาพรวมของจังหวัด
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คุณผกาพันธ์ เทหะมาศ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดเขากระปุก หมู่ 3 ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการอําเภอท่ายาง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจํานวนมาก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุนันท์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ําเพื่ออนาคต ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รงให้ ค วามสนพระทั ย ในงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ณ บริเวณอุ ทยานเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสนับสนุ นเครื่องมื อ
ทําความสะอาดจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ตลอดจนน้ําดื่ม
และอาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวถึงการจัดหาทุนสําหรับดูแลและอาจมีการบูรณาการจัดสรรการดูแล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นายประสพ พรหมมา ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ พร้อมด้วยตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครฝนหลวง ในการติดต่อประสานงาน การขอรับบริการฝนหลวง เริ่ม

๑๑
ดําเนินการช่วงเดือนมีนาคม 2558 ขึ้นอยู่กับสถานที่ สภาพอากาศว่าเหมาะสมหรือไม่ เกษตรกรมีความต้องการ
มากน้อยเพียงใด ชุดปฏิบัติการฝนหลวงขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้าน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณ
ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) ในฐานะรองผู้บังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษา
ดินแดน ครบรอบ 61 ปี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจําปี 2558 การมอบ
ทุนการศึกษา “มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์” จากนั้น นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้กับบุตร/ธิดา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลางกลางจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) มอบคู่มือนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น อําเภอ โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักจัดรายการวิทยุ 8 อําเภอ จากนั้นเป็นการลงนาม
ความร่วมมือหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น การร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดําเนินโครงการระดับจังหวัด ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กับ 11 หน่วยงาน
ของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการประชุมชี้แจงรายละเอียดภารกิจ 9 ด้าน ตามโครงการระหว่างปี 2558 – 2560
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558
เพื่อพิจารณาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานในจังหวัดเพชรบุรี ใช้แนวทาง 3 แนวทาง คือ 3 P
ประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และการป้องกัน (Prevention)
โดยจังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินแผนงานดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 ตามแนวทาง 3 P ต่อไป วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านย่านซื่อ หมู่ 2 ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําส่วนราชการเยี่ยมครัวเรือนยากจน ครัวเรือน ครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จด้านการดํารงชีวิตแบบวิถีพอเพียง
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนคนเพชร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบพระบรมฉายาลักษณ์
อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ถุงยังชีพให้แก่คนชรา หมวกนิรภัยให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน มอบพันธุ์ปลาน้ําจืด
แก่ ผู้ แ ทนเกษตรกร และพบปะทั ก ทายกั บ ประชาชนเพื่ อ รั บ ปั ญ หาความต้ อ งการให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หาแนวทางช่วยเหลือต่อไป วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี นางประหยก
ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายรัฐฐะ สิริธรังศรี นายอําเภอเมืองเพชรบุรี มอบเงิน
ช่ ว ยเหลื อ ให้ กั บ นั ก เรี ย น โดยมู ล นิ ธิ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ข าดแคลนอํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี มอบทุ น การศึ ก ษา
ให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน หรือขาดแคลนทุนการศึกษา จากเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล จํานวน
ทั้งสิ้น 72,000 บาท และได้มอบต่อให้นักเรียน จํานวน 72 คน เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ มณฑลทหารบกที่ 15 พลโทกัม ปนาท รุด ดิ ษ ฐ์ แม่ ทัพ ภาคที่ 1 เดิน ทางตรวจเยี่ย มพร้อมติด ตามผลการ
ดําเนินงานของมณฑลทหารบกที่ 15 พร้อมมอบนโยบายในการดําเนินงานตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง มณฑลทหารบกที่ 15 พอเพียง เพื่อให้กําลังพลและครอบครัวของหน่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มา
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์เลี้ยง นําผลผลิตมาจําหน่ายให้กับกําลังพล ติดตามการจัดกิจกรรมธงฟ้า
ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน โดยมณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานการค้า
ภายในจังหวัดเพชรบุรี นําสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายให้กับประชาชนสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 15 วันที่
17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานโครงการกิจกรรม
วันธรรมสวนะ ปี 2558 โดยนําหัวหน้าส่วนราชการ ศาสนิกชน ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
ทําบุญตักบาตร ปลูกต้นสัก กิจกรรมวันธรรมะสวนะ เป็นการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
เชื่อมโยงภาคราชการ ประชาชน ชุมชน สร้างจิตสํานึกที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้มิติทางศาสนามาครองตน
ในการดํารงชีวิต สืบทอดพระศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการ

๑๒
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ประชุมเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
รําคาญอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมชี้แจงการดําเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นควรตั้งคณะทํางาน 4 คณะ ตาม
4 ยุทธศาสตร์ แก้ไข ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมของคนที่เกี่ยวข้อง การสร้างกระบวนการ
ป้องกันให้อยู่ในวงจํากัด การควบคุมประชากรลิง (ทําหมัน) และการฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศของลิง เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมศาลาประชาคม อําเภอแก่งกระจาน
นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ดํารงธรรมอําเภอแก่งกระจาน และเป็น
ประธานเปิดการสั มมนา การอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างศูนย์รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด”
ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
(ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อบูรณาการการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
ระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ รับการดู แ ลแก้ไขด้ วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงสร้างความสัมพั นธ์อันดีระหว่าง
ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) กล่าวต้อนรับและ
แสดงความคิดเห็นเรื่องการให้บริการภาครัฐของจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการ
การดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด” วันที่ 20
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ทุ่งนาบ้านท่าเสน ตรงข้ามร้านขนมชิดชนก อําเภอบ้านลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันวัวเทียมเกวียน ประจําปี 2558 ของอําเภอบ้านลาด ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี
ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย การแข่งขันการแสดงดนตรี การจัดขายสินค้า
ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกีฬาและประเพณีท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๗๗๕.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๑๓๒.๙๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๔ อยู่ในลําดับที่ ๔๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒,๔๘๐.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๕๓.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๔ อยู่ในลําดับที่ ๖๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๓,๒๙๕.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๗๗๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๓๖ อยู่ในลําดับที่ ๔๑ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
ผลการเบิ กจ่ า ยรายจ่ายงบลงทุน ของหน่ว ยงานที่ได้ รับ งบประมาณตั้ งแต่ ๓ ล้ านบาทขึ้น ไป
จําแนกตามกระทรวง ดังนี้ ๑) กองทัพบก เบิกจ่ายได้ ๑.๖๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๔ ๒) กรมปศุสัตว์
เบิกจ่ายได้ ๑.๖๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๙ ๓) กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจ่ายได้ ๓.๙๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๒.๑๙ ๔) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ ๒๕.๘๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๗ ๕) กรม
วิชาการเกษตร เบิกจ่ายได้ ๑.๐๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๕ ๖) กรมชลประทาน เบิกจ่ายได้ ๑๑๓.๘๕๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๕ ๗) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ เบิกจ่ายได้ ๒.๑๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๔๑ ๘) กรมศิลปากร เบิกจ่ายได้ ๒.๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๘ ๙) กรมทางหลวงชนบท เบิกจ่ายได้
๗๖.๗๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖ ๑๐) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายได้ ๒๒.๘๘๕ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๓
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๑.๓๘ ๑๑) กรมทางหลวง เบิ ก จ่ า ยได้ ๔๒.๑๑๗ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๑.๐๗
๑๒) สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน เบิกจ่ายได้ ๑๔.๗๗๙ ล้ านบาท คิ ด เป็นร้อ ยละ ๑๐.๔๔
๑๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง เบิกจ่ายได้ ๓.๘๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๕ ๑๔) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เบิกจ่ายได้ ๓.๗๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๙ ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบิกจ่ายได้
๕.๖๓๔ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕.๒๘ ๑๖) สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
๑๗) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๘) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ เบิกจ่ายได้ ๑๘.๒๘๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๒ ๑๙) งบจังหวัด เบิกจ่ายได้ ๕.๖๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๔.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๑ อยู่ในลําดับที่ ๕๗ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๕๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ อยู่ในลําดับที่ ๔๒
เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๓๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๔ อยู่ในลําดับที่ ๓๘ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๔.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๘ อยู่ในลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๖.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๒ อยู่ในลําดับที่ ๒
เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๗๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๓๔ อยู่ในลําดับที่ ๑๖ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๑
คลังจังหวัด
แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของอุปทานภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง การปรับฟื้นตัวของภาค
การเกษตร แต่เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายยังคงหดตัว ทั้งด้านการใช้จ่ายภาครัฐการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงการ
ชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มติดลบอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินฝืด ด้านการจ้างงาน
ยังสามารถขยายตัวได้ สําหรับด้านการคลัง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลง แต่จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น สําหรับ
ดุลเงินงบประมาณขาดดุล สะท้อนภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๓.๕ ตามการ
ขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒๑.๘
สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่ง ขายปลีก และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกิจการโรงแรมเป็นสําคัญ
ประกอบกับ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ร้อยละ ๗.๖ ตามการขยายตัวของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม จํานวนทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งได้แรง
สนับสนุนจากการปรับฟื้นตัวของดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๐.๒
ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าวเป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตภาคบริการซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก
ของเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๖.๒ ตามการ
หดตัวของ ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ สะท้อนจากการลดลงของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการ เป็นสําคัญ
ประกอบกับ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕.๓ ตามการหดตัวของ
จํานวนรถยนต์ จดทะเบียนใหม่เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว
ร้อยละ ๘.๐ ในเดือนก่อน สําหรับ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๘

๑๔
ตามการขยายตัวของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโรงแรมในเขตอําเภอชะอํา แต่ชะลอตัวลงจากการขยายตัว ร้อยละ ๗.๔
ในเดือนก่อน ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ยังคงหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ประธาน
จากสถิติ พบว่า จังหวัดเพชรบุรีมีผลการเบิกจ่ายต่ํา โดยเฉพาะงบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๔
มอบหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณจํ า นวนมาก เช่ น สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมชลประทาน
กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มจังหวัด และงบจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ในแผนบริหาร
จัดการนี้ได้มีการดําเนินการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยอยู่ในรูปของกลุ่มอําเภอที่กําจัดร่วมกัน จํานวน ๓ กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย อําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย อําเภอเมืองเพชรบุรี
อําเภอบ้านแหลม อําเภอบ้านลาด อําเภอแก่งกระจาน กลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วย อําเภอชะอํา จะมีศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยอยู่ที่เทศบาลอําเภอชะอําอยู่แล้ว ใน ๓ กลุ่ม จะมีแนวทางการดําเนินการในเรื่องของการแปรรูป ซึ่งจะเน้น
ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ สําหรับในกลุ่มที่ ๒ จะมีบริษัทเอกชนติดต่อเข้ามาอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การกําจัดขยะสะสมอยู่ในพื้นที่ จะต้องมีการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ค้างอยู่ และให้ถูกต้อง
ความหลักสุขาภิบาล สําหรับขยะใหม่ ต้องมีแผนในการคัดแยกและการควบคุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ความคืบหน้าการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
ประธาน
การก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี มี ๓
ภารกิจ ดังนี้ ๑) การก่อสร้างพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ งานฐานรากชั้น
ใต้ดินและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ระยะที่ ๒ งานก่อสร้างชั้นบนดิน และระยะที่ ๓ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจักราศี
และงานต้นไม้ ปัจจุบันดําเนินการเสร็จแล้ว ล่าสุด การปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของงานต้นไม้ ได้เพิ่มต้นแคแสด
จํานวน ๔๔ ต้น ต้นนนทรี จํานวน ๖ ต้น และต้นแคนา จํานวน ๑๓ ต้น ทั้งนี้ คงเหลืองานประติมากรรมปูนปั้น
นูนต่ํา จํานวน ๑๒ ภาพ ซึ่งต้องรอความเห็นชอบจากกรมศิลปากร จึงจะสามารดําเนินการต่อไป ๒) การสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันดําเนินการหล่อองค์ พระบรมรูป โรงหล่อ
บริษัท ไฟน์ อาร์ท คาสติ้ง จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของพระมหาพิชัยมงกุฎที่ได้ดําเนินพิธีเททองหล่อ
ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เชื่อมกับพระบรมรูปทั้งองค์ และเก็บ
รายละเอียดโดยประติมากรเรียบร้อยแล้ว คงเหลือสํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดําเนินการตรวจรับงาน ๓) การ
ดําเนินงานด้านพิธีการ ประกอบด้วย ๓ พิธีการ ได้แก่ พิธีเททองหล่อและวางศิลาฤกษ์ ดําเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีบวงสรวง กําหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงหล่อบริษัท ไฟน์ อาร์ท คาสติ้ง จํากัด ตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท่านผู้หญิง
บุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐาน ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จะดําเนินการพิธีการทั้งหมดให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะ
จัดทําหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเปิดอุทยานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
๔.๒ การติดตามโครงการวางท่อน้ําเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕ ตําบลห้วยท่าช้าง
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เขต 5 (นายอํ านวย โชติสกุล) เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจติดตามโครงการวางท่อส่งน้ํ า
เพื่อการเกษตร หมู่ ที่ 2, 4 และหมู่ที่ 5 ตํ าบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย ที่ทําการปกครองอํ าเภอเขาย้อย
รับผิดชอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรในตําบล และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน
ซึ่งจากการติดตามโครงการดังกล่าว คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี พิจารณา เห็นว่า
โครงการดังกล่าวเป็นการวางท่อส่งน้ํา PE ความยาว 5,170 เมตร พร้อมประตูปิด – เปิดน้ํา เพื่อส่งน้ําไปยังพื้นที่
การเกษตรนอกเขตชลประทานให้คลอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ที่สามารถบริหารจัดการน้ําได้ดี จากการติดตามในพื้นที่พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานให้สามารถทําการเกษตรกรรม พืชสวน พืชไร่ ปศุสัตว์ ทําให้
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี และมีน้ําอุปโภค บริโภคเพียงพอ นอกจากนี้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนค่าพลังงานในการสูบน้ําเพื่อการทําการเกษตรลงได้ จํานวน 22.45 บาท/ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 131 ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
ขอแสดงความชื่นชมจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้จัดทําและบริหารโครงการดังกล่าวให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง และสมควรที่จะได้นําไปเป็นตัวอย่าง
ในการจัดทําโครงการให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การจัด งานสรุป ผลการปฏิบัติง าน ประจํ า ปี ๒๕๕๘ และแถลงแผนการปฏิบัติง าน
ประจําปี ๒๕๕๘ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
(นายไกร บุญบันดาล) ประจําปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจําปี ๒๕๕๘ โดยนายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดทุกจังหวัด
ดังนี้ ๑) ขอให้ทุกคนร่วมกันเสริมสร้างประเทศไทยให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒) หน้าที่ของ กอ.รมน. คือ การบริหารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณลงสู่พื้นที่ กอ.รมน.จว. เป็นหน่วยปฏิบัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน.จว. สําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องทํางานร่วมกับ ศอ.บต.
ให้ยึดถือ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ๓) จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีงบประมาณและกําลังคน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
บูรณาการจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง แบ่งงานให้ชัดเจน ๔) ให้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ที่เหมาะสม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ต้องประสานงานกัน ๕) การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ขอให้มี
ความเป็นธรรม ยึดหลักอาวุโส ความสามารถ บรรจุคนที่มีฝีมือทํางานได้ ๖) ให้จัดทําแผน ประจําปี ๒๕๕๙ และ
สรุปผลงานปี ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ กอ.รมน. ต้องมุ่งคลายความเดือดร้อนของประชาชน ๗) ด้านความ
มั่นคง เดินหน้ามาแล้ว ๘ เดือน ให้จังหวัดทําความเข้าใจกับประชาชนถึงความจําเป็นที่ คสช. ต้องเข้ามาดําเนินการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และ รอง ผอ.รมน.จว. ไปชี้แจง ทุกกระทรวงต้องช่วยกัน ๘) ด้านเศรษฐกิจ ทุกเรื่องต้องเดินหน้า
ภายใน ๑ ปี เรื่องใดสามารถแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน จะตรวจสอบประเมินผลก่อน
กลางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ๙) กระทรวงและจังหวัด ต้องศึกษาว่าจะใช้กฎหมายอะไรแก้ไขปัญหา ๑๐) การจัดที่ทํากิน

๑๖
ให้ประชาชน จะ Zoning อย่างไร ๑๑) ขณะนี้มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปพิจารณา
หางาน หารายได้ให้ประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของ
(นายไกร บุญบันดาล) กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจําสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้ าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการ มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในระดับจังหวัด ได้แก่ ๑) ปัญหาภัยแล้ง
๒) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ๓) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๕) การจัดระเบียบชายหาด ๖) การจัดระเบียบทางเท้าและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ๗) การจัดตลาดนัดชุมชนและ
ถนนคนเดิน ๘) การสร้างความปรองดอง ๙) การเทิดทูนและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ๑๐) การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ๑๑) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ๑๒) การดูแลความสะอาดในพื้นที่ ๑๓) สํารวจ
สิ่งก่อสร้างในจังหวัด ๑๔) แผ่นดินไหวและสึนามิ (ดูแลระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิให้สามารถใช้งานได้จริง และ
สํารวจอาคารสูงที่มีความเสี่ยงจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว) ๑๕) การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ๑๖) งบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ๑๗) การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ๑๘) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ๑๙) การปรับปรุง
การให้บริการด้านที่ดิน ๒๐) ปัญหาการก่อความไม่สงบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จากการประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(นายไกร บุญบันดาล) มี เ รื่ อ งสํ า คั ญ เร่ ง ด่ ว นแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า นายกรั ฐ มนตรี / หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
มีบัญชาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ บูรณาการขับเคลื่อนการบริหารราชการเดินหน้าประเทศไทย ดังนี้
๑) ประชุมบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานนําแผนงาน
มาบูรณาการว่า อะไรควรทําก่อน อะไรควรทําหลัง อะไรมีประโยชน์ อะไรไม่มีประโยชน์ รวมถึงการบูรณาการ
จัดสรรงบประมาณในด้านต่าง ๆ อาทิ งบช่วยเหลือเกษตรกร งบลงทุน งบจ้างงาน/ซ่อมสร้าง งบ Function และ
งบอื่น ๆ โดยให้พิจารณาข้อขัดข้อง เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานประมูล ให้เร่งดําเนินการแก้ไขโดยด่วน ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ รับผิดชอบประเมินผลการดําเนินงานให้เสร็จเรียบร้อย
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑) ให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัด/อําเภอ สนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัด/
นายอําเภอ ประสานการแก้ ไขปั ญ หาข้อขั ดข้อ งต่า ง ๆ เพื่ อให้แ ผนงาน/โครงการ สํ าเร็ จลุ ล่ วง ภายในเดือ น
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๓) ให้จังหวัด/อําเภอ รายงานความคืบหน้าของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มุ่งมั่นให้งบประมาณลงไป
ถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว รวมถึงเร่งรัดดําเนินการตามงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้
จัดสรรให้แก่พื้นที่อย่างมีผลสัมฤทธิ์
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ ๑) สํารวจแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ และรายงานผลการดําเนินโครงการ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่
๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ กรณี มี ค วามประสงค์ ใ ห้ ห น่ ว ยทหารในพื้ น ที่ จั ง หวั ด /อํ า เภอสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ การ
ดําเนินงาน ให้ประสานหน่วยทหารโดยตรง ๒) ให้เร่งดําเนินงานตามแนวทางบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๔.๖ โครงการ “พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง
ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘”
ผู้แทนแรงงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘ ให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๑๐๑,๗๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ ๕๐ คน ขึ้นไป จํานวน ๘ แห่ง
เดือนละ ๑/๒ แห่ง กําหนดดําเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อนํา
บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้บริการแก่สถานประกอบกิจการ
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในจังหวัด ๒) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของสถานประกอบ
กิจการที่ต้องการได้รับจากทางราชการเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ
ได้อย่างทันท่วงที ๓) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการภายใต้
กิจกรรมโครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ และโครงการมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิจ การ (มยส.) ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ๑) ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐกับเอกชน มีความสัมพันธ์ที่ดี ๒) การให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาในด้านต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึ้น ๓) สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้
แรงงาน ได้รับบริการและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๔) ผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงาน
ไทยและแรงงานต่างด้าว ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
แผนการดําเนินโครงการ ดังนี้ ๑) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด
สาขาเพชรบุรี ตําบลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย ๒) วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์
(เอเชีย) จํากัด ตําบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย ๓) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท เอ็มเมอร์รัลด์ นอนวู่เว่น
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย ๔) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท ซุปเปอร์กริ๊พ
จํากัด ตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย ๕) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริษัทชะอําพีรพัฒน์ เคมีคอล จํากัด
ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย ๖) วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท ซัสซอส อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ตําบล
หนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๗) วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํากัด
ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย ๘) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท เพชรสยาม พีอีไพพ์ จํากัด ตําบลทับคาง
อําเภอเขาย้อย ทั้งนี้ แผนการดําเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ สรุปผลการประเมินการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๙” ประจําปี ๒๕๕๘
สถิติจังหวัด
การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มาเที่ยวงาน จํานวน ๑,๑๐๐ คน สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้ ผู้ตอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๒ เพศชาย ร้อยละ ๓๘ อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุสูงสุด ๓ ลําดับแรก คือ อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๙ ปี ร้อยละ ๒๖.๖ รองลงมา อายุระหว่าง
๓๐ – ๓๙ ปี ร้อยละ ๒ - ๓ และอายุระหว่าง ๔๐ – ๔๙ ปี ร้อยละ ๑๖.๘ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ ๒๘.๑ รองลงมา ระดับ ปวช., ปวส. ปวท., อนุปริญญา ร้อยละ ๒๐ และระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๑๘.๔
เป็นนักเรียน-นักศึกษา ร้อยละ ๒๗.๘ รองลงมา อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน/ลูกจ้าง
เอกชน ร้อยละ ๑๘ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๑๕.๕ ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดของผู้มาเที่ยวงาน
ต่อกิจกรรมในพื้นที่ด้านล่าง (ยกเว้นบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ) ได้แก่ การจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ร้อยละ
๗๔.๒ นิ ท รรศการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ร้ อ ยละ ๗๑.๗ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ร้ อ ยละ ๖๘.๗
การประกวดนางสาวเพชรบุรี ร้อยละ ๖๘.๕ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ร้อยละ ๖๘.๒ การสอน ๑๐๘ อาชีพ
ร้อยละ ๖๘ การประกวดหนุ่มลุ่มน้ําเพชร ร้อยละ ๖๖.๗ การประกวดรําวงย้อนยุค ร้อยละ ๖๖.๓ การแสดงของ

๑๘
เวทีกลาง ร้อยละ ๖๕ และกิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน ร้อยละ ๖๔.๗ ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ต่อกิจกรรมบนพระนครคีรี ได้แก่ การจุดพลุไฟ ร้อยละ ๗๔.๔ การประดับไฟ แสงสี บนเขาวัง ร้อยละ ๗๐.๔ และ
การเทศน์มหาชาติ ร้อยละ ๖๖.๙ ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อกิจกรรมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ได้แก่ การแสดงงานสกุลช่างเมืองเพชร ร้อยละ ๗๓.๓ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ร้อยละ ๗๒.๗ การแสดง
ดนตรีไทย ร้อยละ ๗๐ การสาธิตงานศิลปหัตถกรรม ร้อยละ ๖๙.๙ และการแสดงศิลปะร่วมสมัย ร้อยละ ๖๙.๔
สรุปความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดของกิจกรรม ได้แก่ การจุดพลุไฟ ร้อยละ ๗๔.๗ ขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ
ร้อยละ ๗๔.๒ นิทรรศการสกุลช่างเมืองเพชร ร้อยละ ๗๓.๓ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ร้อยละ ๗๒.๗ และ
นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๗๑.๗ ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะอาด ได้แก่ การรักษา
ความสงบและความปลอดภัย ร้อยละ ๓๕.๑ การจัดหน่วยปฐมพยาบาล ร้อยละ ๓๒.๗ ราคาและคุณภาพสินค้า
ร้อยละ ๓๒.๓ ราคาอาหารและความสะอาดของร้านอาหาร ร้อยละ ๓๒ และความสะอาดให้บริเวณงาน ร้อยละ
๒๙.๔ ความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม พอใจมาก ร้อยละ ๔๒.๓ ปานกลาง ร้อยละ ๓๓.๘ มากที่สุด
ร้อยละ ๑๕ น้อย ร้อยละ ๕.๖ น้อยที่สุด ร้อยละ ๒ และไม่พึงพอใจเลย ร้อยละ ๑.๓ กิจกรรมที่เป็นจุดเด่น ได้แก่
การจุดพลุไฟ ร้อยละ ๒๘.๔ การประดับไฟบนเขา ร้อยละ ๑๔ และขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ร้อยละ ๗.๑
กิจกรรมที่ประชาชนชื่นชอบ ได้แก่ การจุดพลุไฟ ร้อยละ ๕๓.๕ รําวงย้อนยุค ร้อยละ ๑๕.๕ และมอเตอร์โชว์
ร้อยละ ๑๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจากบน
พระนครคีรี มาเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เหมาะสมเพราะชมงานได้ทั่วถึงมากกว่าบนเขา ร้อยละ ๖๗.๘
ไม่เหมาะสม เพราะขาดเอกลักษณ์ของการจัดงาน ร้อยละ ๓๒.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประกวดรําวงย้อนยุค
และประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งในวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เห็นด้วย เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง มีที่จอดรถ
และมีห้องน้ําพอเพียง ร้อยละ ๔๗ ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นสถานที่ทางศาสนา กิจกรรมพระนครคีรีไม่ควรแยกไปจัด
ต่างหาโดยเฉพาะในวัด ร้อยละ ๕๓ ความเหมาะสมในการจัดงานครั้งต่อไป หากไม่สามารถใช้พื้นที่หน้าโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้ เสนอให้จัดหลังเขาวัง ตั้งแต่เคเบิ้ลคาร์ และภายในวัดถ้ําแก้ว ร้อยละ ๕๖ และ
เสนอให้จัดทางไปเขาหลวงตลอดเส้นทาง ร้อยละ ๔๔ กิจกรรมที่อยากให้มีเพิ่มเติมในปีถัดไป ได้แก่ การละเล่นไทย
สอยดาว รถบั๊มพ์ บ้านผีสิง การประกวดดนตรี และการแข่งขันวัวลาน ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง ได้แก่ ควร
ขยายเส้นทางจัดงานและมีผังสถานที่งานให้นักท่องเที่ยวเลือกชม ไม่ควรจัดรําวงย้อนยุคในวัด แต่การประกวดร้องเพลง
สามารถจัดได้ ควรเพิ่ม จํานวนถังขยะ รถสุข า/ห้องน้ํา การดูแลและรั กษาความสะอาด สินค้ าและของใช้
บางอย่างมีราคาสูง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ ผลการวิเคราะห์ PC/CI (Product Champion/Critical Issur)
สถิติจังหวัดเพชรบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (PC : ข้าว) การวิเคราะห์สถานการณ์ตามแนวคิดแบบห่วงโซ่คุณค่า
พิจารณาข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ของ Product Champion : ข้าว พบว่า จะมีข้อมูล
ในเชิงการผลิตข้าวที่เป็นในส่วนของต้นน้ําเป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือต้อง
พัฒนาการจัดเก็บ จะเป็นในส่วนของกลางน้ําและปลายน้ํา (ส่วนกลางน้ํา คือ การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ส่วนปลายน้ํา คือ การค้าและตลาดข้าว) ข้อเสนอแนะ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ได้แก่ ๑) จัดระบบโซนนิ่งการทํานา เพื่อให้พื้นที่นอกเขตชลประทานหรือสภาพดินไม่เหมาะในการทํานา ไปทําอาชีพอื่น
๒) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การใช้สารเคมีในนาข้าว การ
ผลิตข้าวปลอดสาร/การทํานาอินทรีย์ (ให้มีทางเลือกในการผลิต/การผลิตข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาด) ๓) สร้าง
เกษตรกรต้นแบบในแต่ละหมู่บ้าน/ตําบล ให้ประสบผลสําเร็จ จนเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ สามารถรวมกลุ่ม
การผลิตในแบบต่าง ๆ ได้ ๔) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่อง พันธุ์ข้าว น้ํา ดิน และเทคโนโลยีการเกษตร
การค้าข้าว ควรมีการบูรณาการร่วมกันและมีการบริหารจัดการที่ดี การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์จากข้าว

๑๙
ได้แก่ ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการทําข้าวถุง โดยเน้นการสร้างแบรนด์ของจังหวัดเพชรบุรีโดยเน้นที่คุณภาพและความ
ปลอดภัย ๒) สนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการการตรวจรับรองตามมาตรฐานการผลิตต่าง ๆ
การค้าและตลาดข้าว ได้แก่ ๑) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พิจารณาความต้องการข้าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้าน
การตลาดและปริมาณความต้องการ วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด เผยแพร่ข้อมูลกับสาธารณชน ๒) จัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อผลิตข้าวที่เป็นความต้องการของตลาด เช่น ข้าวปลอดสาร Rice Berry ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ (PC :
โคเนื้อ) จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อครอบคลุมทั้ง 8 อําเภอ/51 ตําบล มีโคเนื้อที่เลี้ยงประมาณ 130,877 ตัว
โดยพันธุ์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นโคพื้นเมืองและโคลูกผสม สําหรับพืชอาหารสัตว์จะเป็นตระกูลหญ้าและถั่วโดยมีพื้นที่
เพาะปลูกประมาณ 10,000 ไร่ ซึ่งในปี 2557 มีเกษตรกรที่ปลูก 121 ราย ใช้หน่อพันธุ์หญ้า 43,750 กิโลกรัม
ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นการผลิตอาหารแบบใช้เองในกลุ่ม จังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน
10,243 ครัวเรือน (ร้อยละ 1.33) มีโค จํานวน 128,470 ตัว (ร้อยละ 2.83) เมื่อเทียบในระดับประเทศ โดย
ร้อยละ 91 เป็นเกษตรกรที่มีจํานวนโคต่ํากว่า 30 ตัว/ครัวเรือน สถานการณ์เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดเพชรบุรี ลดลง
ในปี 2557 เนื่องจากการผลิตของเกษตรกรมีในส่วนที่เป็นกลางน้ํา คือ ซื้อโคที่มีน้ําหนักตัวประมาณ 150 – 200
กิโลกรัม มาทําการขุน เมื่อหาซื้อไม่ได้จึงต้องเลิกกิจการ ประกอบกับโคเนื้อต้นทางขาดแคลนจึงทําให้มีราคาสูงขึ้น
ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้นทําให้ได้กําไรน้อยไม่ดึงดูดใจในเรื่องของพืชอาหารสัตว์ที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทําเป็น
อาชีพหรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรยังอยู่ในวงจํากัด จะเป็น
ในส่วนของโคนมมากกว่าโคเนื้อในการแปรรูปภายในจังหวัด มีโรงงานผลิตลูกชิ้นเนื้อเพียงแห่งเดียว ไม่มีการผลิต
ที่ใช้ประโยชน์จากส่วนของ หนัง เขา และกระดูก การจําหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นโคที่มีชีวิต ข้อเสนอแนะ การเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ๑) สนับสนุนพันธุ์โคเนื้อมากกว่าโคลาน 2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําของเกษตรกร (อยู่ในระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อที่มีการจัดการอย่างครบวงจร) 3) ส่งเสริมการใช้พืช
อาหารสัตว์แทนอาหารสําเร็จรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ ได้แก่
1) ประสานผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโคเนื้อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ให้พ่อค้าคนกลางเอา
เปรียบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ๒) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เป็นรูปแบบ ที่มีความ
เข้มแข็ง 3) ควรสนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้มีผู้ประกอบการในด้านการแปรรูปหรือสร้างมูลค่าจากโคเนื้อที่ครบวงจร
ในจังหวัด 4) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์จากโคให้ผู้ที่สนใจประกอบการ (ฝากพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จะได้เกิดการสร้างงานในจังหวัด) การค้าและตลาดโคเนื้อ ได้แก่ 1) ควรพิจารณาความต้องการโคเนื้อของ
ตลาด โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูลด้านการตลาดและ
ปริมาณความต้องการ 2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3
“เมืองท่องเที่ยวชั้นน้ําของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงานประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ (MICE)” จังหวัด
เพชรบุรีเป็นเมืองด่านสําคัญระหว่างภาคกลางและภาคใต้ มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตน้ําตาลโตนด เนื่องจาก
มีต้นตาลหนาแน่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าเป็นเมืองแห่งขนมหวานที่มีรสอร่อย ขนมหม้อแกงเมืองเพชรจึงเป็น
ที่รู้จัก ใครผ่านมาเพชรบุรี ต้องแวะซื้อเป็นของฝาก ขนมเมืองเพชรจึงเป็นผลผลิตที่ทํารายได้ให้กับจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญมีแหล่งท่องท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบทั้งยัง
อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมไปเที่ยวผักผ่อนหย่อนใจ
ในด้านทรัพยากรที่มีของจังหวัดเพชรบุรีค่อนข้างครบถ้วนทั้งด้านประวัติศาสตร์ ทะเล และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับนักท่องเที่ยงประกอบด้วย โรงแรม จํานวน 127 แห่ง ห้องพัก จํานวน
6,396 ห้อง ห้องประชุม/สัมมนา จํานวน 106 ห้อง บุคลากรด้านธุรกิจโรงแรม จํานวน 1,075 คน นอกจากนี้
มีการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม สปา สนามกอล์ฟ จาก
ข้อมูล จังหวั ดเพชรบุรี มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นที่นิยม แต่ในเรื่อง MICE
ขาดการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการประสานงานในเชิ ง บู ร ณาการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ ป ระกอบการในเรื่ อ ง MICE

๒๐
ข้อเสนอแนะ 1) การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE
2) การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่ชัดเจน ที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการ 3) การ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวยังไม่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4) การอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในด้าน
การใช้อุปกรณ์สารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 5) การสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
6) การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่ AEC
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ โครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัด
โครงสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่ อบรรเทาปัญหาภั ยแล้ง จังหวั ดเพชรบุ รี เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้ ช่วงฤดูแล้ง สร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตร สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้กําหนดกิจกรรมจากความต้องการ และ
ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว เป้าหมาย ประกอบด้วย ๖ อําเภอ ๓๒ ตําบล ได้แก่ ๑) อําเภอ
แก่งกระจาน ประกอบด้วย ตําบลแก่งกระจาน ตําบลพุสวรรค์ ตําบลวังจันทร์ ตําบลสองพี่น้อง ๒) อําเภอเขาย้อย
ประกอบด้วย ตําบลทับคาง ตําบลสระพัง ตําบลหนองชุมพล ตําบลหนองชุมพลเหนือ ตําบลหนองปรง และตําบล
ห้วยท่าช้าง ๓) อําเภอชะอํา ประกอบด้วย ตําบลเขาใหญ่ ตําบลบางเก่า ตําบลไร่ใหม่พัฒนา ตําบลสามพระยา
ตําบลหนองศาลา ตําบลห้วยทรายเหนือ ๔) อําเภอท่ายาง ประกอบด้วย ตําบลกลัดหลวง ตําบลเขากระปุก ตําบล
ท่าคอย ตําบลท่าไม้รวก ตําบลท่าแลง ตําบลปึกเตียน ตําบลวังไคร้ ๕) อําเภอบ้านลาด ประกอบด้วย ตําบลบ้านทาน
ตําบลไร่โคก ตําบลหนองกะปุ ตําบลห้วยข้อง ตําบลห้วยลึก ๖) อําเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบด้วย ตําบล
ท่าตะคร้อ ตําบลยางน้ํากลัดใต้ ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ ตําบลหนองหญ้าปล้อง ระยะเวลาการดําเนินงาน เดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2558 ระยะเวลาโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2558 งบประมาณ
ตําบลละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน
2) การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการสร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชน 3) การปรับปรุง
โครงสร้ างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิต 4) การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร แนวทาง
ดํา เนิ น การ ใช้ ศบกต. เป็ น ตั ว แทนชุ ม ชน ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ คณะกรรมการบริ ห ารโครงการฯ
กลั่นกรองอนุมัติโครงการฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร ระดับอําเภอ : นายอําเภอ เป็น
ประธาน เกษตรอําเภอ เป็นเลขา ระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เกษตรจังหวัด เป็นเลขา
สําหรับเกณฑ์ให้การสนับสนุนโครงการของชุมชน ได้แก่ ๑) เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน ที่เป็นกิจกรรมการเกษตรหลัก ของชุมชน เพื่อช่วยลดผลกระทบ
จากภัยแล้งในระยะยาว โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรม ต้องเป็นการจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน
การผลิต ทางการเกษตรและการแปรรู ปผลผลิ ต เกษตรเพื่ อ การสร้า งรายได้ ใ นฤดู แ ล้ งของชุม ชน การปรับ ปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร ๒) เป็นการจ้าง
แรงงาน ในชุมชนเป็นหลัก ๓) ต้องมีสัดส่วนค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ขอ ๔) เป็นความ
ต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๕) ต้องดําเนินการโดยกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรในชุมชน ที่หน่วยราชการสนับสนุน กรณีเป็นกลุ่มธรรมชาติ ต้องได้รับการรับรองจากเวทีชุมชน ๖) เป็น
โครงการที่ ชุมชนสามารถดู แ ลรักษา และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ๗) สถานที่ ดําเนิ นการต้ องเป็นสถานที่
สาธารณะ ที่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ ๘) กรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ระบุว่าต้องมีเอกสารรับรอง
จากทางราชการ ต้องดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ ๙) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ําซ้อน
กับโครงการที่ ได้ รั บงบประมาณดําเนินการในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จากหน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงาน อปท.

๒๑
๑๐) มีความพร้อมที่จะดําเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ ผลสําเร็จ ระยะสั้นกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนด้วยการ
สร้างงานสร้างรายได้ ระยะยาว เกิดกิจกรรมการเกษตรที่สามารถลดผลกระทบจากภัยแล้ง ที่ชุมชนร่วมกันดูแล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘
พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ขึ้น
๑๔ ค่ํา เดือน ๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบันไดทอง ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนํา
จตุปัจจัยสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
เป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กยากจนในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา เพื่ อ ให้ เ จริ ญ เติ บ โตเป็ น ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพของประเทศชาติ สื บ ไป โดยมี
พระใบฎีกาสมลักษณ์ เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เป็นรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อร่วมทําบุญสมทบกองทุนได้ที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
โทร ๐ ๓๒๔๒ ๕๕๗๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง
ผอ.ทสจ.
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการค้างาช้างแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ หมวด คือ ๑) การออกระเบียบและกฎหมาย ๒) การจัดทําระบบฐานข้อมูล ๓) การกํากับ
ดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย ๔) การประชาสัมพันธ์ ๕) การติดตามและประเมินผล ในขณะนี้ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๗ และ
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ประชาชนที่ครอบครองงาช้าง
ต้องดําเนินการ ดังนี้ ๑) ประชาชนที่ครอบครองหรือค้างาช้างที่ได้มาจากสัตว์พาหนะ ก่อนวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ต้องยื่นขออนุญาตครอบครอง หรือขออนุญาตค้างาช้างดังกล่าว ต่อกรมอุทนยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับหรือจํา หรือทั้งปรับทั้งจํา ๒) กฎกระทรวง
กําหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ประชาชนที่ครอบครองช้างแอฟริกาที่ได้มาโดยถูกกฎหมาย ก่อนวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้องแจ้งการครอบครองงาช้างดังกล่าวต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นับตั้งแต่
วั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ หากฝ่ า ฝื น มี โ ทษปรั บ หรื อ จํ า หรื อ ทั้ ง ปรั บ ทั้ ง จํ า
๓) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ทําหนังสือแจ้งอําเภอทุกอําเภอไปรับโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง นําไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อติดประกาศบริเวณที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบคําขอฯ และรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒๒
(www.dmp.go.th) ๔) แบบคํ า ขอครอบครองและการขออนุ ญ าตค้ า งาช้ า ง ขอรั บ ได้ ที่ สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และให้ยื่นคําขอที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
โทร ๐ ๓๒๔๓ ๓๘๘๓ ต่อ ๖๐๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ เวที “สปช. เสียงประชาชน”
ผู้แทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ประสานงานสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี จะจัดเวทีบันทึก
เทปออกรายการ "สปช. เสี ย งประชาชน" โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต่ า งอาชี พ นั ก ธุ ร กิ จ นั ก วิ ช าการ
ข้าราชการ นักการเมือง ผู้นําชุมชน ท้องถิ่น ผู้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการปฏิรูป ร่วมเวที วันที่ 13 มีนาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม และสามารถ
เตรียมประเด็นกระทู้ถามวิทยากรในรายการเพื่อการปฏิรูปได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอื้อ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

