รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายไกร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 พ.อ.สุรพล
4 พ.ต.อ.ภูวเดช
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายณัฐวุฒิ
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นายจิตจรูญ
11 นางสาวอรสา
12 นายสุวัฒน์
13 นายพิภพ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอธิฏฐาน
นายธีรวุฒิ
นางยุวรี
นายอรรจธร
นายสมชาย
นางสวัสดีโสภา
นางกรรณิกา
นายณัฐ
นายวชรสิน
นางผกาวรรณ
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นายมานะ
นางอรนุช
นายไตรพันธ์
นายไพบูลย์

บุญบันดาล
ประวิตร
แสงผ่องใส
ราญสระน้อย
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
พัชรพรรณสกุล
ช้างเผือก
คล้ายเคลื่อน
สัตยพานิช
ลี้ตระกูล
อัครธรรมกุล
พูลไชย
เอี้ยวสกุลรัตน์
อารีกุล
แก้วเสียง
บุญเกิด
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
วัฒนากร
ชัยชาญ
คงกําเนิด
บังราษฎร์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37

นายสุรเวช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางอรวรรณ์
นางเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นายพรหมพิริยะ

ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
พุฒใหญ่
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูวงศ์
กิจนุสนธิ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
38 นายรัฐฐะ
39 นายวิรัตน์
40 นายพิทยา
41 นายเชิดศักดิ์
42 นายกิตติศักดิ์
43 นายรัฐพล
44 นายชาญ
45 นายธนศักดิ์

สิริธรังศรี
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
อรุณโรจน์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
เสมสวัสดิ์
ศุภศิริพงษ์ชัย

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
46 ร.อ.ลําเนียร

แป้นโก๋

47 ร.ท.สมพร

กาฬพันธ์

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 ร.ต.ท.แสงรุ่ง
49 พ.ต.อ.ชุติพนธ์

สีนวล
อินทรไทย

50 ร.ต.ท.เกษ

อินทร์มา

51 พ.ต.อ.อมร

ผ่องสมรูป

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

พรมเขียน
นาลัย
พวงไพโรจน์
นพภักดี
จิตรบรรจง
ชันแสง
เลิศพลรัตน์
ระเวง
จําปาทอง
สืบพุก

พ.ต.ท.ไพทูล
พ.ต.ท.สัมพันธ์
พ.ต.ท.นําพล
พ.ต.ท.อรรถชัย
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ต.ศักดา
พ.ต.ท.มานพ

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก

๓
62 พ.ต.ท.สมนึก
63 ร.ต.ต.ธงชัย

พันธ์แจ่ม
เรืองพริ้ง

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
64 นางชุติกาญจน์
65 นางสาววิไลพร
66 นางชลลดา
67 นายเกษมภูมิ
68 นางสาวสุธารัตน์

ชื่นบุบผา
เอื้ออวยพร
ทองอุทัยศรี
วีรสมัย
จิตสมบูรณ์

69 นายนักรบ
70 นางอุไรวรรณ
71 นายฐานุวัตร

อินทรสาลี
สุภาพจน์
รัตนโชคมงคล

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
72 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ
73 นางดวงใจ
คุ้มสะอาด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
74 นางนภา
มณีโชติ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
75 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
76 นางสมัชญา
เกิดทอง
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
77 นางสาวอัจฉราพร
78 นางสาวชุติมา
79 นายสายันต์
80 นายสมเกียรติ
81 นายชัยวัชน์
82 นางสมจิต
83 นางวรรณเพ็ญ
84 นายนุพงศ์
85 นายสุรยัญ
86 นายธนกาญจน์
87 นายสันต์
88 นายอิสระ
89 นางบุญศรี
90 นายพันธ์ศักดิ์
91 นางสาวศิริ

ตอนสุข
เหล่าดํา
สนใจ
นวลละออง
สมุทรเก่า
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
พัดลม
แสงหงษ์
คนึงคิด
จรเจริญ
เจริญพรทิพย์
บุญเส้ง
อินทร์แก้ว
วัดสว่าง

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

๔

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
92 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
93 นายไกวัลย์
โรจนานุกูล
94 นายสว่าง
รัตนนรา
95 นายปณัย
หนูแท้
96 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
97 นายชัย
แก้วใหญ่
98 นายสุจินต์
99 นางสาวสุชีพ
100 นายนิจิตณาพงศ์

ดอกนางแย้ม
นกแก้ว
บัณฑิตสมิทธ์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักแขวงทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
(เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
101 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
102 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
103 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร

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

กระทรวงพลังงาน
104 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
105 นายประสพชัย
106 นายธีระเมธ

พูลเกิด
เอียดแก้ว

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
107 นางฉัตรทอง
คําขันธ์
108 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล
109 นายนาวิน
บุศย์ประยูร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
110 นางณิชารี

ภควัตชัย

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
111 นายวีรชัย
112 นางบุษศา

เพชรรัตน์
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
113 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ
114 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
115 นายอิทธิกร

รุ่งธีระ
ชํานาญอักษร

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๕
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

นายสหรัฐ
นายสายันต์
นายสมพงศ์
นายวิชญคฌาณภ์
นางกนกพรรณ
นายฉัตรชัย
นายจํานงค์
นายประมุข
นางสมศรี
นายทวีศักดิ์
นายวินัย
นางขวัญรุ่ง
นายนิวัฒน์
นายสมหมาย
นายนิคม
นายเทวฤทธิ์

พูลนาค
ศักดิ์จิรทาพงษ์
กาศเกษม
กสาเลศ
โสมาศรีสวัสดิ์
สุวรรณดี
สุขชู
ติฐิโต
กําไลแก้ว
ไทยประดิษฐ์
คุณวุฒิ
นุ่มเมือง
ชุ่มกมลธนิตย์
ลิ้มเจริญ
เหลืองทองคํา
สิทธินอก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
132 นางประภาพร
133 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
134 นายทวีทรัพย์
135 นายนิเวศน์
136 นายทนง

วัฒนวานิช
รุ่งสาคร
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
137 นายพุทธา
138 นายพินิจ
139 นายสมศักดิ์
140 นายธานินทร์
141 นายอิทธิกร
142 นายศักดิ์ศรี

ศรีคําภา
จันทร์ฉาย
สมบูรณ์
กิตตยานุรักษ์
ชํานาญอักษร
ลาภประสิทธิ์

ผู้อํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
143 ดร.จิราพรรณ
144 นางสาวจิตรา
145 นางกนกวรรณ
146 นางวิมลทิพย์
147 นายอุดม
148 นายทัตณัชพงษ์

กลิ่นเกลา
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
วงวาทิน
เติมวรรธนภัทร์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม

๖
149
150
151
152
153
154
155

นายอนุชา
นางสาวปรนัย
นายภราดร
นายบุญยอด
นายจรัญ
นางสาวรมิดา
นายมานะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
156 นายคงศักดิ์
157 นายอานนท์
158 นายพิสิษฐ์
159 นางวรรณวิมล
160 นายวิชัย
161 นางสาวชูชีพ
162 นางวัชรี
163 นางสาวสุวรัตน์

สุภาษิต
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
มาคล้าย
ไม้จันทร์
กลิ่นเมือง
ภุมรา

แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

สุดลาภา
พร้อมเพรียง
บุญส่งนาค
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
ยิ้มละมัย
นุ้ยรอด
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
2 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
5 ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
7 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
8 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
9 หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
10 ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
11 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
12 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
13 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
14 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
15 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
16 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
18 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
19 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
20 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
21 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบช่ อ ดอกไม้ แ ก่ ผู้ ป ระกวดสวดมนต์ ห มู่ ส รรเสริ ญ พระรั ต นตรั ย ทํ า นองสรภั ญ ญะ
ประจําปี ๒๕๕๘ ระดับประเทศ
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ประจําปี ๒๕๕๘ ระดับประเทศ และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนระดับภาค
(คณะสงฆ์ ๑๕) เข้าประกวดระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา มีผู้เข้าร่วมประกวด จํานวน
๕ ราย ได้แก่ ๑) นางสาวปรียา พราหมณ์เล็ก ๒) นางสาวเขมรินทร์ ทองด้วง ๓) นางสาวศิริพร มะลิแย้ม ๔) นางสาว
อุทุมพร ชุมนรารักษ์ ๕) นางสาวกชกร ผลจันทร์ โดยมี นางสายฝน โพธิ์พ่วง และนางสาวพักตร์ตรีญา รอดสีเสน
เป็นครูผู้ฝึกสอน โดยจะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดี กับครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
ประธาน
พระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประจําปี ๒๕๕๘ ในครั้งนี้
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร
สรรพสามิต พื้ นที่ เ พชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นัก งาน
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม

ระเบียบวาระที่ ๑

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การดําเนิน
กิจ กรรมในเรื่ อ งการปกป้ อ งสถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์ ขอให้ เน้ น การเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ รัฐบาล
กําหนดเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมอบ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการสํารวจเส้นทาง ขอให้ทุกท่านจัดหาจักรยานเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตอนนี้
เราต้องช่วยกันสร้างความปรองดอง สร้างความสุขให้กับประชาชน ขับเคลื่อนการทํางานตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่ อวั นที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอนุ กรรมาธิ การรั บฟั งความคิ ดเห็ นการร่ างรั ฐธรรมนู ญ
โดย นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
จํานวน ๒,๐๐๐ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่จะพิจารณา มีเนื้อหาสาระสําคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) การสร้างการเมืองใสสะอาด โดยกําหนดที่มาของอํานาจต่าง ๆ
ทางการเมือง การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ที่มีความใสสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) การสร้าง
ให้พลเมืองเป็นใหญ่ มีจํานวน ๔ หมวด ๓๑๕ มาตรา จะมีสภาพลเมือง ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางาน ความโปร่งใส
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น พลเมืองจะแตกต่างจากประชาชน ดังนี้ ประชาชน
คือ ผู้ใดที่เกิดในแผ่นดินไทยได้สิทธิ์ได้สัญญาชาติไทย หรือได้ด้วยการโอนเปลี่ยนสัญชาติ ถือว่าเป็นประชาชน
สําหรับคําว่าพลเมือง หมายถึง ผู้ที่เคารพกฎหมาย ผู้ที่เสียภาษี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในทุก ๆ ด้าน ฉะนั้น พลเมืองจะมีคุณภาพกว่าประชาชน ๓) การพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน
พัฒนาให้สู่ความยั่งยืน ๔) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ราชการ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของประเทศ การร่าง

๘
รัฐธรรมนูญขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จากทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้มีการ
ปรับแก้
เรื่องแรงงานต่างด้าว สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการเปิดศูนย์จดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว (One Stop Service) ร่วมกับที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี สําหรับ
เรื่องการค้ามนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกส่วน
ราชการช่วยกันสอดส่อง ดูแลการจ้างแรงงานในพื้นที่
ตามที่สหภาพยุโรป (EU) ได้พิจารณาออกใบเตือน (ให้ใบเหลือง) ประเทศไทย เกี่ยวกับการ
กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ที่ประเทศไทยมีความบกพร่อง
อยู่หลาย ๆ ด้าน เช่น ไม่มีการดําเนินการตามกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดการด้านการประมงไทยที่มีสภาพซับซ้อน
ไม่มีมาตรการดูแล ควบคุม และเฝ้าระวังต่อสินค้าประมงของเรือประมงไทย เป็นต้น การประกาศเตือนดังกล่าว
เพื่อให้ประเทศไทยทบทวนนโยบาย มาตรการการจัดการกับปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายและปัญหาขาดการ
ควบคุมในการทําประมงอย่างเร่งด่วน กําหนดระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่งหากมาตรการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้จากกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศไทยจะถูกสั่งห้ามส่งออกสินค้าทางทะเล
กับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป อันเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อการส่งออกสินค้าประมงทะเล ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
ได้มีคําสั่งแต่งตั้งบูรณาการการซักซ้อมแผน กําหนดเปิดจุดลงทะเบียนรายงาน ณ สํานักงานประมงอําเภอบ้านแหลม
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยเหนือรับทราบ
ขณะนี้จะเห็นว่านโนยายและการขับเคลื่อนต่าง ๆ รวดเร็ว มีการติดตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔
ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทํา
อันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรื อภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอํานาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได้ ไม่ว่า
การกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคําสั่งหรือการกระทํา
รวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว เป็นคําสั่ง หรือการกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้
และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็ว” จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น เรื่องแรงงาน
ต่างด้าว ชาวโลฮิงญา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการทวงคืนพื้นป่า ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้
ปี ๒๕๕๘ จะต้องทวงคืนพื้นป่าคืนให้ได้ จํานวน ๑.๕ ล้านไร่ โดยมีการแบ่งโซน เป็น ๔ โซน ดังนี้ ๑) เอโอ ๑
๒) เอโอ ๒ ๓) เอโอ ๓ ๔) เอโอ ๔ พื้นที่ใดที่มีเอกสารสิทธิ์มีการโต้แย้ง พื้นที่ใดที่ไม่มีการโต้แย้ง หรือเป็นพื้นที่
ของรัฐ ให้ดําเนินการทันที สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่อยู่ในข่าย จํานวน ๔ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเขาย้อย
อําเภอบ้านลาด อําเภอแก่งกระจาน และอําเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งได้มอบหมายนายอําเภอไปดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ภาวะเศรษฐกิจสังคม ขณะนี้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งจะสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจของโลก ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ํา ส่งผลกระทบรากหญ้า สิ่งใดที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ ขอให้รีบ
ดําเนินการ เรื่องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตอนนี้มิได้ทําหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเดียว แต่ต้องให้ข้อมูล
ข่าวสารกับพี่น้องประชาชน รวมทั้งการบริการแบบเบ็ดเสร็จ บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
จําเป็นต้องมีความรู้ ต้องรู้สภาพการณ์ ต้องหาความรู้รอบตัว ความรู้ในพื้นที่ เพื่อบอกข่าวสารให้พี่น้องประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง

๙
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ แล้ว
งบประมาณภาพรวม เป็นงบประมาณที่ตั้งเพิ่มจากปีที่แล้ว จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตั้งไว้ ๒.๕ ล้านล้านบาท ปีนี้ตั้งไว้ ๒.๗๕ ล้านล้านบาท เป็นงบขาดดุล คือ ต้องไปกู้มาส่วนหนึ่งเพื่อมาชดเชยให้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เนื่องจากภาวะในเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ การส่งออก การท่องเที่ยว ค่อนข้างติดขัด
ฉะนั้น การใช้ จ่ายภาครัฐ จะเป็นตัวขับเคลื่อน ในงบประมาณ ๒.๗๕ ล้ านล้านบาท เป็นงบขาดดุ ล ประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แยกเป็น งบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๘๓ งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศ ร้อยละ ๑๗
ใน 2.75 ล้ า นล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งบใช้ ใ นเรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคน เรื่ อ งการศึ ก ษา ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และงบที่รัฐบาลให้ผ่านกระทรวงมหาดไทยส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่เหลือเป็นงบเพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีการสั่งการให้ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้พร้อม หน่วยงานใด
ที่ได้รับงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบฟังค์ชั่น งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ขอให้ดูแบบแปลน การขออนุญาตการ
ก่อสร้าง ราคากลาง การตั้งกรรมการ เมื่องบประมาณผ่านสภาในวาระที่ ๓ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ดังนั้น วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต้องสามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในสัญญาได้ทันที ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
รองผู้ว่าราชการจังหวัด สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ออกจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระตําหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้รับคําชมเชยจากสํานักพระราชวัง ว่าได้ดําเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนได้อย่าง
เรียบร้อย จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธาน

พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี นาถ คาดว่ าจะเสด็ จฯ
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มอบนายอําเภอท่ายาง ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย

๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าวัดถ้ําแก้ว อําเภอเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับ ณ พระตําหนัก
เปี่ยมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย
ในพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิ ติ บ ดี ประวิ ต ร) ทหาร ตํ า รวจ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 รัฐบาลไทย และพสกนิกร ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร พระราชพิธีฉัตรมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มี
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล
เพื่อน้อมรําลึกถึงวันสําคัญนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
เป็นประธานเปิดงาน “โครงการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2558”
ณ ห้างเทสโก้โลตัส (สาขาท่ายาง) นํากลุ่มผู้แทนสถานประกอบการ และกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากหลายสถานประกอบการ
ปฏิญาณตนรวมพลังต่อต้านยาเสพติด จบแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชา วันที่
1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองทั่วโลก
ในสังคมของผู้ใช้แรงงาน และเพื่อเตือนใจผู้ใช้แรงงาน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และความมั่นคงของอาชีพ

๑๐
อันเป็นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
จํานวน 200 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดําเนินการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เกษตรกร จังหวัดเพชรบุรีเริ่มต้นการดําเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านโปร่งวิเชียร หมู่ที่ ๒ ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 55 โครงการ พื้นที่เป้าหมาย จํานวน 6 อําเภอ 32 ตําบล ประกอบด้วย อําเภอแก่งกระจาน อําเภอชะอํา
อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอเขาย้อย และอําเภอหนองหญ้าปล้อง ภายใต้งบประมาณตําบลละไม่เกิน
1 ล้านบาท วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีจัดริ้วขบวนต้อนรับขบวนรถอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากโรงหล่อบริษัทไฟน์อาร์ท คลาสติ้ง จํากัด อําเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึง
จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 11 ริ้วขบวน วงดุริยางค์นําคณะ
ทั้งหมดเข้าสู่บริเวณพระบรมราชอนุสาวรีย์ เจ้าหน้าที่สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และโรงหล่อ บริษัทไฟน์ อาร์ท
คาสติ้ง จํากั ด ทําการยกพระบรมรูปฯ ลง ณ บริเวณพื้นด้านหลังแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์ ท่ามกลาง
ประชาชนที่ติดตามการทํางานอย่างคับคั่ง วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีอัญเชิญ พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานในพิธี
จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําโครงการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเนื่องใน
วโรกาสที่พระราชสมภพ ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ.2547 และน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80พรรษา ในปี พ.ศ.2550 พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีขนาด
สองเท่าครึ่งของพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสําริด น้ําหนัก 3,450 กิโลกรัม ความสูง 5 เมตร 44 เซนติเมตร และ
เพื่อเป็นการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ยังประโยชน์แก่ชาวไทยและชาวเพชรบุรีเป็นล้นพ้น ในโอกาสอันเป็นมหามงคล
ภาคประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ได้รวมตัว รวม 500 กว่าคน ประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชน คณะละครชาตรี
คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รําถวายมือล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ เวลา 17.30 น. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ
สวัสดิวัตน์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ราชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมการรําถวายมือหน้าพระบรมรูปฯ วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีตักบาตร
พระสงฆ์ จํานวน 114 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพิธี
อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
มรว.วไลวัฒนา และ มรว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ ราชสกุล กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมตักบาตรจํานวนมาก วันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนาแหล่งผลิตและปรับปรุงระบบการส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงหอยแครง หลักสูตรการเลี้ยงหอยแครง
เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
หอยแครง และผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมบริหารจัดการทั้งแหล่งเลี้ยง แหล่งลูกพันธุ์หอยแครง และปรับเทคนิคการเลี้ยง
ให้เหมาะสม เพื่อให้การผลิตของแครงของประเทศมีความยั่งยืน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

๑๑
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(มาตรฐานใหม่) รุ่นที่ 5 ณ วัดถ้ําแก้ว ระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยให้โอวาทในการหยุดและเลิก
การใช้ยาเสพติด รวมถึงการดํารงชีวิตที่ดีหลังผ่านการบําบัดฟื้นฟู จากนั้นทําพิธีผูกข้อมือและรับน้ําพระพุทธมนต์จาก
เจ้าคณะตําบลโพไร่หวาน (เจ้าอาวาสวัดถ้ําแก้ว) เยี่ยมชมการฝึกทักษะอาชีพการซ่อมรถจักรยานยนต์แบบชํานาญงาน
ของผู้เข้าอบรม วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านแหลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
เพื่อควบคุมการทําประมงในพื้นที่ โดยเฉพาะการทําประมงหอยสองฝา ที่ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องมือในการคราด เขตท้องที่
ตําบลบ้านแหลม ตําบลบางขุนไทร และตําบลปากทะเล อําเภอบ้านแหลม พื้นที่ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าไร่ เป็น
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของหอยสองฝา ชาวประมงทําการประมงหอยสองฝา ด้วยวิธีการจับหรือเก็บด้วยมือเท่านั้น
เพื่อเป็นการป้องกันการทําลายพันธุ์หอยสองฝาจนเกินควรและเพื่อรักษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่ง แต่ปัจจุบัน
มีกลุ่มคนพยายามฝ่าฝืนจึงมีแนวคิดจัดอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์ วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพชรบุรี นํ าส่ วนราชการออกเยี่ ย มสถานประกอบกิจ การ ณ บริ ษั ท เอ็ม เอมรั ล ด์ นอนวู่เ ว่ น อิ น เตอร์
เนชั่นแนล จํากัด ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย ประกอบกิจการผลิตเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวไต้หวัน จํานวน 7 คน ทุนจดทะเบียน 126 ล้านบาท กําลังการผลิต 248 ล้านกว่าชิ้น/ปี
พนักงาน จํานวน 775 คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ จํานวน 224 คน สัญชาติไต้หวัน จํานวน 5 คน ปัญหาที่พบ
คือ สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อย น้ําประปาไม่เพียงพอ ขาดแคลนแรงงานคนไทย ทั้งประเภท
ทั่วไป ช่างฝีมือ และงานเย็บ วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ
ลงพื้นที่ ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนคนเพชร ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพบปะประชาชนและติดตามผลการดําเนินงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนําคณะมอบถุงยังชีพ
ให้กับผู้ยากไร้แ ละผู้ ด้อยโอกาสในพื้ นที่ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านเกี่ ย วกับการทํ าผลิ ตภั ณฑ์ จากต้นตาล มอบ
ประกาศนียบัตรให้ครอบครัวที่ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ คือ ปัญหาฝายกั้นน้ําชํารุด ไม่สามารถเก็บน้ําทําเกษตรกรรมได้ และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
บริเวณสี่แยก หมู่ 4 ตําบลดอนยาง วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มูลนิธิแสง - ไซ้กี
เหตระกูล นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจั กร รุ่นที่ 27 หนังสือพิม พ์เดลินิวส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่
มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ จํานวน 500 คน
ออกให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล ประมาณ
5,000 คน วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการ
จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านหนองรี หมู่ 3
ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อรณรงค์ให้มีการผลิตและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์
ปรับปรุงบํารุงดินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
จํานวน 200 ตัน และผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 8,000 ลิตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จํานวน 20 ตัน เพื่อกระตุ้น
ให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของการนําวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ครัวเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนหรือแลกเปลี่ยนนําไปใช้ เพื่อให้เกิดการผลิตและ
ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระนอน อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้พบกัน

๑๒
ในสถานที่ที่กําหนด มีระยะเวลาจัดเป็นประจําแน่นอน สินค้าที่จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์
OTOP และสินค้าชุมชน ที่ประชาชนนํามาจําหน่ายเองร่วมกับสินค้าจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด โรงงาน
ภาคเอกชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบของถนนคนเดิน โดยดําเนินการในทุกจังหวัด ๆ ละ
ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง จังหวัดเพชรบุรี กําหนดให้มีตลาดนัดชุมชนจํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ตลาดนัดชุมชนวัดพระนอน
อําเภอเมืองเพชรบุรี และตลาดนัดชุมชนดอนคาน ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี มีการจัดนิทรรศการจากส่วน
ราชการ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา โดยดําเนินการควบคู่ไปกับร้านจําหน่ายสินค้าที่จําหน่ายอยู่เป็นประจํา
ในทุกเช้าวันศุกร์ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานเปิดโครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน จัดโดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงาน และประชาชนร่วมงานเพื่อเผยแพร่สาระสําคัญของร่าง
รัฐธรรมนูญให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสิทธิ หน้าที่ และมาตราใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน ที่เพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญในอดีต รับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงใย และข้อเสนอของประชาชนต่อร่าง
รัฐธรรมนูญ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ วัดเขมาภิรัติการาม ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ
เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปัญหาความ
ต้องการของราษฎรในตําบลหัวสะพาน ได้แก่ ต้องการขุดลอกแหล่งน้ําและกําจัดวัชพืช การแก้ไขประตูชลประทาน
และการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การจราจรที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณทางโค้ง
หน้าวัดเขมาภิรัติการาม เนื่องจากปัญหาความลาดเอียงของโค้งมีน้อย ต้องการให้ติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน
แก้ไขปัญหาความลาดชันและความลื่นของถนน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “T - POP FESTIVAL 2015 มหกรรมดนตรี ณ ประเทศไทย”
กระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงาน มีอุโมงค์เฉลิมพระเกียรติ
สร้ า งเพื่ อ เป็ น การร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระชนมายุ 88 พรรษา ในวั น ที่
5 ธันวาคม 2558 ผู้ร่วมงานสามารถเดินผ่านอุโมงค์พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนเดินเข้าสู่โซนภายในงานทั้ง
3 โซน ได้แก่ โซนมหกรรมดนตรี T - POP โซน PHOTO STATION โซน MARKET PLACE วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้เข้าตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการชาวประมงในการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือประมง
ทั้งก่อนออกและเมื่อเข้าเทียบท่า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรือประมงทุกลําและบุคคลภายในเรือที่ใช้เครื่องมือทําประมง
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) นําหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ
ปี 2558 ณ วัดในกลาง อําเภอบ้านแหลม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ
ประจําปี 2558 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดในวันธรรมสวนะ โดยจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้ตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสไปวัดในวันธรรมสวนะ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา ได้พบปะพระภิกษุสงฆ์รับฟังและน้อมนําหลักธรรมะคําสอนมากล่อมเกลาจิตใจ และนํามาปรับใช้
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๑๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๒๘๓.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๘๘๙.๙๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๑ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๗๕๑.๖๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑,๓๒๑.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๔ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๔
งบประจําได้รับจัดสรร ๕,๕๓๑.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๕๖๘.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๘ เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖
ผลการเบิ กจ่ า ยรายจ่ ายงบลงทุน ของหน่ว ยงานที่ ได้ รับ งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้ น ไป
จําแนกตามกระทรวง ดังนี้ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔.๘๘ ล้านบาท ๒) สํ านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) งบประมาณ ๓๗๖.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓๒๐.๖๘ ล้านบาท ๓) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๙.๗๖
ล้านบาท ๔) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี งบประมาณ ๑๖๑.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๐.๕๕ ล้านบาท
๕) สถานีพัฒนาที่ ดินจั งหวัดเพชรบุ รี งบประมาณ ๑๕.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๒๕ ล้านบาท ๖) แขวง
ทางหลวงเพชรบุรี งบประมาณ ๓๘๓.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๒๓.๗๗ ล้านบาท ๗) โครงการชลประทานเพชรบุรี
งบประมาณ ๔๒๗.๗๘ ล้ านบาท เบิ กจ่ า ยได้ ๒๑๕.๐๓ ล้านบาท ๘) สํ านัก ชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ
๑๖๐.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๕.๖๖ ล้านบาท ๙) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๗ งบประมาณ ๕.๑๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒.๓๒ ล้านบาท ๑๐) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒.๗๖ ล้านบาท ๑๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๔๙.๕๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๖.๓๓ ล้านบาท ๑๒) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๑๔.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๕๓
ล้านบาท ๑๓) สํ านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๒.๗๒ ล้านบาท ๑๔) ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต งบประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑.๑๐ ล้านบาท ๑๕) ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๓๔ ล้านบาท
๑๖) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนครคี รี งบประมาณ ๑๓.๑๘ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๓.๒๑ ล้ า นบาท
๑๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๓๕.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๗๒
ล้านบาท ๑๘) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๐๑.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔๗.๙๔ ล้านบาท ๑๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๕๗..๖๕ ๒๐) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๗๐ ล้านบาท ๒๑) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
งบประมาณ ๖.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ ายได้ ๐.๙๔ ล้านบาท ๒๒) โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จั งหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๗.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๕๕ ล้านบาท ๒๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
งบประมาณ ๙.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๘ ล้านบาท ๒๔) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด งบประมาณ ๑๓.๑๐
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๘ ล้านบาท ๒๕) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๒๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๐๑ ล้านบาท
๒๖) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๙.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๗) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๑.๐๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๘) กก.สอ.ตชด. (ค่ายนเรศวร) งบประมาณ ๑๖.๘๐ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิ กจ่าย ๒๙) กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่ าง ๒ งบประมาณ ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๑๕.๗๙ ล้านบาท ๓๐ งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๐.๗๕ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๔
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๑ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๗ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้อง
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๗.๖๙ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๔๓.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๑ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๑ เป้าหมายไตรมาส ๓
ร้อยละ ๗๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๖.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘
เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
เครื่องชี้เศรษฐกิจของจังหวัดในเดือนมีนาคม 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า
คลังจังหวัด
จากการขยายตัวด้านอุปทาน โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นสําคัญ อีกทั้งเศรษฐกิจด้านอุปสงค์
ปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามรายได้ภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัว ในส่วนด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และการจัดเก็บรายได้ลดลง”
เศรษฐกิ จด้ านอุ ป ทาน (การผลิ ต) ขยายตั ว จากเดื อ นเดี ยวกั น ของปี ก่อ นร้อ ยละ 21.8 แรง
ขับเคลื่อนจากการขยายตัวของ ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 32.6 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรม และ
ภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟ) และปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 13.3 ในเดือนก่อน สําหรับดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.6 ตามการขยายตัวของจํานวนโรงงานและ
ทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมที่เพิ่มขึ้น แต่ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในเดือนก่อน
ในส่วนของ ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.2 และหดตัวต่อเนื่องจาก
ที่หดตัวร้อยละ 9.7 ในเดือนก่อน ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว และปริมาณสับปะรดโรงงาน เป็นสําคัญ
เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่ไปแล้วในช่วงสองเดือนก่อน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายขอความร่วมมือ
ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง ประกอบกับมูลค่าผลผลิตรวมด้านปศุสัตว์หดตัวร้อย
ละ 8.6 และมูลค่าผลผลิตด้านประมงหดตัวร้อยละ 57 จากเดือนเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 ตามการ
ขยายตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.7 สะท้อนจากจํานวน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก
ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกจัดเก็ บได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.2 ในเดือนก่อน
สํ า หรั บ ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชน ขยายตั ว จากเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 4.5 ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งจาก
ที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 ในเดือนก่อน ด้านดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.5
ต่อเนื่องจากที่ หดตั วร้ อยละ 1.9 ในเดื อนก่อน เป็ นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการและ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.3 หดตัวต่อเนื่อง
จากร้อยละ 8.2 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการหดตัวของปริมาณผลผลิตภาคเกษตร ตามการลดลงของปริมาณ
ผลผลิ ตข้ าว สับปะรด โคเนื้อ สุกร ปลาช่อน และกุ้งขาว เป็นสําคั ญ แต่อย่างไรก็ตามดั ชนีร าคาผลผลิตภาค
เกษตรกรรมขยายตัว ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสับปะรด และราคาหอยแคลง เป็นสําคัญ

๑๕
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.1 ตามการ
ขยายตัวของปริมาณเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วน
ของธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.5 ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี เป็นผลจากการให้สินเชื่อตามนโยบายของธนาคาร
ออมสิน และสินเชื่อโครงการธนาคารชุมชนของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เป็นสําคัญ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.9 เป็นผลจาก
การปรับตัวลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม แต่ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ประกอบกับหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน
ด้านการคลังเดือนมีนาคม 2558 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนมีนาคม มีจํานวน
1,077.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจําลดลงเป็นสําคัญ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 571.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.5 แต่อย่างไรก็ตาม
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 145.7 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 268.3 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่
ผู้มีเงินได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ของ
ธนารักษ์พื้นที่จัดเก็บได้น้อยลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีน้ํามัน ภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟ)
ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส่วนราชการอื่นโดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น
สํ าหรับดุ ล เงินงบประมาณในเดื อ นมี น าคม ขาดดุ ล จํ า นวน 805.0 ล้ า นบาท สะท้อ นภาวะการคลั ง ในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
จากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร “การ
บริหารเงินกองทุนของ กบข. เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และกระจายความเสี่ยง
ในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2557 กบข. บริหารเงินกองทุนซึ่งมีสินทรัพย์
จํานวน 713,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 77,082 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.10
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเงินรับสมาชิก 34,831 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิในปี 2557 จํานวน 37,811
ล้านบาท การปรับนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจัยสําคัญ
ที่ทําให้เกิดผลประโยชน์ดังกล่าว” ทั้งนี้ หลักการบริหารเงินลงทุนภายใต้แผนสมดุลตามอายุ คือ “อายุน้อยเสี่ยงมาก
อายุมากเสี่ยงน้อย” โดยในช่วงเริ่มต้นทํางานจนถึงอายุ 45 ปี แผนสมดุลตามอายุจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น
ประมาณ 65 % เนื่องจากสมาชิกยังมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนาน จึงสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาได้
มติที่ประชุม
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๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
สํ า หรั บ Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง แผนไปยั ง
ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งแผนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้
ดําเนินการตามแผน เรื่องหลักในการดําเนินการมี ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) การจัดขยะเก่า ขยะสะสมตกต่าง ๒) การแปรรูป
พลังงานจากขยะ ๓) การจัดระเบียบมาตรการจัดการขยะ ๔) การกระตุ้นวิจัยของคนในชาติ มู่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืน ในส่วนของงบประมาณต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ทราบด้วย

๑๖
มอบนายอําเภอทุกอําเภอ เร่งรัดติดตามผลการดําเนินการในท้องถิ่นว่าสามารถดําเนินการตาม
ประธาน
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยได้ตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ขอให้รีบรายงานผลกลับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีทราบ เพื่อดูในภาพรวมของจังหวัดว่าสามารถดําเนินได้ตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่ ในเรื่องขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยมีการกําจัดที่ถูกวิธีเพียงร้อยละ ๔ ในการบริหาร
จัดการกําจัดขยะที่ถูกวิธี ระบบที่ ๑ ได้แก่ การบริหารจัดการกลบฝัง คัดแยกเสร็จเอาไปกลบฝัง ระบบที่ ๒ ได้แก่
การกําจัดขยะ และจากการสํารวจปัญหาขยะสะสมมากที่สุด มีจํานวน ๑๐ จังหวัด และจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในลําดับที่ ๗
โดยรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ในการจัดขยะเก่าสะสมในพื้นที่วิกฤติ ๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธานี ใช้งบประมาณดําเนินการรวม ๕๒๖.๙๔ ล้านบาท
ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี จะแบ่งการบริหารออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านลาด อําเภอท่ายาง อําเภอหนองหญ้าปล้อง กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย
อําเภอเมืองชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา เทศบาลตําบลนายาง และเทศบาลบางเก่า กลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วย อําเภอเขาย้อย
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การเตรียมการเส้นทางเสด็จฯ สายหัวหิน – โครงการชั่งหัวมัน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําแผนที่เส้นทางเสด็จฯ จากโครงการชั่งหัวมัน – ถนนบายพาส และ
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดที่ปรากฏในแผนที่ฯ เพื่ อนําไปเป็นข้อมู ล
ประกอบการปรับปรุงเส้นทางเสด็จฯ และรายงานผลเป็นประจําทุกเดือน
เส้นทางโครงการชั่งหัวมัน – ถนนบายพาส เป็นเส้นทางเสด็จฯ ที่สําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ส มบู ร ณ์ แ ละสมพระเกี ย รติ พร้ อ มใช้ เ ป็ น เส้ น ทางเสด็ จ ฯ จั ง หวั ด จึ ง ได้ แ จ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดําเนินการ ดังนี้ ๑) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยทรายเหนือ และองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางเสด็จฯ โครงการชั่งหัวมัน –
ถนนบายพาส ๒) อําเภอชะอํา และอําเภอท่ายาง บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตกแต่ง
บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการให้เรียบร้อย สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จฯ ๓)
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเส้นทางเสด็จฯ ดําเนินการควบคุม กวดขัน บังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะบนเส้นทางเสด็จฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรถบรรทุกน้ําหนักเกิน ๔) แขวง
ทางหลวงชนบทเพชรบุรี ได้ดําเนินการปรับปรุงสามแยกพุหวาย ได้ชี้แจงต่อกองอํานวยการถวายความปลอดภัย
วังไกลกังวล ถึงแผนการทํางานในการดําเนินการปรับปรุงดังกล่าว ๕) กรณีมีการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนสาย
ดังกล่าว ก่อนดําเนินการให้รายงานแผนงานระยะเวลาในการปรับปรุงถนนดังกล่าวให้จังหวัดทราบ เพื่อจะได้
รายงานให้สํานักพระราชวัง และกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย วังไกลกังวลทราบ
มติที่ประชุม
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๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบแนวทาง
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด และแจ้งจังหวัดให้พิจารณาดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 1) ให้พิจารณากําหนดให้นําเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีขึ้นภายในจังหวัด
2) หากมีข้อมูลความรู้หรือประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้ส่วนราชการนําส่งเข้าเป็นวาระในการ

๑๗
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดด้วย 3) ให้อําเภอพิจารณานําข้อมูลความรู้หรือประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอทุกครั้งที่มีการประชุมอย่างน้อย
ครั้งละ 1 เรื่อง/หัวข้อ (แล้วรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดทราบด้วย) 4) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
www.phetchaburi.go.th หัวข้อ หนังสือ/คําสั่งจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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๔.๓ การจัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” ณ พื้นที่ของกองทัพบก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้แทน รอง ผอ.กอ.รมน. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ณ พื้นที่ของกองทัพบก อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพระราชทานนามว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งมีความหมายว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อให้การจัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้
ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ อันจะจารึกไว้
บนแผ่นดินสืบไป ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงได้จัดให้มีพิธี
แถลงข่ า วการจั ดสร้ าง “อุ ท ยานราชภั ก ดิ์ ” เพื่ อสร้ า งความรับ รู้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ใ ห้กั บ หน่ ว ยงานพลเรื อ น
ภาคเอกชน และประชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบ พร้ อมทั้ ง เชิ ญ ชวนให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้มี ส่ ว นร่ วมในการจั ด สร้ า ง
“อุทยานราชภักดิ์” เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพบก
จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์
ในการจัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยสามารถสอบถามขอข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ได้ที่ พันเอก รัตนโชติ อ่างทอง กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทรศัพท์ ๐๘ ๖๕๖๗ ๙๙๒๓ การบริจาค แบ่ง
ออกเป็น ๒ ช่องทาง ดังนี้ ๑) โอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก ชื่อบัญชี “กองทุน
สวัสดิการกองทัพบก” บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี ๐๗๗ – ๑ – ๐๗๔๗๔ - ๗ สามารถนําหลักฐานการโอนเงิน
ไปขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ ๒) บริจาคได้ที่ กอ.รมน. จังหวัด พ.บ. ศาลากลางชั้น ๓ อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ พ.ท.หญิง สุชาดา แก่นแก้ว รองหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการและ
บริหารงานบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๖๕๗๐
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ ผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรม สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด งานด้านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มีเรื่องร้องเรียน จํานวน ๔ เรื่อง ยกมา จํานวน ๗ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ ๑) ขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ๒) ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓) ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ/โต้แย้งสิทธิ หรือพิพาทแนวเขตที่ดินหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน ยกมา
จํานวน ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง ยังไม่ดําเนินการ จํานวน ๕ เรื่อง ๔) ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ที่สาธารณประโยชน์ ยกมา จํานวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑ เรื่อง ยังไม่ดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง
๕) เรื่อง อื่น ๆ ยกมา จํานวน ๒ เรื่อง ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง งานด้านศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
มีเรื่องร้องเรียน จํานวน ๔ เรื่อง ยกมา จํานวน ๗ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ ๑) ขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ๒) ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓) ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ/โต้แย้งสิทธิ หรือพิพาทแนวเขตที่ดินหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน ยกมา
จํานวน ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง ยังไม่ดําเนินการ จํานวน ๕ เรื่อง ๔) ร้องเรียนเกี่ยวกับ

๑๘
ที่สาธารณประโยชน์ ยกมา จํานวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑ เรื่อง ยังไม่ดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง
๕) เรื่อง อื่น ๆ ยกมา จํานวน ๒ เรื่อง ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทํา “โครงการแปดโมงเช้าพร้อมบริการ” ทุกวันทําการ เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อลดการร้องเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผอ.ร.พ.พระจอมเกล้าฯ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๖๕ เตียง บริการจริง
๔๗๘ เตียง แบ่งเป็น เตียงสามัญ – กึ่งวิกฤติ จํานวน ๓๑๔ เตียง เตียงพิเศษ จํานวน ๑๑๐ เตียง เตียงผู้ป่วยหนัก
จํานวน ๓๖ เตียง และ เตียงเฝ้าสังเกตอาการ จํานวน ๑๐ เตียง คําขวัญประจําโรงพยาบาล “บริการด้วยคุณธรรม
ก้าวนําด้วยคุณภาพ” ค่านิยม “มีจริยธรรม มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผลงานได้มาตรฐาน โดดเด่นวิชาการ ทํางานเป็นทีม”
(TEAM) บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม P = Professional Standard and ethical practice : มีจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพ C = Customer focus : ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ K = Knowledge Sharing
: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นําเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพยั่งยืนระดับประเทศ” พันธกิจ ได้แก่
๑) บริการสุขภาพระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ ๒) พัฒนาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่
แบบบูรณาการไร้ร้อยต่อ ๓) พัฒนาบุคลากรต่อเนื่องในทุกสาขา เพื่อบริการที่มีคุณภาพและความผูกพันของ
บุคลากร ๔) พัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริหารจัดการและวิชาการ ๕) พัฒนา
ระบบการเงินการคลังเพื่ อความเพียงพอทางการเงิน ๖) บริการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย (Goal) ได้แก่ ๑) บริการด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยบริการสุขภาพตามมาตรฐาน ๒) การบริการ
ที่มีคุณภาพไร้รอยต่อเข้าถึงง่าย ๓) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔) บุคลากรมีความสุขในการทํางาน ๕) บุคลากร
มีสมรรถนะเหมาะสมกับการให้บริการ ๖) ระบบสารสนเทศตอบสนองการดําเนินงานในด้านบริการ บริการ และ
วิชาการ ๗) ทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ ๘) บริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ๙) มีระบบการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน การบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสและเป็นธรรม เข็มมุ่ง
“สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ” ประกอบด้วย ๑) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม
มีโครงการสร้างเสริม และอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ของบุคลากรสาธารณสุข ใน คปสอ. เมืองเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘ โดยจัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตและกระทรวง โครงการ Sport Night ๒๐๑๕
โดยการมอบเกียรติและรางวัลแก่บุคลากรที่สมควรยกย่องประจําปี ๒๕๕๗ โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์
ณ ลานพ่อปู่ ปี ๒๕๕๘ โครงการตักบาตรเสริมบุญทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันสําคัญทางพุทธศาสนา ณ เตียงผู้ป่วย
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม และผู้ป่วยพิเศษนราธิป โครงการวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) โครงการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ พระนครคีรี พระราชวังรามราชนิเวศน์
มิ นิ ม าราธอน ครั้ ง ที่ ๑๕ โครงการอบรมให้ ค วามรู้ บุ ค ลากร เรื่ อ ง โรงพยาบาลคุ ณ ธรรม โดยผู้ อํ า นวยการ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ๒) การส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร ได้แก่ การมอบรางวัลและเกียรติบัตร
บุคลากรที่สมควรยกย่องประเภทข้าราชการและลูกจ้าง ประจําเดือน ณ การประชุมคณะกรรมการบริหารและมอบ
รางวัลเกียรติบัตรบุคลากรที่สมควรยกย่องประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจําปี ณ งานเลี้ยงปีใหม่ของทุกปี
การจัดงานวันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวัน
ครบรอบ ๖๔ ปี ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๕ ปี การรดน้ําขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งจัดทุกปี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ลงนามข้อตกลงกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดเพชรบุรี โดยดําเนิน

๑๙
โครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย จัดทําประกาศโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งห้ามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล ยกเว้นบ้านพัก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. และโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘
ผู้แทน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบุรี ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่มีสาเหตุปัญหาด้านรายได้และการประกอบอาชีพที่มีปัจจัยเสี่ยงในการผลิต อันเกิดจากธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะราคาสินค้าการเกษตรตกต่ํา ทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอันเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาหนี้สิน และความยากจน ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีบทบาทในการพัฒนา ภาคชนบทของประเทศ
ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถเพิ่มรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขี นึ้
จึงได้จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. อันเนื่องมาจากภาระหนี้สินและ
ราคาผลิตผลตกต่ํา ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ําฯ ของ คสช. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
หนี้ สิ นและบรรเทาความเดื อดร้ อนของเกษตรกรรายย่ อย เป็ นการกระตุ้ นเศรษฐกิ จของประเทศ โดยมี แนวทาง
การดําเนินงานโครงการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 จํานวนประมาณ 818,000 ราย หนี้สินจํานวนประมาณ
116,000 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มี
ศักยภาพ หรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ จํานวนประมาณ 28,000 ราย หนี้สินจํานวนประมาณ 4,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะสอบทานลูกหนี้
เพื่อการจัดการหนี้และพิจารณาปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยการจําหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ
ตามหลักเกณฑ์การจําหน่ายทรัพย์สินประเภทลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของ ธ.ก.ส. 2) โครงการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่ํา โดยผ่านการประเมินศักยภาพแล้วปรากฏว่ายัง
มีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มีปัญหาในการชําระหนี้จากเหตุสุจริตจําเป็นและเป็นภาระหนัก จํานวน
ประมาณ 340,000 ราย หนี้สินจํานวนประมาณ 48,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. จะสอบทานลูกหนี้เพื่อการจัดการหนี้
และพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามศักยภาพแต่ละราย โดยให้ชําระต้นเงินตามงวดหรือ
ระยะเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่มีความจําเป็นอาจกําหนดให้ชําระไม่เกิน 15 ปี และปลอดชําระต้น
เงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในอัตราปกติ ส่วนดอกเบี้ยก่อนปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้พักไว้เพื่อรอการจัดการ เมื่อเกษตรกรลูกค้าชําระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยได้ตามงวดชําระหนี้
กําหนด ธ.ก.ส. จะพิจารณายกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยที่พักไว้ให้ตามศักยภาพของเกษตรกรลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มนี้
ธ.ก.ส. ดําเนินการฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามโครงการนี้ ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชน หรือร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการฟื้นฟูผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามแผนฟื้นฟูการประกอบ
อาชีพการเกษตรหรืออาชีพอื่นที่เหมาะสม เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส. 3) โครงการขยายระยะเวลาชําระหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อย
ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทํานาปรัง และราคายางพาราตกต่ํา จํานวน
ประมาณ 450,000 ราย หนี้สินจํานวนประมาณ 64,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. จะสอบทานหนี้เพื่อการจัดการหนี้
และพิจารณาขยายระยะเวลาชําระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกรลูกค้า โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ
ธ.ก.ส. และไม่คิดเบี้ยปรับ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรลูกค้าเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน
หรือประกอบอาชีพการเกษตรอย่างอื่น หรือประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท
วงเงินสินเชื่อรวม 35,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติเช่นกัน

๒๐
ทั้งนี้ มาตรการการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในโครงการที่ 2 และ 3 เป็นการขยายเวลาการ
ชําระหนี้เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีโอกาสฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้า
เช่นเดียวกับสถาบันการเงินทั่วไป สําหรับการปลดเปลื้องหนี้สินในโครงการที่ 1 ธ.ก.ส. จะตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ละเอียดรอบคอบก่อนดําเนินการ ซึ่งเกษตรกรลูกค้ากลุ่มนี้มีภาระหนี้หนักและไม่อยู่ในวิสัยที่จะชําระคืนได้ด้วยเหตุ
สุจริตจําเป็น ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้กันสํารองหนี้ไว้ครบทั้งจํานวนแล้ว
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ ดังนี้ 1) เห็นชอบในการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากโครงการฯ ปีการผลิต 2557 เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปดําเนินการได้ทัน
ฤดูกาลเพาะปลูกที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2558 วงเงินงบประมาณ จํานวน ๔๗๖,๔๘,๓๒๕๐ บาท โดยเป็นเงิน
งบประมาณคงเหลื อในส่ วน ธ.ก.ส. ได้ เบิ กจ่ ายจากสํ านั กงบประมาณเพื่ อดํ าเนิ นโครงการฯ ในปี การผลิ ต ๒๕๕๗
จํานวน 208,471,024.74 บาท และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีกจํานวน 268,012,225.26บาท ๒) ให้ ธ.ก.ส.
ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 268,012,225.26 บาท
และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา
ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) + 1% ในปีงบประมาณถัดไป 3) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรประสานงานกับสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย โดยผู้รับประกันภัยเอกชน
ธ.ก.ส. และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียน
เกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงาน
ข้ อมู ล ความเสี ย หายจริ งของเกษตรกรผู้เอาประกันภั ยข้ าว เพื่ อรับค่ าสิน ไหมทดแทน ตลอดจนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
ตามการประกาศภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าว
กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2554 – 2557 ได้พบว่าอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ผลการดําเนินโครงการ
ต่ํากว่าเป้าหมายในทุกปีการผลิตมาจากโครงการฯ ในปีการผลิตที่ผ่าน ๆ มาเริ่มรับประกันภัยหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว
ของเกษตรกร โดยเริ่มดําเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม 13 กันยายน และ 24 มิถุนายน
สําหรับโครงการฯ ปีการผลิต 2554 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ (ยกเว้น
เกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง) ได้เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนี้ ซึ่งเป็น
กลุ่มเกษตรกรจํานวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ในปีการผลิต 2556 และ 2557 ได้ เนื่องจากได้เริ่ม
เพาะปลูกไปแล้วเกิน 45 วันหลังจากวันเพาะปลูกวันแรก ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ นอกจากนี้ เกษตรกร
จะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ค่อนข้างมาก ประกอบกับระยะเวลาการประชาสัมพันธ์มีจํานวนจํากัด ปัจจัย
ดังกล่าวล้วนเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความสําเร็จของโครงการฯ ดังนั้น หากการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558
มีความล่าช้าในการเริ่มดําเนินการเหมือนกับปีการผลิตผ่าน ๆ มา จะทําให้เกษตรกรจํานวนมากไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์จํากัดไม่สามารถจูงใจให้เกษตรกรทําความ
เข้าใจในการดูแลความเสี่ยงด้วยตนเองโดยการประกันภัย และไม่มีเวลาให้เกษตรกรเพียงพอในการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรม์ ๒) กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้หารือร่วมกับ กษ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยผู้รับประกันภัย
เอกชน เพื่อดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558 โดยเห็นควรดําเนินการรับประกันภัยต่อเนื่องจากโครงการฯ ในปี
การผลิต 2557 และเริ่มดําเนินการก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ทั้งนี้ โครงการฯ ปีการผลิต 2558
มีหลักการแนวทางการรับประกันภัย และรายละเอียดการรับประกันภัย เช่นเดียวกับรูปแบบที่ได้ดําเนินการในปี
การผลิต 2557 ดังนี้ ๑) ผู้รับประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยผู้รับประกันภัยเอกชน ๒) ระยะเวลา

๒๑
การขาย หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ภายใน 30 วัน หลังจากเดือนที่มีปริมาณ
พื้นที่เพาะปลูกสูงสุดผ่านไป ๓) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท/ไร่) แบ่งพื้นที่รับประกันภัย 5 พื้นที่ตามระดับความ
เสี่ยง 115-450 บาท/ไร่ เบี้ยประกันภัยเบื้องต้น (กระทรวงการคลังได้เจรจาขอปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยจาก
สมาคมฯ ได้ต่ํากว่าโครงการฯ ปีการผลิต 2557 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 ทั้งนี้ ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้การลดลงของอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เกษตรกรต้องชําระเบี้ยประกันภัยไม่มากเท่าที่ควรมาจากสัดส่วนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อพื้นที่
เพาะปลูกรวมยังอยู่ในระดับต่ํา 60 - 100 บาท/ไร่ (เป็นอัตราเดียวกับโครงการฯ ปีการผลิต 2557) เบี้ย
ประกันภัย 64.12 - 383.64 บาท/ไร่ ส่วนที่รัฐต้องอุดหนุน วงเงิน 476,483,250 บาท (โดยเป็นเงินงบประมาณ
คงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เบิกจ่ายจากสํานักงบประมาณเพื่อดําเนิน
โครงการฯ ในปีการผลิต 2557 จํานวน 208,471,024.74 บาท และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีก จํานวน
268,012,225.26 บาท) ซึ่งน้อยกว่าโครงการฯ ปีการผลิต 2557 จํานวน 18,422,971.50บาท หรือคิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ 3.72 ๓) ความคุ้มครองภัย 7 ประเภท ได้แก่ น้ําท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ําค้างแข็ง ลูกเก็บและไฟไหม้ รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรค
ระบาด ๔) อัตราค่าสินไหมทดแทน (บาท/ไร่) 1,111 บาท/ไร่ สําหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย และวงเงินคุ้มครอง
555 บาท/ไร่ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด (เป็นอัตราเดียวกับโครงการฯ ปีการผลิต 2557) ๕) พื้นที่
เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการ (ไร่) 1.5 ล้านไร่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การบริหารงานและการบูรณาการงานของกองทุนยุติธรรมจังหวัด
ผู้แทน สนง.ยุติธรรมจังหวัด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับปัจจุบัน
(ฉบับชั่วคราว) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของชนชาวไทยย่อมได้รับความ คุ้มครอง (๒). นโยบายรัฐบาลในหลายยุคสมัยต่างให้ความสําคัญ กับกองทุนยุติธรรม
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายของรัฐบาล โดยการนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม ข้อ ๑๑.๕ ได้กําหนดให้ต้องมีการส่งเสริม กองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และยุทธศาสตร์ประเทศยังได้กล่าวถึงการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม ให้ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม อย่างเท่าเทียมกัน
การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์รวม ๘ กรณี ดังนี้ ๑) สนับสนุนเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว ๒) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความ
ในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี ๓) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชําระค่าธรรมเนียมขึ้น
ศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง (๔) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีเกี่ยวกับ
การพิสูจน์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ วิเคราะห์ภาพถ่าย
ดังกล่าว ๕) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น และเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์กองทุน ๖) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น
เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม หรือการป้องกันการถูกปองร้าย เพราะได้
เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชน ๗) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่
เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา การกระทําโดยมิชอบทางปกครอง หรือการกระทําละเมิดในลักษณะที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคล ตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน

๒๒
กระบวนการยุติธรรม ๘) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓
กลไกการพิจารณาจ่ายเงินของกองทุนยุติธรรม คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย
๑) องค์ประกอบ จํานวน ๑๖ คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นรองประธาน รองปลัดกระทรวง ยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ
อาทิกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเลขานุการ ๒) อํานาจหน้าที่ กําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการด้านการ
บริหารงานกองทุน พิจารณาคําขอและอนุมัติการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม (กรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ประโยชน์สาธารณะ ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อคนจํานวนมาก และมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ยุติธรรม) และการพิจารณาอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยหากคณะอนุกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ยุติธรรม พิจารณาไม่อนุมัติจ่ายให้อุทธรณ์มายังคณะกรรมการฯ ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอรับ
การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จํานวน ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะที่ ๑ (กรมบังคับคดี) คณะที่ ๒
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) คณะที่ ๓ (ป.ป.ท.) และคณะที่ ๔ สนับสนุนหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอํานาจหน้าที่ พิจารณาคําขอและอนุมัติสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ๓) เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม โดยอธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาคําขอและอนุมัติสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม รวมทั้ง
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร กองทุนยุติธรรม ๔) กระจายอํานาจการพิจารณาและการจ่ายเงินในภูมิภาค
ที่ผ่านมามีการกระจายอํานาจ ไปที่ ๑๗ จังหวัดนําร่อง ได้แก่ ๑) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์
พะเยา ๒) ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี (๔) ภาคใต้สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี อํานาจหน้าที่ พิจารณา
คําขอและอนุมัติจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมภายในวงเงินที่คณะกรรมการให้อํานาจไว้โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้กระจายอํานาจกองทุน
ยุติธรรมทั้ง ๗๖ จังหวัด ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ราย รวมทุกกรณี (ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ยุติธรรม
และเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมกําหนดไว้) ผลการดําเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนยุติธรรม – ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในภาพรวม ผู้มายื่นคําขอรับการสนับสนุน จํานวน ๑๕,๓๒๑ ราย พิจารณาแล้ว
จํานวน ๑๔,๖๑๓ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา จํานวน ๗๐๘ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ จํานวน ๓๗๕,๖๒๗,๙๙๑.๗๗ ราย
รูปแบบการกระจายอํานาจทั้ง ๗๖ จังหวัดและอํานาจในการอนุมัติ กลไกการกระจายอํานาจ
กองทุนยุติธรรมในแต่ละจังหวัด แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) ยุติธรรมจังหวัด มีบทบาทการพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/
ยุติเรื่อง ในกรณีทั่วไป หรือกรณีเร่งด่วน ๒) คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจําจังหวัด มีบทบาทการ
พิจารณา อนุมัติ/ ไม่อนุมัติ ยุติเรื่อง ในกรณีสําคัญ/ยุ่งยาก ซับซ้อน/เป็นประโยชน์สาธารณะ/ความเสียหายที่มี
ผลกระทบต่อคนจํานวนมาก/ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยคณะอนุกรรมการฯ มีองค์ประกอบ จํานวน
๑๑ คน ดังนี้ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ๒) อัยการจังหวัด
หรือผู้แทน ๓) ประธานสภาทนายความหรือผู้แทน ๔) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือ ผู้แทน ๕) ผู้อํานวยการ
ศูนย์ดํารงธรรมหรือผู้แทน ๖) คลังจังหวัดหรือผู้แทน ๗) ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จํานวน ๑ คน ที่ยุติธรรม
จังหวัดมอบหมาย ๘) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน ๙) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้ง จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
๑๐) ยุติธรรมจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ๑๑) เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน ยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
www.rtpd.go.th สายด่วนโทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
มติที่ประชุม
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๒๓
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ด้วยกระทรวงมหาดไทย กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM) โดยให้จังหวัด
ดําเนินการจัดทําข้อมูลเส้นทางจักรยานที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยระบุจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด ระยะทาง พร้อมแผนที่
เส้นทาง จัดทําแผนผังพื้นที่ ๔ มุมเมือง (ทางเข้า – ออกจังหวัด) เพื่อกําหนดจุดติดตั้งป้าย Cutout ประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมเสริมบริเวณจุดตั้งต้น จุดพัก จุดสิ้นสุดของขบวนจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําเส้นทางจักรยาน โดยให้กําหนดจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๒๕
กิโลเมตร ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที โดยกําหนดจุดติดตั้งป้าย Cutout ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ๑) ทางเข้าเมืองเพชรบุรี
๒) บริเวณรถไฟตรงสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก ๓) บริเวณรถไฟทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๔) บริเวณ
สี่แยกร้านราชากาแฟ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
การดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมการ
เปิดตลาดนัดชุมชน แห่งที่ ๑ ณ ตลาดนัดชุมชนวัดพระนอน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรองผู้ว่า
ราชการเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานในพิธีเปิด การดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้ เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ทั ก ษะฝีมื อ ให้ มี ม าตรฐาน ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร ผลิ ต ภั ณฑ์ ข องชุ ม ชน และดํา เนิ น การให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับ
สถานที่จัดจําหน่ายที่มีไม่ทั่วถึงและไม่ถาวร จึงขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพกลุ่ม OTOP จึงควรดําเนินการโดยจัด ตลาดนัดชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง ในการดําเนินงานกิจกรรมการเปิดตลาดนัดชุมชน แห่งที่ ๑ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก หัวหน้า
ส่วนราชการ นายอําเภอทุกอําเภอ เครือข่าย OTOP คณะอนุกรรมการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
(นตผ.จังหวัด) สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร จนทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี การจัด
กิจกรรมการเปิดตลาดนัดชุมชนตลาดนัดวัดพระนอน ได้มีการเก็บรายได้จากการจําหน่ายสินค้า ดังนี้ ๑) จํานวน
ร้านจําหน่ายสินค้า ๑๔๑ ร้าน ๒) ยอดจําหน่ายเป็นเงิน ๔๒๑,๓๕๐ บาท การดําเนินกิจกรรมการเปิดตลาดนัดชุมชน
แห่งที่ ๒ ณ ตลาดนัดชุมชนดอนคาน ตําบลธงชัย อําเภอเมืองฯ กําหนดดําเนินการในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมการเปิดงาน ประกอบด้วย
การจําหน่ายสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า จากสํานักงานการค้าภายใน สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จากทุกอําเภอ รวมถึงการจัดนิทรรศการ การสาธิต
การประกอบอาชีพ จากหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้การ
ดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์กับประชาชน และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบโดยทั่วกัน

๒๔
กระทรวงมหาดไทยได้ ม อบให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมสํารวจพื้นที่เพื่อดําเนินการจัดทําตลาดชุมชนหรือตลาดท่องเที่ยว หรือตลาดน้ํา
ในพื้นที่จังหวัด/อําเภอ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมและกําหนดสถานที่ ณ ตลาดท่าย์น้ําข้ามภพ อําเภอท่ายาง
ทั้งนี้ จังหวัดและเทศบาล จะได้สนับสนุนงบประมาณดําเนินการเรื่องสถานที่จอดรถเพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ โครงการ “ให้ใจ” จัดหาทุนให้แก่คนพิการ
ผอ.กกท.จังหวัด
ด้วยมูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ ยวและกีฬา หน่วยงานสั งคมและมนุษ ย์ ศาสตร์แ ห่งภาคพื้ นเอเชี ย และแปซิ ฟิกขององค์ การการศึก ษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดโครงการ “ให้ใจ” เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษา
และกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และจัดหา
รายได้สนับสนุนก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
โดยการจัดจําหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล “ให้ใจ” ONE HEART WITH THE KING ในราคาใบละ 200 บาท โดย
รายได้จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอเรียนเชิญทุกท่านให้การสนับสนุนโดยการซื้อ
กระเป๋า “ให้ใจ”
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๔ สร้างโอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รองรับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษ

ด่านสิงขร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิบูลย์
สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว บริเวณด่านสิงขร
กับจังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “เปิดจุดผ่อนปรน
การค้าพิเศษด่านสิงขร” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากที่ตั้งของด่านสิงขรเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเป็น “ประตูการค้า” ติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติให้สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ และเปิดติดต่อ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอินโดจีน กลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติได้มากขึ้น อันจะเป็น
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมรองรับการเปิดเป็นจุดผ่อนปรน
การค้าพิเศษ จึงถือเป็นโอกาสดีของทั้งสองประเทศที่จะสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ คาดว่า
จะสร้างมูลค่าการค้าชายแดนให้โตแบบก้าวกระโดด รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในฐานะจังหวัดท่องเที่ยวที่น่า
ลงทุน และเป็นทําเลทองของการค้าชายแดนอย่างแท้จริง ซึ่งจุดผ่อนปรนจะเปิดทําการระหว่างเวลา 06.30 –
08.30 น. ทุกวัน ในการเดินทางจะใช้บัตรผ่านแดนหรือบัตรผ่านแดนชั่วคราว เรื่องเส้นทางการเดินทางจากบ้าน
มูด่อง – ตะนาวศรี - มะริด ใช้เวลาเดิมจาก 8 ชั่วโมง แต่ขณะนี้เหลือเพียงประมาณ 5 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ติดขัด
บางช่วงยังเป็นถนนลูกรังอยู่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๕
๕.๕ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาชาวเขา ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กําหนดให้ศูนย์พัฒนาชาวเขา อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บที่ ๕) ให้ ศู น ย์ พัฒ นาสั งคม หน่ ว ยที่ ๓๗ จั ง หวัด เพชรบุ รี ปรับ เปลี่ ย น
โครงสร้างเป็นศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นที่สูง ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและความผูกพันทางจิตใจของราษฎรบนพื้นที่สูง ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพระธรรมจาริก
ในการเผยแพร่ศาสนาพุทธในหมู่ชาวเขา ดําเนินการสํารวจข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง และบูรณาการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางวัชรี นุ้ยรอด)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

