รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.อ.สุรพล
5 พล.ต.ต.พีรชาติ
6 นายเสริมศักดิ์
7 ร.ต.วุฒิชัย
8 นายประจักษ์
9 นายสมบัติ
10 นายชวพันธุ์
11 นางขวัญฤทัย
12 ว่าที่ ร.ต.วราทร
13 นายคํารณ
14 นายพิภพ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายวรรณะ
นางศุภามาศ
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นายวชิระ
นางสาวณัฐศิณี
พ.อ.ประเวศ
นายประสงค์
นายเชิด
นายยุทธ
นางอรัญญา
นายมานะ
นางสาวศุทธณัช

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
แสงผ่องใส
รื่นเริง
สีสันต์
พลอยไทย
วัฒนะกูล
สธนเสาวภาคย์
อันตราเสน
เสาวนะ
ศิริวุฒิ
พวงมณี
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สามัคคี
เครือนาค
พูลไชย
ผกามาศ
ไผ่เกาะ
เพ็งเอี่ยม
เชิดชูวงศ์
ศรีสุโท
จินะเป็งกาศ
แสงรุ่งเรือง
ยั่งยืนพงษ์
วัฒนากร
เชาวนเจริญ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายยุทธนา
นายโสภณ
นางจิดาภา
นายภาณุฉัตร
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวปราณิสา
นายประสาร
นายเรวัต
นายจตุพจน์

สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ
ชยธรกุลศิริ
สวัสดิชัย
เทียนสุวรรณ
สุกระจ่าง
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายรัฐฐะ
41 นายไพบูลย์
42 นายปริญญา
43 นายวิสาห์
44 นายกิตติศักดิ์
45 นายคงศักดิ์
46 นายสิงหราช
47 นายขจรศักดิ์

สิริธรังศรี
ยิ้มแย้ม
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
สุดลาภา
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.ต.พรชัย
49 ร.ต.อ.เชิดศักดิ์
50 พ.ต.อ.วิฑูรย์
51 พ.ต.ท.ภานุพงษ์
52 พ.ต.อ.สุวัฒน์
53 พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
54 พ.ต.ท.บุญช่วย
55 พ.ต.ท.สิทธิพร
56 พ.ต.อ.วรเดช
57 พ.ต.ท.กริช
58 ร.ต.ท.ชะออม
59 พ.ต.ท.ประเสริฐ
60 ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์
61 น.ท.ณรงค์

แช่มช้อย
กองพุย
พละสาร
ศรจิตติ
สุวรรณนิกขะ
อินทรปรีชา
สมใจ
ฉ่ํามะนา
สวนคล้าย
เนาวรังสี
สาพิมพ์
ศรีผ่าน
นพวัฒนนันท์
ขําเขียว

ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงกลาโหม
62 พ.ต.ฤทธิชัย

ประภาจิตร์

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นางมาลินี
64 นางสาวราตรี
65 นายเกษมภูมิ
66 นายจรูญ

บุญสม
สุริยบาล
วีรสมัย
แก้วขาว

67
68
69
70
71

เปรมปราคิน
ศรจังหวัด
แก้วประเสริฐ
ตติยวงศ์วิวัฒน์
รัตนโชคมงคล

นายเทียนไชย
นายไพฑูรย์
นายธนพร
นายประเสริฐ
นายฐานุวัตร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
72 นางนพวรรณ
แย้มพรหม

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการเขตเพชรบุรี ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
73 นายสนิท
สกุนา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
74 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
75 นางสุดาวรรณ
สมจิตร์
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
76 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
77 นายเอกราฎร์
78 นายชัยชนะ
79 นายอนุชิต
80 นางปัทมา
81 นางปทุมวดี
82 นายสายันต์
83 นางสาวกมลวรรณ
84 นางสาวจิราภรณ์
85 นายสมเกียรติ
86 นางสุดารัตน์
87 นางวรรณเพ็ญ
88 นางสาวมนทกานติ
89 นายนพรัตน์

บัวประคอง
ดีเอียด
พรแดง
รัตนาอําภา
มนต์คงธรรม
สนใจ
นุชัย
คําบาง
นวลละออง
ภู่เกาะ
เกตุกล่ํา
ท้ามติ้น
จันทร์คง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
90 นายพอพล
อุทัยศรี
91 นายสว่าง
รัตนนรา
92 นายสว่าง
รัตนนรา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี

๔
93 นายสมชัย
94 นางสินีนารถ

เอียตระกูล
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
95 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
96 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
97 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
98 นายปัญญา
ตาละลักษมณ์
99 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์
100 นายศุภชัย
เม่งพัด

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
101 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
102 นายอนุกูล
มั่งมีทรัพย์

หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

สํานักนายกรัฐมนตรี
103 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
104 นายสุรกฤษฎิ์

วงศ์วราภัทร์

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
105 นายประสพชัย
106 นางสาวเปรมนีย์

พูลเกิด
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
107 นายโกศล
ขาวละเอียด
108 นายสังเวียน
รักสม
109 นายไพศาล
รอดสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
110 ดร.สุรสิทธิ์
111 นางบุษศา

จิตรชอบใจ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
112 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
113 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
114 ดร.สาโรช
115 นางเจตนิสิฐ
116 นายกนก
117 นายสมพงศ์
118 นางวิภาณี

เผือกบัวขาว
นิมาภาศ
ปิ่นตบแต่ง
กาศเกษม
เรืองศิลป์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

๕
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

นายประมุข
นายจํานงค์
นายอภิสิทธิ์
นายสุนทร
นางฉวี
นายกิตติศักดิ์
นายนิคม
นายสมจิตร
นายชาญณรงค์
นายมหิศร
นายสมหมาย

ติฐิโต
สุขชู
เลขาตระกูล
มหารัตนวงศ์
แย้มประยูร
รัตนฉายา
ศรีวิโรจน์
มีวาสนา
รัตนา
แสงมณีรัตนชัย
ลิ้มเจริญ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
130 นางประภาพร
131 นางวิภาพร

อิฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
132 นายวิรัตน์
133 นางทิพาพร

วจนกิจไพบูลย์
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
134 นายหิรัณย์เศรษฐ์
135 นายชัยรักษ์
136 นางโสภา
137 นายวิเชียร
138 นายธานินทร์
139 นายบันเทิง
140 นายมนู

เหยี่ยมประยูร
คุ้มโต
มาลัยเลิศ
เรียบร้อย
กิตตยานุรักษ์
นวมภักดี
อาลี

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

ชัยศิริกุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
141 นายธนชาติ
142 นางสาวจิตรา
143 นางกนกวรรณ
144
145 นางมธุรจน์
146 นายอนุชา
147 นางสาวปรนัย
148 นายบุญยอด
149 นายภราดร
150 นายมานะ

สุภาษิต
สุภาษิต
เลียนวราสัย
มาคล้าย
เวทยนุกูล
ภุมรา

๖

ผู้เข้าร่วมประชุม
151 นายสันติสุข
152 นายอานนท์
153 นางสาวโสภา
154 นางทิพย์วรรณ
155 นายวิชัย
156 นายพิสิษฐ์
157 นายสกล
158 นายราชัน
159 นางสาวสุวรัตน์

กิจบาลจ่าย
พร้อมเพรียง
กุลไทย
จําปาทอง
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
5 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
6 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
9 ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
10 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
11 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
12 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
13 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
14 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
15 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
16 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
17 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
18 นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
19 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
20 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
21 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
22 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
23 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
24 ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาคนตาบอด โรงเรียนธรรมิกวิทยา
ประธาน
จังหวั ดเพชรบุรี ขอมอบเงิน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แ ก่
โรงเรียนธรรมิกวิทยา
๒. มอบสายสะพายและเงินสด กิจกรรมการประกวด Smart Lady Phetchaburi และมอบ
ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด กิจกรรมแข่งขันการทําอาคารคาว – หวาน พื้นบ้านเพชรบุรี
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานโครงการจัดแสดง
และจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี (OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL)
ภายใต้ชื่องาน “OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
รวม ๗ วัน ณ บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และสนามกีฬาเปตอง ในการจัดงานประกอบด้วย
กิจกรรมการแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP การประกวด Smat Lady Phetchaburi และการแข่งขันการทําอาหาร
คาว – หวาน พื้นบ้านเพชรบุรี ผลการแข่งขัน ดังนี้ ๑) กิจกรรมการประกวด Smart Lady Phetchaburi รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศรินทิพย์ ศรีสวัสดิ์ อําเภอบ้านแหลม ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินสด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวกชกร กุลไทย อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินสด
จํานวน ๗,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวกานต์สินี อ่วมเมือง อําเภอท่ายาง ได้รับ
สายสะพาย พร้อมเงินสด จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลขวัญใจ Smart Lady Phetchaburi ได้แก่ นางสาวกชกร กุลไทย
อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินสด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) กิจกรรมการแข่งขันการทําอาหาร
คาว – หวาน พื้นบ้านเพชรบุรี รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารหวาน “ขนมปลากริม ไข่เต่า” ได้แก่ ทีมขนมหวาน
แม่พานิช อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทอาหารวาน “ขนมปลากริม ไข่เต่า” ได้แก่ ทีมหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๑,๐๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว “ข้าวมัน ยํามะละกอ” ได้แก่
นางสมาน กลิ่นนาคธนกร อําเภอเขาย้อย ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัล
ชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว “ข้าวมัน ยํามะละกอ” ได้แก่ ทีมขนมหวานแม่พานิช อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๑,๕๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว “ขนมจีนซาวน้ํา”
ได้แก่ ทีมแม่บ้านวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว “ขนมจีนซาวน้ํา” ได้แก่ นางประชุม แสงมีศรี อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๑,๕๐๐ บาท
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับ จังหวัดเพชรบุรี มีความโดดเด่น ทั้งในเรื่องอาหารคาว –
หวาน สําหรับงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๗ จังหวัดได้มอบวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี จัดประกวดแข่งขันการทําอาหาร ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเยอะ ๆ เพื่ อเป็นการเชิดหน้าชูตา ทั้งนี้
ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้จัดให้การจําหน่ายสินค้า OTOP และการประกวดประเภท
ต่าง ๆ

๘
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายรัฐฐะ
สิริธรังศรี
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี ย้ายมาจากที่ว่าการอําเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒) นายปริญญา โพธิสัตย์
นายอําเภอชะอํา ย้ายมาจาก ที่ว่าการอําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
๓) นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม
นายอําเภอท่ายาง ย้ายมาจาก ที่ว่าการอําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
๔) นายรัฐพล
นิโครธานนท์ นายอํ า เภอบ้ า นลาด ย้ า ยมาจาก ที่ ว่ า การอํ า เภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
๕) นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง ย้ายมาจาก ที่ว่าการ
อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๖) นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
๗) นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์ เกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
๑.๒ ข้าราชการเข้าร่วมประชุมใหม่
๑) นายครองศักดิ์ แย้มประยูร
ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละการจั ด การ
วังไกลกังวล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
๒) นายประเสริฐ ตติยวงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
๑.๒.๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีมติ
ประธาน
ไม่เลื่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน หลังยุบสภา และไม่มีข้อกฎหมาย
ใดเลื่อนการเลือกตั้งได้ แม้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถทําได้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ แต่อาจเสี่ยง
หากมีการหยิบยกประเด็นขัดรัฐธรรมนูญต่าง ๆ และจากการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ๒๕๕๗
ที่ผ่านมา มีประชาชนไปใช้สิทธิ์จํานวนมาก จากการสอบถามจากโพลต่าง ๆ ปรากฏว่าประชาชนจะไปใช้สิทธิ์
ประมาณ 40 % อาจไม่ถึง 50 % เสียงคัดค้าน 20% ฉะนั้น ถือว่าเสียงส่วนใหญ่อยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตาม
กําหนด สําหรับปัญหาการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งไปแล้วแต่ไม่สามารถประกาศผลได้ ไม่สามารถนับคะแนนได้
ไม่สามารถเปิดสภาได้ ไม่สามารถคํานวณคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายเนื่องจากการ
เลือกตั้ง 3 พันล้าน ที่จะมีคนฟ้องร้องว่าเลือกตั้งแล้วโมฆะ รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ถือเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข
ในอนาคตต่อไป แต่การเลือกตั้งต้องดําเนินต่อไปเพราะว่าปัญหามีไว้แก้ไข หากเลื่อนการเลือกตั้งออกไป เงินที่
สูญเสียไป ประมาณ 3 พันล้าน ซึ่งทุกวันนี้ประเทศสูญเสียเงินมากกว่า 3 พันล้านบาท ในเรื่องของเศรษฐกิจ การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ การตกต่ําของตลาดหุ้น นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวประเทศไทย การจับจ่ายใช้สอยมีน้อย
เศรษฐกิจสูญเสียไปมากกว่านั้น คิดว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจที่จะต้องให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ฉะนั้น เป็นหน้าที่ของทุกท่านในฐานะที่เป็นราชการ ช่วยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บริหารการเลือกตั้ง
ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถึงจะโหวตหรือโนโหวตขอให้ใช้สิทธิ์ตามอิสระ แต่ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์นั้นก็จะเสียสิทธิ์
ในส่วนการคัดค้านการเลือกตั้ง โดย กปปส. นั้น วันนี้จะเริ่มเดินขบวนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกเวทีรวมกันเดินเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะปักหลักในกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ โดยเขามองว่าการเลือกตั้งต้อง

๙
เป็นโมฆะ คงจะไม่มีผล ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น แต่การตัดสินใจในการไปเลือกตั้งนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของทุกคน ผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งจะมีความผิดตามกฎหมาย เป็นสิทธิ์ตามมนุษยชนพื้นฐานที่ทุกท่าน
ทราบดี หน่วยเลือกตั้งที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ อาจจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป การเลือกตั้งล่วงหน้าที่ยัง
ไม่สามารถทําได้จะต้องทําต่อไป บางปัญหาใช้เวลา 1 เดือน หรือ 2 เดือน บางปัญหาอาจใช้เวลา 4 เดือน บ้าง
ปัญหาอาจใช้เวลา 6 เดือน ก็ต้องใช้เวลาแก้ไขไป อย่างน้อยเราก็รักษากฎหมายไว้ แต่ถ้าเราไม่ดําเนินการอย่างนั้น
ก็จะหาจุดจบไม่ได้ ฉะนั้น ต้องเดินหน้าในเรื่องการเปิดหน่วยเลือกตั้งต่อไป จึงฝากข้าราชการทุกท่านขอให้ช่วยกัน
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดูแลหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว การบันทึก
ภาพถ่ายของผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย เพื่อนําไปดําเนินคดีในโอกาสต่อไป สําหรับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้ง เมื่อมี
ผู้ประสงค์จะเข้ามาเลือกตั้งจะมีบุคคลเข้ามายื้อยุดฉุดกระชาก หรือไม่ก็นอนขวางไม่ให้เข้าเลือกตั้ง หรือเอาโซ่ล่าม
หน่วยเลือกตั้ง ล็อคไม่ให้ขนหีบเลือกตั้ง อาจมีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามเท่าที่ฟังแนวโน้ม ทาง กปปส. อาจจะไม่
ขัดขวางเรื่องการเลือกตั้งเพราะอาจเสียมวลชน ค่านิยม แต่จะใช้วิธีการรณรงค์แทน ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ให้ทุกท่าน
ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตนเอง ในส่วนของข้าราชการที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองขอให้อยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมาย ถ้าทําเกินขอบเขตอาจมีความผิดทางวินัยตามระเบียบการบริหารราชการบุคคลของแต่ละ
หน่วยราชการ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๑.๒.2 การรั บจํ านํ าข้ าวของจั งหวัดเพชรบุ รี ในปั จจุ บันรั ฐบาลจ่ ายเงิ นไปแล้ ว เป็ นเงิ น
1,000 กว่าล้านบาท คงค้าง 1,500 ล้านบาท เป็นเกษตรกรที่รอการกระจายอยู่ จํานวน 8,000 กว่าราย
ขณะนี้มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ วันนี้รัฐบาลได้ทําหนังสือไปยัง
ธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้มาประมูลในเรื่องจัดซื้อธนบัตรรัฐบาล แล้วให้อัตราดอกเบี้ยแข่งกัน ใครให้ดอกเบี้ยต่ําสุด
รัฐบาลจะเลือกธนาคารนั้น โดยให้วงเงินครั้งละประมาณ 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์ จึงจะ
สามารถจ่ายหนี้รับจํานําราคาข้าวให้กับเกษตรกรทั้งหมดทั่วประเทศได้ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานงานกับ
ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กําหนดให้มีการทํางานวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงิน ขณะนี้
มีเงินเข้ามาบางส่วน จํานวนกว่า 10 ล้านบาท ที่รัฐบาลขายข้าวได้ กระจายให้ทุกจังหวัด ส่วนเงินกู้นั้นถ้าได้ตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ของเพชรบุรีคาดว่าจะสามารถจ่ายค่าจํานําข้าวให้เกษตรกรได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ช้าสุดคาดว่าไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จึงขอฝากส่วนราชการต่าง ๆ ช่วยทําความเข้าใจกับพี่น้อง
เกษตรกรในความรั บผิ ด ชอบของท่ า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ทางสํ านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ด เพชรบุ รี
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบายให้กับเกษตรอําเภอ และเกษตรตําบล ชี้แจงให้กับพี่น้องเกษตรกร
ทราบ ว่าการชุมนุมประท้วงหรือปิดถนน ไม่ได้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา แทนที่งานจะเร็วกลับช้า ต้องเปิดโอกาสให้
คนทํางานได้ทํางานให้เต็มที่ เพราะฉะนั้นเรื่องการชุมนุมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปิดถนน มีคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องการปิดถนนต่างๆ นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
๒.๑.3 เทศกาลตรุษจีน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มีหนังสือ
แจ้งนายอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสถานที่ทํางานและบ้านพักอาศัย ช่วงเทศกาล
ตรุษจีน โดยเฉพาะวันไหว้ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง รวมถึงความปลอดภัยทางท้องถนนในวันเที่ยว
๒.๑.๔ ขอขอบคุณนายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุก ๆ ท่าน ที่นําสิ่งของมามอบให้แก่
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ในการนําไปเป็นของรางวัลมัจฉากาชาด งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘
ประจํ า ปี ๒๕๕๖ รายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยมั จ ฉากาชาด ทางเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เพชรบุ รี จ ะนํ า ไปช่ ว ยเหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ซึ่งทางกาชาดเคยไปเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็ก ๆ มอบอุปกรณ์
ทางการศึกษา สิ่งที่โรงเรียนต้องการมากที่สุด ได้แก่ เครื่องเล่น เครื่องดนตรี และทุนการศึกษา

๑๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไกร บุญบันดาล) ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการ รวมทั้งครอบครัว ไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในส่วนของ
ข้าราชการถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือเป็นความผิดทางวินัย เพราะสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะจ้ง
รายชื่อผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ให้จังหวัดทราบ ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนกําหนดไว้ชัดเจนว่า หน้าที่ของข้าราชการ
คือ ต้องส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น ขอให้ทุกท่าน
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ครบถ้วน ท่านที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เช่น กรณีลงเลือกตั้ง
นอกเขตจังหวัดถ้าลงไว้แล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สามารถใช้สิทธิ์ไปลงได้อีกครั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เป็นการใช้สิทธิ์สําหรับคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้
สําหรับ ส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เน้นย้ําในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทําความเข้าใจกับเกษตร
ในพื้นที่ได้รับทราบเรื่องการรับจํานําข้าว จังหวัดเพชรบุรีมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จํานวน 15,000 กว่าคน ได้รับ
เงินไปแล้วประมาณ 5,000 กว่าราย เหลือที่ยังไม่ได้จ่าย 8,000 กว่าราย รัฐบาลได้ให้กระทรวงการคลังกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เริ่มดําเนินการกู้สัปดาห์ละ 2 หมื่นล้านบาท ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะแล้วเสร็จประมาณ 1 แสนล้านบาท นํามาหมุนให้แก่เกษตรกร แต่ละจังหวัดที่ได้นําข้าว
มาจํานําและรอการจ่ายเงิน รอการทําสัญญาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะเริ่มดําเนินการ
จ่ายเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ส่ ว นอี ก 3 หมื่ น ล้ า นบาท จะกั น ไว้ สํ า หรั บ เกษตรกรที่ ทํ า นาช้ า กว่ า กํ า หนด ให้ ช่ ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์ด้วย ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ในวันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๗ ชาวนาจะทําการประชุมทั่วประเทศเพื่อ
กําหนดทิศทางการประท้วง เป้าหมาย คือ จะประท้วง ณ กรุงเทพมหานคร กรณีปิดถนน เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕๕๗
ที่ผ่านมา ต้องมีการติดตาม บันทึกภาพไว้ การชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมของเศรษฐกิจ
ถนนพระราม ๒ เป็นถนนที่เสด็จของพระบรมวงศานุวงศาทุกพระองค์ เพื่อมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดได้ประชุม ณ อําเภอเขาย้อย เพื่อตั้งศูนย์เฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีการกําหนดเส้นทางสํารอง
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของทุกท่านต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่ารัฐบาลได้เร่งรัดในเรื่องของการ
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยจะเริ่มดําเนินการ ตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ใครรับผิดชอบส่วนไหน
ขอให้ทําหน้าที่ในส่วนนั้น ขอความร่วมมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทํางานเสาร์-อาทิตย์
เพื่อทําสัญญาและจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร เงินดังกล่าวต้องได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 2 กรณี คือ กรณีที่ 1
รัฐบาลขายข้าวได้ก็จะสามารถนําเงินมาจ่ายให้แก่เกษตรกรได้เลย กรณีที่ 2 เมื่อยังขายข้าวไม่ได้ก็จะต้องทําการ
กู้เงินโดยกระทรวงการคลังกู้และเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ว่าให้ทุกคนอยู่ในความสงบและรอรับเงินที่จะดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่องการเลือกตั้ง ในฐานะที่ทุกท่านเป็นข้าราชการ จะรักใครชอบใครขอให้เก็บไว้ในใจอย่าไป
แสดงออกหรือเคลื่อนไหว เรื่องของการปิดสถานที่ราชการได้เจรจากับผู้ชุมนุม จนกระทั่งวันจันทร์สามารถเปิด
ทําการได้ตามปกติ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันดูแล
ในส่วนของการปิดสถานที่ราชการยังมีหลายจังหวัดโดนปิดอยู่ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี ได้รองผู้ว่า
ประธาน
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) ช่วยเจรจากับแกนนําไม่ให้เกิดความรุนแรง จึงขอฝากทุกส่วน
ราชการ ขอให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยความอดทน

๑๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) จังหวัดเคลื่อนที่ ได้จัดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อ สถาบัน
บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน มีส่วนราชการร่วมให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง ต้องขอขอบคุณส่วนราชการทุกท่านที่ไปร่วม ปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสาธารณูปโภค เช่น
ไม่มีน้ําประปาใช้ ไฟฟ้า และถนน ซึ่งได้รับการชี้แจงจากกรมทางหลวงชนบทว่าสามารถแจ้งตรงได้เลยก็เป็นที่
พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่
กสทช. มีแนวคิดที่จะทํางานร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก ในการสร้างกลไก ดําเนินการ
ร่วมมือกันขจัดปัญหาเรื่องการโฆษณา อาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งปัญหาใหญ่ ๆ ที่พบ
ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์โดยเฉพาะในเรื่องของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน มักจะโฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนหลงเชื่อและหลงซื้อยา และเชื่อว่าโฆษณาสามารถรักษา
ขณะเจ็บปวดได้ เป็นต้น เมื่อซื้อมารับประทาน ไม่สามารถรักษาได้ จึงให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดแรกในการที่จะ
เป็นรูปแบบในการพัฒนา ซึ่งจะมีแนวทางในการดําเนินการและการแจ้งไปตามสื่อต่าง ๆ หรือการร้องเรียนสื่อต่าง ๆ
ที่มีการโฆษณาในลําดับต่อไป
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานตามมาตรา 3 ออกมาเกี่ยวกับให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
เช่นเดียวกับหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเรื่องนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะมีเอกสารไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
ต่าง ๆ ซึ่งต้องปฏิบัติหรือดําเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานของท่าน
เรื่องเทศกาลตรุษจีน เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท จาก
ปัญหาที่มีการเสียชีวิต โดยเฉพาะในบ้านจะมีลูกกรง เหล็กดัดเยอะ คนติดอยู่ไม่สามารถออกมาได้ คนที่เสียชีวิต
ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ ไม่รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้จนกระทั่งควันมาถึงหน้าห้องแล้วถึงรู้ พอรู้ก็หา
ทางออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้สําหรับตัวท่านเองก็เช่นเดียวกัน การเตรียมการก็อาจจะต้องมี
เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจะได้หนีทัน และจะได้เตรียมทางออกไว้ ประเด็นที่ ๒ คือ เส้นทาง เส้นทางปกติ 1 เส้นทาง
ถ้าเส้นทางปกติออกไม่ได้ก็ต้องเตรียมอีกเส้นทางหนึ่งไว้ ไม่ว่าเหล็กดัดที่มีอยู่แล้ว อาจจะต้องมีประตูเปิดหรือ
อาจจะขึ้นบนดาดฟ้าซึ่งมีทางออกแต่ขอให้ตรียมเส้นทางออกไว้ 2 เส้นทาง ถ้าเตรียมอย่างนี้ได้เชื่อว่าท่านและ
ครอบครัวของท่านก็จะเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๑ มกราคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ บ้านหนองคอไก่ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง พระราชทานหญ้าพันธุ์แพงโกล่าแก่แม่โคนม
จํานวน ๑๑ ตัว และพระราชทานนมแก่ลูกวัวเพศผู้ พันธุ์โฮลสไตล์ ฟรีเชี่ยน หรือพันธุ์ขาว-ดํา อายุ ๔๑ วัน ที่ได้
พระราชทานนมให้ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้พระราชทานชื่อว่า "ตุ่ม" ขณะนี้ลูกวัวมีพัฒนาการดี
ลักษณะเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ ในเสด็จพระราชดําเนินในครั้งนี้ มีราษฎรในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตาม
พระราชดําริ และพื้นที่ใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจํานวนมาก โดยต่างปลื้มปีติที่ได้เห็น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งได้พร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ
อย่างกึกก้อง วันที่ 19 มกราคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินจากพระตําหนักเปี่ยมสุข
วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มา ณ เขื่อนแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ทอดพระเนตรความสําเร็จของการการดําเนินงานการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแก่งกระจาน กรมชลประทาน
ซึ่งเป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย บริหารงานโดยคนไทยทุกขั้นตอน ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย กรมประมง
น้อมเกล้าถวาย จํานวน ๙๙ ตัว ลงสู่เขื่อนแก่งกระจานเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้แก่เกษตรกร จากนั้นเสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังบ้านรับรองบนเขา เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติการฝนหลวงจําลองการสาธิต
การทําประมงของราษฎรตําบลแก่งกระจานและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของราษฎร ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่

๑๒
เป็นปลานิล ซึ่งเป็นปลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานมาปล่อยในเขื่อนแก่งกระจาน
วันที่
16 มกราคม ๒๕๕๗ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท์ องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ้านแหลม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
12 กันยายน 2533 สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน
พระราชดําริในการจัดการปัญหาขยะและน้ําเสียชุมชน โดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผลจากการ
ดําเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ รวมถึงการฟื้นฟู
สภาพป่าชายเลน ทําให้บริเวณพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย มีความอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งอาศัยของนก
นานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของนก และเป็นแหล่งดูนกที่สําคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง
วันที่ 16 มกราคม ๒๕๕๗ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการเดินทางมาเปิด
ห้องสมุดสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องสมุดสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ แห่งที่ 51 ของประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 4 ของจังหวัด ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา
เป็นแห่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้สําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี หรือหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ บ้านลิ้นช้าง หมู่ 3 ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
มีการมอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรคพระราชทานการให้บริการในรูปแบบของการแพทย์แผนไทย หน่วยทันตกรรม
และหน่วยแพทย์ทั่วไป จังหวัดเพชรบุรีมีอาสาสมัครเข้าร่วมหน่วยแพทย์ พอ.สว. กว่า 1,000 ราย นับว่าเป็น
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่จดทะเบียนเป็นลับดับที่ 18 ของประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 ออกช่วยเหลือดูแล
รักษาประชาชนที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ วันที่ 3 มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ของ
จังหวัดเพชรบุรี โดยตั้งเป้าหมายการทํางานเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตทางการจราจร ให้เหลือน้อยที่สุด
การทํางานในปีนี้ถือว่าในภาพรวมดีกว่าปีที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตลดน้อยลง ถือว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการทํางาน แต่ยังคงต้องร่วมกันทํางานต่อไปเพราะยอดการเสียชีวิตนับว่ายังสูงอยู่ โดยอุบัติเหตุที่เกิด
ทั้งหมด 40 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จํานวน 5 ราย บาดเจ็บ จํานวน 42 ราย สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2557 คือ เมาสุรา ประมาท ตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็วเกินกําหนด ในภาพรวมของประเทศ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในลําดับที่ ๓๐ ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในลําดับที่ ๓๓ โครงการ
ขับเคลื่อนการประสานและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
รับฟังสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ แล้วนํามาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมให้เป็นแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของอาเซียน เดือนมกราคม ๒๕๕๗ ไปองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ํารงค์ และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาย้อย ปัญหาที่พบ คือ ความต้องการการก่อสร้าง
เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม และถนนเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ให้ ข้ อ แนะนํ า ในการนํ า เสนองบประมาณความต้ อ งการและเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ วั น ที่ 7 มกราคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ อําเภอเมื องเพชรบุรี สํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
จัดโครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะมีการ
เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อประชุม ชี้แจง ทําความเข้าใจ ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด ผู้สนับสนุนผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และด้วยความสงบและสันติ วันที่ 9 มกราคม ๒๕๕๗
ณ วัดพระรูป ตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารเรียนมหามงคล

๑๓
หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก ารคณะสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย บนเนื้ อ ที่ 20 ไร่ เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการชั้นสูง ของพระภิกษุ สามเณร ประชาชนในท้องถิ่น และจังหวัด
ใกล้เคียง เดือนมกราคม ๒๕๕๗ ในการตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานโครงการในพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ณ โครงการศู น ย์ ส าธิ ต พื ช ไร่ แ ละพื ช สวนอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ตํ า บลท่ า แร้ ง อํ า เภอบ้ า นแหลม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานที่ดินผืนนี้ เพื่อจัดทําโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แบบผสมผสาน และให้ทําการสํารวจสภาพดิน โดยพื้นที่ 25 ไร่ ให้ขุดสระใหญ่รับน้ําที่ทะลักจากแม่น้ําเพชรบุรี
เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมทั้งปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ส่วนพื้นที่ 13 ไร่ ให้จัดเป็นศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน
ต้องการของโครงการฯ คือ ต้องการไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องสูบน้ํา และเครื่องตัดหญ้า
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจติดตามโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ้านแหลม โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณ
ป่าละอูบนและเขาพระเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๗ โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น ครอบครัวคนเพชร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ออกพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน หมู่ 3 บ้านหนองประดู่ ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย มอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่
ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และมอบใบประกาศนียบัตรให้ครอบครัวที่ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้กับผู้นําท้องถิ่น
และร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ คือ ในฤดูฝนจะมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ําท่วม
พื้นที่เขาอีโก้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ กลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม และปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค วันที่ 17 - 19 มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีร่วมงานเพชรบุรีดีจัง
ทั้งเมืองเรืองแสง จัดโดยกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพชรบุรี...ดีจัง จากพื้นที่ 8 อําเภอ กว่า 30 กลุ่ม การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ด้วยการรณรงค์ให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์
ด้วยการนําสื่อศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านซุ้มกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้าน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 โซน เช่น โซนที่ 1 ถนนชีสระอินทร์
เป็นการรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี โซนที่ 3 ยิ้มนัมเบอร์วัน บ้านเลขที่ 1 เปิดจวนพ่อเมือง
โซนที่ 5 เติมยิ้มกลางตลาดริมน้ํา เป็นต้น วันที่ 20 มกราคม ๒๕57 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 24
มกราคม 2557 รวม 5 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP รวม 100 บูธ และการ
ประกวดผู้หญิงสวย ด้วยความคิด (Smart Lady Phetchaburi) การแข่งขันการทําอาหารคาว – หวานพื้นบ้านเพชรบุรี
วันที่ 21 มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อให้ทางราชการได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการช่วยเหลือของสถานประกอบกิจการต้องการ
จากภาครัฐ รวมทั้ง เพื่อให้เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน บริษัท ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล เฟอร์นิเจอร์ จํากัด ตําบลหนองชุมพลเหนือ
อําเภอเขาย้อย เป็นบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อส่งออก จากการประชุมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการทราบว่า
มีบางช่วงขาดแคลนพนักงานประเภทฝีมือและพนักงานทั่วไป ปัญหาไฟฟ้าตกในบางครั้ง นอกจากนี้ การติดต่อกับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานไม่สะดวกเท่าที่ควร (พนักงานจะต้องลางาน1วันในการเดินทางเข้าเมือง) วันที่
24 มกราคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ ร้านค้า ภาคเอกชน สมาคม สโมสร
ร่วมนําของรางวัลมอบให้กับร้านมัจฉากาชาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
รับมอบของรางวัล รายได้ส่วนหนึ่งนําไปสมทบทุนในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 24 มกราคม ๒๕๕๗ ณ เวทีโรงโขน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๑๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้อํานวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ ครั้งที่ 28
ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 และเพชรบุรีเที่ยวได้ทั้งปีไม่มีเบื่อ เพื่อเชิญชวน
ประชาชน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
โดยสื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๔,๘๐๒.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๘๓๕.๘๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๙.๐๘ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๐๔๐.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๐๘.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๓,๗๖๒.๓๔
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๗๒๙.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๔
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงสุด (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน
๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๔๑
ล้านบาท ๒) สํานักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์) งบประมาณ ๑๒.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๔๐ ล้านบาท
๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๒๙.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘.๗๕ ล้านบาท
๔) สํานักงานบํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๖๖.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๕.๒๖ ล้านบาท ๕) สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๓.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐.๔๑ ล้านบาท
๖) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ งบประมาณ ๒๖.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗.๗๙ ล้านบาท ๗) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ ๔.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๐๒ ล้านบาท ๘) สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๗๐ ล้านบาท ๙) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๕๐.๓๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๗๐ ล้านบาท ๑๐) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๘๑.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๗.๖๙ ล้านบาท ๑๑) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๙.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๐ ล้านบาท
๑๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๓) สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๗๗ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๔) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๓.๖๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๕) กก.๑ บก.กฝ.ค่ายพระรามหก
งบประมาณ ๓.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๖) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ งบประมาณ ๑๒.๐๖
ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ
๑๘.๗๙ ล้ า นบาท ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย ๑๘) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต ๒
งบประมาณ ๗.๐๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๙) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี งบประมาณ ๓.๖๑ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๐) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
๒๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๖๓.๑๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
งบประมาณ ๑๖๐.๓๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๓) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มี
ผลการเบิกจ่าย
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๑๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิ ก จ่ า ยได้ ๑.๑๘ ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ ๐.๘๑ เป้ า หมายไตรมาส ๒ ร้ อ ยละ ๔๙ งบลงทุ น ได้ รั บ จั ด สรร
๑๑๓.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๓๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๑.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๔.๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๔๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๖๐.๓๐
ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๓๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๓๓.๗๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๐.๒ แรงขับเคลื่อนหลังจากการขยายตัวของอุปทานภาคบริการ รวมทั้งการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังได้แรงสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ด้านการลงทุน ด้านปริมาณเงินฝาก
และสินเชื่อยังขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนสําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๕ ตามการ
ขยายตั ว ของดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคบริ ก าร สะท้ อ นจากการเพิ่ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการขายส่ ง ขายปลี ก เป็น สํ า คั ญ
ประกอบกับ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยังสามารถขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๐.๗ ตามการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม และจํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมสะสม แต่อย่างไรก็ตาม
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ ๒.๑ ในเดือนก่อน สําหรับดัชนีผลผลิตภาคเกษตร
หกตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๘.๘ ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว และสับปะรด เป็นสําคัญ
ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๒.๘ สะท้อนจากการหดตัวของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ โดยหดตัว ร้อยละ
๓๗.๘ เป็ นผลจากการประกาศพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ล่ าช้า
ประกอบกับ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๙.๒ ตามการลดลงของ
จํานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ยังสามารถ
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๘.๗ ตามการขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุนเป็นสําคัญ ด้านรายได้
เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๕.๗ เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัว
ร้อยละ ๑๘.๘ เนื่องจากการลดลงของปริมาณข้าว เป็นสําคัญ ส่วนราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมขยายตัวจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๘ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๗.๔ ตามการขยายตั ว ของปริ ม าณเงิ น ฝากของทุ ก ธนาคาร โดยเฉพาะปริ ม าณเงิ น ฝากของธนาคารออมสิ น
ที่ขยายตัว ร้อยละ ๑๑.๐ จากการหดตัว ร้อยละ ๕.๖ ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๘.๖ ตามการขายตัวของปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๓ เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มส่วนเสถียรภาพด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๓ ด้านการ
คลังเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประมาณรวมในเดือนพฤศจิกายน มีจํานวน ๘๔๒.๙
ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๓๙.๔๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา
จํานวน ๗๑๑.๙ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๓๔.๘ และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๓๑.๐ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๕๖.๐
เป็นผลจากการประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ล่าช้า ประกอบกับ
เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๑๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔.๙ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะของ

๑๖
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ได้เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ ประกอบกับ ส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การโอน และการทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น แต่ชะลอลง
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๔ ของปีก่อน สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุลจํานวน ๖๓๑.๔ ล้านบาท สะท้อนภาวะ
การคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ พิธีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๗
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๘
ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราช
รั ช กาลที่ ๔ รั ช กาลที่ ๕ รั ช กาลที่ ๖ และรั ช กาลที่ ๙ เพื่ อ ฟื้ น ฟู ธํ า รงไว้ ซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ดี ง าม
ของท้ อ งถิ่ น ตลอดจนส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เพชรบุ รี ให้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลายมากขึ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง เวลา ๐๙.๓๙ น.
พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ณ บริเวณลานหน้าพระนครคีรี (เขาวัง)
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว เวลา ๑๙.๐๙ น. พิธีเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๘
ประจําปี ๒๕๕๗ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/เสื้อลายดอกลั่นทม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ สรุปผลการดําเนินงานโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และได้กําหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวาระสําคัญ
ที่ประชาชนจะได้รับการเรียนรู้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ผู้นํากลุ่ม องค์กรชุมชน
และเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ขอความร่วมมือจังหวัดเพชรบุรี
ดําเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมยงค์ นพคุณ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย จาก ๘ อําเภอ
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน ๑๐๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นํากลุ่ม
องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ผู้นํากลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน มีสื่อ
สําหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่กระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ ๑) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ รี ๒) สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ๓) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และขั้นตอน/
วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยหัวหน้างานการมีส่วนร่วมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเพชรบุรี หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และสร้างความรู้

๑๗
ความเข้าใจแก่คนในชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง อย่างน้อย ๑/๑๕ คน รวมทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน โดย
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําสื่อ ประกอบด้วย แผ่นพับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มอบให้ผู้เข้าร่วมประชุม
นําไปแจกจ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน/หมู่บ้านของตนเองต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ สรุปผลการจัดงาน OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผลการดําเนินงานการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี
(OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี้
๑) กิจกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม
จําหน่าย จํานวน ๑๐๐ บูธ มียอดจําหน่ายทั้งสิ้น ๓,๕๙๑,๑๙๐ บาท ๒) กิจกรรมการประกวด Smart Lady
Phetchaburi รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศรินทิพย์ ศรีสวัสดิ์ อําเภอบ้านแหลม ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินสด
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวกชกร กุลไทย อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับ
สายสะพาย พร้อมเงินสด จํานวน ๗,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวกานต์สินี อ่วมเมือง
อําเภอท่ายาง ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินสด จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลขวัญใจ Smart Lady Phetchaburi
ได้ แ ก่ นางสาวกชกร กุ ล ไทย อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี ได้ รั บ สายสะพาย พร้ อ มเงิ น สด จํ า นวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓) กิจกรรมการแข่งขันการทําอาหารคาว – หวาน พื้นบ้านเพชรบุรี รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารหวาน “ขนม
ปลากริม ไข่เต่า” ได้แก่ ทีมขนมหวานแม่พานิช อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด
จํานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาหารวาน “ขนมปลากริม ไข่เต่า” ได้แก่ ทีมหนองหญ้าปล้อง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๑,๐๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ ประเภท
อาหารคาว “ข้าวมัน ยํามะละกอ” ได้แก่ นางสมาน กลิ่นนาคธนกร อําเภอเขาย้อย ได้รับประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินสด จํานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว “ข้าวมัน ยํามะละกอ” ได้แก่ ทีมขนมหวาน
แม่พานิช อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๑,๕๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ
ประเภทอาหารคาว “ขนมจีนซาวน้ํา” ได้แก่ ทีมแม่บ้านวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน ได้รับประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินสด จํานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว “ขนมจีนซาวน้ํา” ได้แก่ นางประชุม
แสงมีศรี อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด จํานวน ๑,๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การทําธุรกรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผจก.ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก่อตั้งมาแล้ว 11 ปี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
หลังจากนั้นต่อมาอีก 3 ปี ได้มีการรวบรวมกิจการกับส่วนงานอื่นของธนาคารกรุงไทย หลังจากนั้นเราเติบโตมา
จากพอร์ตเล็ก ๆ 6,000 กว่าล้าน ปัจจุบันเรามีคณะของพอร์ต 120,000 ล้านบาท ประสบปัญหาในเรื่องของ
สภาพคล่องและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ช่วงวิกฤตประมาณ 2 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ปี 2556 สามารถ
ประกาศผลกําไรเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี มีกําไรประจําปีกว่า 2,600 ล้าน ตอนนี้ธนาคารกลับมาเป็นธนาคาร
สังกัดกระทรวงการคลังที่มั่นคงเป็นธนาคารทางเลือก หลาย ๆ ท่านอาจสงสัยว่า คนไทยศาสนาพุทธสามารถที่จะ
ใช้ธนาคารอิสลามได้หรือไม่ บริการของธนาคารอยากให้ทุกท่านนึกถึงร้านข้าวหมกไก่ ธนาคารทําธุรกรรมตามหลัก
ศาสนาอิสลามแต่ยินดีที่จะให้บริการกับพี่น้องในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด จํานวน 109 สาขา
ภายในสิ้นเดื อนมีนาคม ๒๕๕๗ จะเปิดอีก จํานวน 19 สาขา รวมประมาณ 120 สาขาทั่วประเทศไทย ใน
ขณะเดียวกัน มีจํานวนตู้ ATM ที่เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนกว่า 168 เครื่องทั่วประเทศไทย ในสิ้นปีนี้
จะเปิดตู้ ATM เพิ่มอีกประมาณ 30 เครื่อง รวมทั้งสิ้นเกือบ 200 เครื่อง คิดว่าน่าจะให้บริการได้ทุกมิติ ขณะนี้มีพี่น้อง
มุสลิมอยู่ในประเทศกว่า 6 ล้านคน ในปี 2558 ซึ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากจํานวน 6 ล้าน ประชาคมอาเซียน

๑๘
มีประชากรรวมทั้งหมด 600 ล้านคน กว่า 300 ล้านคน เป็นพี่น้องมุสลิม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะเป็น
ธนาคารทางเลือกแล้วก็เป็นธนาคารหลักของพี่น้องมุสลิม ก้าวหน้าควบคู่กับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จํานวนมัสยิดกว่า 3,700 มัสยิด ตอนนี้เปิดบัญชีกับธนาคารเราแล้วกว่า 1,000 มัสยิด หลักการของ
ธนาคารจะใช้ 4 เสาที่เข้าใจง่าย ๆ มีธุรกิจที่ดี ที่สุจริต ถ้าพูดถึงโอกาสเป็นธนาคารแห่งแรกของกระทรวงการคลัง
ที่เปิดให้บริการใช้หนี้นอกระบบและบัตรเครดิต ที่ผ่านมาธนาคารช่วยพี่น้องประชาชนในการที่จะใช้โอกาสครั้งที่สอง
กับชีวิต พี่น้องที่เป็นเพื่อนข้าราชการและอาชีพอิสระ ได้มีโอกาสในการที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ หลายคนอาจจะมีหนี้
บัตรเครดิตที่ต้องจ่ายขั้นต่ํา 10 ใบ 20 ใบ และใช้ชีวิตอยู่กับบัตรเครดิตไปเรื่อย ๆ ธนาคารเปิดโอกาสให้พี่น้อง
ประชาชนเหล่านี้ได้เข้ามาหา ธนาคารให้เงินทุนส่วนหนึ่งในการปิดบัตรเครดิตทั้งหมด และให้เหลือไว้ประมาณ 1 ใบ
เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้รับโอกาสครั้งที่ 2 จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะเป็น
อีกหนึ่งหนทางที่อยากฝากเอาไว้กับหัวหน้าส่วนราชการว่า ธนาคารสามารถที่จะช่วยให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ของท่าน ได้รับโอกาสครั้งที่ 2 กับชีวิต นี่ก็จะเป็นบริการดี ๆ ที่ธนาคารอิสลามยินดีให้ความช่วยเหลือ หลักการที่ 5
นิติศาสตร์อิสลามในการบริหารจัดการธนาคาร แต่โดยหลักแล้วอยู่ในภาพของเงินฝาก เงินฝากของธนาคาร
หลาย ๆ คน บอกว่าถ้าไม่มีดอกเบี้ยธนาคารจะอยู่ได้อย่างไร หลักการบริหารพอร์ตเงินฝากธนาคารใช้หลักการ
เดียวกับการบริหารกองทุนรวม ธนาคารเป็นผู้บริหารกองทุนรวม หลังจากที่พี่น้องประชาชนเอาเงินมาฝากกับ
ธนาคารแล้วธนาคารลงทุนในกิจกรรมของธนาคาร ธนาคารได้กําไรมาอย่างไร ธนาคารจะแบ่งตามสัดส่วนของการ
ที่พี่น้องประชาชนนําเงินเข้ามาฝาก อย่างเช่น ถ้ามีเงินฝากประจําเดือน ธนาคารให้กําไรหรือว่าส่วนแบ่งถึง 3.60
ถือว่ายืดหยุ่นได้พอสมควร ในขณะเดียวกันในเรื่องของการให้กู้หลาย ๆ คนบอกว่ากู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ธนาคาร
จะอยู่ได้อย่างไร การกู้มีอยู่ 2 หลัก คือ การซื้อมาขายไป เช่น พี่น้องประชาชนอยากได้บ้านสัก 1 หลัง ธนาคารจะ
ให้บริการพี่น้องประชาชนหรือลูกค้าโดยบอกว่า บ้านหลังไหนที่ท่านอยากได้ธนาคารจะซื้อบ้านหลังนั้น หากบ้าน
หลังนั้นราคา 1 ล้านกว่าบาท ธนาคารจะมาบวกกําไร 200,000 บาท และก็ขายต่อ 200,000 ธนาคารจะทํา
เป็นโพรเทคยิงยาวไป 20 ปี ธนาคารจะบอกชัดเจนไม่มีขึ้นลง หลักการแรก คือ การให้กู้ยืม หลักการที่ 2 คือการ
ร่วมลงทุน เช่น ต้องการเงินทุนในการซื้อลงทุน 50 ล้าน ธนาคารอิสลามก็จะบอกแก่ลูกค้าว่าสัดส่วนทุนของลูกค้า
มีเท่าไหร่ เข้าลูกค้า 30,000,000 บาท ธนาคารจะให้ในส่วนที่เหลือ คือ 20,000,000 บาท ฉะนั้น จะอยู่ใน
หลักการ 60, 40 อันนี้จะเป็นหลักการในการคิดของประเทศตะวันออก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ บาทและอํานาจหน้าที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.สนง.ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้าย บัญญัติว่า
“ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจ
หน้ า ที่ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า
มาตรา ๑๐๓/๑๐ บัญญัติว่า “ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินห้าคนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบด้วย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดคนหนึ่งและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหน้าที่เป็นเลขานุการ”

๑๙
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ๑) นายสมปอง
พึ่งแตง ๒) นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย ข้าราชการบํานาญ และที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
ทรงคุณวุฒิ) ๓) นายอาคเนย์ กายสอน รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติว่า มาตรา ๑๐๓/๑๘ บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่ ว นราชการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ ป ระชาชนในทุ ก ระดั บ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากการทุ จ ริ ต โดย
ดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดําเนินการ
ให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒) พิจารณาเสนอ
มาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 43” ทั้งนี้ พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต
หรือร่ํารวยผิดปกติ โปรดส่งข้อมูลมายัง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี อาคารห้องสมุดประชาชน (ชั้น 3)
ถนนคีรีรัถยา ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3240 1110 โทรสาร
0 3240 1110
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี โดย นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
มอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวน
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมทําบุญ ในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดหนองปลาไหล
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ ถ วายเป็ น พระกุ ศ ลสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี กําหนดพิธีทําบุญ
ครบกําหนดวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
การแต่งกาย : ชุดสีนวลหรือสีอ่อน (ไม่ไว้ทุกข์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ ผลการดําเนินงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดรวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ๒) ดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ๓) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ

๒๐
กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน
การจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) กํากับ ดูแลการประกอบ
กิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลและกิจการประปา ๕) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
โดยขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากส่วนราชการ ดังนี้ ๑) โครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีฯ ๒) การประชุมคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ๓) การเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน และทํารายงานสรุปในรอบเดือน ๔) การสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ผู้แทน ผอ.ส่วนบริห ารจัด การทรัพ ยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี) ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
(เพชรบุรี) มีหน้าที่ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าชายเลน 2) สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร
ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน 3) ควบคุม ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นไปตามระเบียบ และ
กฎหมาย รวมทั้งการประสานงานกั บหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4) ปฏิบัติงานให้ คําปรึกษา แนะนําถ่ายทอด
เทคโนโลยี เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
6) รวบรวมจัดทําสถิติข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชายเลน
โครงสร้ า งการบริ ห ารราชการภายใน ประกอบด้ วย สถานีพั ฒ นาทรั พ ยากรป่า ชายเลนที่ ๖
(เพชรบุรี ) สถานี พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ (สมุทรสงคราม) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๘
(ประจวบคี รี ขั น ธ์ ) พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบจํ า แนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในป่ า ชายเลน ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ แ ก่
๑) กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๒,๗๗๐.๗๙ ไร่ ๒) จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๙๓,๔๙๙.๔๐ ไร่ ๓) จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน ๑๙๘,๓๘๒.๓๑ ไร่ ๔) จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๘๒,๗๑๙.๕๕ ไร่ ๕) จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๑๒๔,๔๓๗.๐๘ ไร่ ๖) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน ๑๒,๐๙๒.๓๓ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด จํานวน
๕๕๓,๙๐๑.๔๖ ไร่ สําหรับพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน ดังนี้ ๑) กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๓,๓๕๑.๗๙ ไร่
๒) จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ ๑๒,๕๒๔.๑๗ ไร่ ๓) จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ ๑๔,๒๗๒.๗๕ ไร่ ๔) จังหวัด
สมุทรสงคราม พื้นที่ ๒๕,๒๕๗.๒๒ ไร่ ๕) จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ ๑๘,๕๖๘.๗๕ ไร่ ๖) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ ๑,๗๐๘.๕๘ ไร่ รวมพื้นที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น ๗๕,๖๘๓.๒๖ ไร่
กิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน งานจัดทําระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรป่าชายเลน โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ, กทม., สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
๒) กิจ กรรมส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน งานดูแลเขตพิทักษ์ ป่าชายเลน รั กษ์สัตว์น้ํา โดยจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการ ตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่เขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์นํ้า และจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลนโดยประชาชนมีส่วนร่วม งานจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
โดยจัดประชุมเวทีกลุ่มเครือข่ายระดับภาคกลาง, ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของกลุ่มและเครือข่าย,
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ
ตามแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทําฝาย กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ป่า ชายเลน (งบ กบอ.) จํานวน
3,500,000 กล้า โครงการตามแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การ ทําฝาย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า
ชายเลนในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเพชรบุรี ๓) กิจกรรมคุ้มครองและป้องกันรักษา
ป่าชายเลน ปฏิบัติงานตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ จับกุมดําเนินคดีบุกรุกพื้นที่

๒๑
ป่าชายเลน ๔) โครงการปลูกป่า รวมใจ ดวงใจสีเขียว รวมเป็นหนึ่งเดียว เทิดไท้ราชินี ณ บริเวณป่าชายเลน หมู่ 3
(บ้านทําเนียบ) ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 9 ไร่ พรรณไม้ที่ใช้ปลูก ได้แก่ โกงกาง
ใบใหญ่, โกงกางใบเล็ก จํานวน 6,399 ต้น (1 ไร่ = 711 ต้น) สภาพโดยทั่วไป เคยเป็นพื้นที่ทํานาเกลือ (นาขังน้ํา)
หลังจากถูกดําเนินคดี จึงมีพรรณไม้แสมขึ้นกระจายในพื้นที่บ้างพอสมควร
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และยังจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน
ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรสงคราม และศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรสาคร สํานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนดําเนินเกษม ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล ทําหน้า ที่ผู้อํานวยการสํานั กจั ดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พื้นที่ ป่าที่อยู่ใ นความ
รับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าในเพชรบุรี ประกอบด้วย หน่วย พบ.1
(ยางชุม) และหน่วย พบ.2 (ห้วยเกษม) ที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย หน่วย ปข.9
(หนองยิงหมี) หน่วยปข.8 (รวมไทย) หน่วยปข.4 (ห้วยทราย) หน่วยปข.3 (อ่างทอง) หน่วยปข.2 (วังยาว)
หน่วยปข.1 (โป่งคา) และหน่วยปข.7 (คอกอ้ายเผือก) ที่ตั้งสถานีเพาะชํากล้าไม้ประกอบด้วย สถานีเพาะชํากล้าไม้
จังหวัดสมุทรสาคร สถานีเพาะชํากล้าไม้เขาย้อย สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี และสถานีเพาะชํากล้าไม้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการปฏิบัติงานของสํานัก ส่วนอํานวยการได้จัดสร้างโรงจอดรถ ทาสีรั้วสํานักงาน
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และตัดมุมฟุตบาททางเข้าสํานักงาน ส่วนจัดการป่าชุมชนส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของการ
สนับสนุนของรัฐ มีการจัดประกวดป่าชุมชนตามโครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน ในท้องที่หมู่บ้านโค้งตาบาง
ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชน ระดับประเทศ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
มีโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR เป็นโครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน องค์กร
เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุก ทําลาย ให้มีความอุดม
สมบูรณ์กลับคืนมา จังหวัดเพชรบุรีมีอยู่ด้วยกัน 16 แปลง ดําเนินการไปแล้ว 7 แปลง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีอยู่ด้วยกัน 9 แปลง ดําเนินการไปแล้ว 5 แปลง ในด้านของส่วนป้องกันรักษาป่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556
เจ้าหน้าที่สํานักสิบร่วมกับตํารวจภูธรภาค 3 ร่วมกันจับกุมไม้พะยูงในโกดังเก็บของของ บริษัทเฟิสท์เลซ จังหวัด
สมุทรสาคร พบของกลางเป็นไม้แปรรูป 5,549 ท่อน และวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่สํานักสิบร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ตชด.17 และเจ้าหน้าที่ปกครองอําเภอบางสะพานน้อย ได้ดําเนินการตามมาตรา 25 โดยทําการรื้อถอน
ต้นยางพารา จํานวน 15 ไร่ กรมป่าไม้ได้มีคําสั่งจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติได้เพิ่มเติมในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริเวณป่าไม้ถาวร จํานวน 2 ป่า ได้แก่ ป่าหินเหล็กไฟและป่ากุยบุรี ในส่วนของกลุ่มงานโครงการตามพระราชดําริ
ได้จัดทําโครงการแนวพระราชดําริในพื้นที่ โดยมีการจัดอบรมนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดําริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกสู่เยาวชน จํานวน 30 โรงเรียน

๒๒
ประธาน
ฝากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ในเรื่องของ CSR มีหลายหน่วยงานที่ติดต่อ
มาที่จังหวัด ประสงค์จะมาปลูกป่า ขอให้ท่านให้ข้อมูลว่ามีพื้นที่พร้อมอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอย่างไร ปลูกตรงไหน
ต้องเปิดตัว เพราะในแต่ละปีจะมีบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มาทํา CSR กันเยอะ เราจะได้ช่วยกันปลูกป่าให้มากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

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

