รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.อ.ชมพล
5 พล.ต.ต.พีรชาติ
6 ร.ต.วุฒิชัย
7 นายประจักษ์
8 นายสาธิต
9 นายชาติชาย
10 นางขวัญฤทัย
11 ว่าที่ ร.ต.วราทร
12 นายคํารณ
13 นายพิภพ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายทํานุก
นางอําพร
นางแน่งน้อย
นายโกวิท
นายวชิระ
นางนันทิรา
นายประสงค์
นายเสริมศักดิ์
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นางอรัญญา
นายบุญเลิศ
นางสาวศุทธณัช
นายยุทธนา

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
อามระดิษ
รื่นเริง
พลอยไทย
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
ยิ้มเครือ
เสาวนะ
ศิริวุฒิ
พวงมณี
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สัมมาวิริยา
รัตนวราหะ
ไม้เขียว
ผกามาศ
ไผ่เกาะ
ชูเกตุ
ศรีสุโท
สีสันต์
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
ยั่งยืนพงษ์
จันทพงษ์
เชาวนเจริญ
สมบูรณ์จิตต์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายโสภณ
นายไพน้อย
นางสาวกนกวรรณ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.ท.ยุทธนา
นายจตุพจน์

คงเทียบ
แซ่เตียว
ผดุงขันธ์
เทียนสุวรรณ
จันทรกูล
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
พัสสุดี
ปิยัมปุตระ

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

อําเภอ
40 นายรัฐฐะ
41 นายไพบูลย์
42 นายปริญญา
43 นายวิสาห์
44 นายกิตติศักดิ์
45 นายจําลอง
46 นายเชิดศักดิ์
47 นายอมรเทพ

สิริธรังศรี
ยิ้มแย้ม
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
แก้วแดง
อรุณโรจน์
แสนมหาเกษม

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 ร.ต.ต.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

49 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์

หาญโยธิน

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชันแสง
สิทธิวิไล
พรมเขียน
อัตตดิเรก
สิทธิชัย
โพธิ์พันธุ์
ศรุตานันทะ
วรคุตตานนท์
เพิ่มนาค
เนาวรังษี
พันธ์แจ่ม

แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.สุรจิต
พ.ต.ท.ไพทูล
พ.ต.ท.จารุต
พ.ต.อ.สมชัย
พ.ต.อ.ปราโมทย์
พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.พรศักดิ์
พ.ต.ท.บัญญัติ
พ.ต.ท.กริช
พ.ต.ท.สมนึก

กระทรวงกลาโหม
61 ร.อ.วีระวัฒน์
62 พ.ต.ฤทธิชัย

โพธิ์ไทรพิทักษ์
ประภาจิตร์

แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑
รักษาพระองค์

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

บุญสม
ทองอุทัยศรี
วีรสมัย
สังข์สูตร์
จิตสมบูรณ์

68 นายธนพร
69 นายเทียนไชย
70 นายยุทธนา

แก้วประเสริฐ
เปรมปราคิน
ผิวผ่อง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
71 นายศักดิ์ณรงค์
นาทววัฒน์หัตถพล
72 นายชาญยุทธ
บรรณกมลกุล

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
73 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
74 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
75 นางสินทรัพย์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
76 นายสันต์
สุริยันต์
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

นายอนุชิต
นายประกิต
นายสายันต์
นายทวี
นางสาวจันทิมา
นายสมเกียรติ
นายศักดา
นางวรรณเพ็ญ
นางสาวนวนิตย์
นายสุรยัญ
นายพิทยา
นางละอาย
นางปัทมา
นายศุภชัย
นางสาวศิริ

พรแดง
ขําเลิศ
สนใจ
อานอาชา
เกศเมตตา
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
คล่องแคล่ว
แสงหงษ์
คณะมะ
พูลเสม
รัตนาอําภา
เม่งพัด
วัดสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

๔

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
92 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
93 นางศิริภรณ์
ขําทวี
94 นายสว่าง
รัตนนรา
95 นายสมชัย
เอียตระกูล

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
96 นายราชันย์
บุญอยู่
97 นายแมนชูวงศ์
นาครักษา
98 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
99 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
100 นายทัศนะ
ศรีวิลาศ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
101 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์
102 นายอนุกูล
มั่งมีทรัพย์

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

สํานักนายกรัฐมนตรี
103 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
104 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
105 นายประสพชัย
106 นางสาวเปรมนีย์
107 นายชัยทูรย์

พูลเกิด
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

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

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
108 นางฉัตรทอง
คําขันธ์
109 นายสังเวียน
รักสม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
110 นายบุญชัย
111 นางบุษศา

ตันอนุกูล
ประพันธ์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
112 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
113 นางสาวดาริกา

ธนะศักดิ์ศิริ

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕

กระทรวงศึกษาธิการ
114 นายสมพงศ์
115 นายอติชาต
116 นายกฤติกร
117 ผศ.ดร.นิวัต
118 นางเจตนิพิฐ
119 นายทวีศักดิ์
120 นายประชุม
121 นายเรืองแสง
122 นางนิภาพรรณ
123 นายอภิสิทธิ์
124 นายสรยุทธ
125 นายสุนทร
126 นายนิคม
127 นายสมจิตร์
128 นางสาวสําราญ
129 นายชาญณรงค์
130 นางอังคณา
131 นายสมโชค

กาศเกษม
สามนคร
สําราญถิ่น
กลิ่นงาม
นิมาภาศ
ไทยประดิษฐ์
แสงกสิกรณ์
ห้าสกุล
สิทธิธรรม
เลขาตระกูล
อุ่นใจ
มหารัตนวงศ์
ศรีวิโรจน์
มีวาสนา
นาคทอง
รัตนา
พลังกูร
มีเสียง

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

กระทรวงสาธารณสุข
132 นางเพ็ญจมาส
133 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
134 นายณรงค์ชัย
135 นายณรงค์ชัย

หิรัญรัตน์
หิรัญรัตน์

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
136 นายหิรัณย์เศรษฐ์
137 นายชัยรักษ์
138 นางจุฑารัตน์
139 นายธานินทร์
140 นายศักดิ์ศรี

เหยี่ยมประยูร
คุ้มโต
ตั้งพาณิชย์
ถิตตยานุรักษ์
ลาภประสิทธิ์

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
141 นางสาววิจิตรา
142 นางกนกวรรณ
143 นายอธิก
144 นายฉลอง
145 นายวรรธน

ทับยูง
ชนะสิทธิ์
คงจรูญ
ช้างสุวรรณ
เติมวรรธนภัทร์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม

๖
146
147
148
149
150

นายอนุชา
นางสาวปรนัย
นายบุญยอด
นายจรัญ
นางสาวรมิดา

ผู้เข้าร่วมประชุม
151 นางวรรณวิมล
152 นายวิชัย
153 นายพิสิษฐ์
154 นางสาวสุวรัตน์

สุภาษิต
เลียนวราสัย
มาคล้าย
ไม้จันทร์
กลิ่นเมือง

แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
2 ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
3 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
4 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
5 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
7 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
8 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
9 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
10 ผู้กํากับการ กองกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
11 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
12 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
13 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
14 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
15 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
16 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
18 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
19 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
20 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
21 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
22 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
23 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
24 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
25 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป และได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยฉบับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงขอให้ทุกส่วนราชการ ติดตามข้อมูลข่าวสารและยืดถือประกาศของ คสช. เป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๒.๑ ห้ามมิให้บุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเขตเคหะสถาน เดิม ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ –
๐๕.๐๐ น. และได้ขยายเป็น เวลา 00.01 – 04.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
สําหรับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ตั้งด่านสนธิกําลังระหว่างทหาร ตํารวจ และพลเรือน โดยได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นอย่างดี กรณีจําเป็นและที่มีข้อยกเว้น เช่น คนป่วย การขนส่งอาหารทะเล อาหารสด น้ํามันเชื้อเพลิง
ให้แจ้งมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ทราบ
๑.๒.๒ การห้ามชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป กรณีทุกภาคส่วนจัดอบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การประชุมปกติ การติดตามเร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน ขอให้แจ้งมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ทราบ เพื่อเป็นการประสานงาน
๑.๒.๓ การสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดลง วุฒิสภา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มี อยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ศาลทั้ งหลาย คงมีอํานาจดํ าเนิ นการพิ จารณาและ
พิ พากษาอรรถคดี ตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ องค์กรอิ ส ระ และองค์กรอื่ น
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
๑.๒.๔ ห้ า มสร้ า งความขั ด แย้ ง หรื อ ต่ อ ต้ า นการปฏิ บั ติ ง านของคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ห้ามเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท บรรณาธิการ พิธีกร และสื่อมวลชน
เชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ดํารงตําแหน่งราชการในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของข้าราชการและนักวิชาการ รวมทั้ง
อดีตผู้ปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรอิสระ ให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็น
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขยายความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม รวมทั้งอาจนําไปสู่การ
ใช้ความรุนแรง โดยเด็ดขาด
๑.๒.๕ ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย สลากกินรวบ ให้เพิ่มมาตรการและความ
เข้มข้นในการกํากับดูแลมิให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่ ข้าราชการผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการลักลอบให้มีการเล่นการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและคดีอาญา
จนถึงที่สุด
๑.๒.๖ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการรักษา
ความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งคําสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว
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๑.๒.๗ แนวทางปฏิบัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนี้ ๑) ให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ที่จะต้องมีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันนําพา
ประเทศไทยกลับคืนสู่ ความสงบสุ ข และสร้างเสถียรภาพในการพั ฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาโครงการรับจํานําข้าวเป็นประการแรก ตลอดจนการคงไว้ซึ่งการบริหาร
ราชการแผ่นดินในส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสถาบันกํานันผู้ใ หญ่บ้าน โดยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในจังหวัดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการประชาชนให้สามารถ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้ตามปกติ และเน้นย้ําให้ทุกหมู่เหล่ายึดมั่นในความจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูนดํารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สําหรับส่วนราชการ
ต่าง ๆ งานในหน้าที่ต้องช่วยกันเร่งรัด โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้
ชะลอตัวลงมาก คาดว่าจะโตประมาณ 1 % แต่หากช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่าย เศรษฐกิจอาจโตได้ 2 – 3 % ซึ่ง
เป็นการคาดการของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการจัดทํางบประมาณ ปี ๒๕58 ขอให้คิด
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมยื่นเสนอขอโครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ๒) ให้ทุกส่วนราชการ
รับผิดชอบร่วมกันในการติดตามและตรวจสอบการกระทําที่ไม่เหมาะสมต่อทุกสถาบันสําคัญของชาติ และการประดับธง
ที่มิใช่ธงชาติหรือมิใช่ธงที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจงใจที่จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งแยกสี หรือสัญลักษณ์อื่นใด
ที่ก่อให้เกิดความสับสนต่อประชาชนหรือป้ายข้อความต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เพื่อแสดงความเคลื่อนไหว
สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หากพบให้ดําเนินการทําความเข้าใจกับเจ้าของสิ่งของดังกล่าว และให้รีบปลด
สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น หากไม่ได้รับความร่วมมือให้พิจารณาดําเนินการเอาผิดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน ๓) ตรวจสอบสถานที่ บ้านเช่า หอพัก ฯลฯ มิให้มีการซ่องสุมกําลังคน
และอาวุธต่าง ๆ ที่จะนํามาสร้างความวุ่นวาย ความเสียหายให้กับประเทศชาติ ให้ดําเนินการโดยเร่งด่วน และควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายนายอําเภอ ทุกอําเภอ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ให้ดูแลเรื่องการข่าว ๔) ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับประกาศและคําสั่งของ คสช. ในระยะต่อไป รวมถึงที่จะออกมาเพิ่มเติม
๑.๒.๘ นโยบายเร่งด่วนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเร่งดําเนินการ ดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระแก่ชาวนาในโครงการรับจํานําข้าว จังหวัดได้มอบหมาย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เพชรบุ รี และมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่ว มกั น ดํ า เนิ น การ ๒) เร่ ง แก้ไ ขปั ญ หาการขอ
ใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ล่าช้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ๓) เน้นเบิกจ่ายงบดุลปี ๒๕๕๗ ที่ยัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๗ พันล้านบาท ๔) เริ่มกระบวนการการลงทุนในระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็น เช่น ระบบรถไฟฟ้ารางคู่ และรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสนามบิน
สุวรรณภูมิ ๕) เร่งจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนนี้ สิ่งที่จะทําควบคู่ไปกับ
นโยบายเร่งด่วน คือ ๑) ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและขจัดปัญหาการทุจริต ๒) ปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างเป็นธรรม
๓) ทบทวนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเน้นให้มีการจัดเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้สูงมากขึ้น และดึง
ผู้ที่มีรายได้เข้ามาในระบบมากขึ้น ๔) ส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕) ส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าขั้นกลางและขั้นปลายเพื่อการส่งออกให้มากขึ้น ๖) ทบทวนกองทุนนอกงบประมาณต่าง ๆ เช่น
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสตรี โดยหากเป็นกองทุนที่มีประโยชน์ ก็พร้อมที่จะทบทวน ๗) ส่งเสริมให้มีการดูแล
เกษตรกรชาวนาอย่างเป็นระบบ การดําเนินการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ ๑) เน้นการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอกชนเป็นหลัก ๒) ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี ๓) ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี
๔) ลดบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ภาคเอกชนสามารถดําเนินการได้ ๕) ขจัดอุปสรรคการค้าต่างประเทศให้คล่องตัว ทั้งนี้
คสช. เสนอให้จัดตั้งคณะทํางานขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ๖) สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
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๗) ไม่ก่อหนี้เกินตัวและรักษาวินัยการคลัง ๘) ขจัดความไม่เป็นธรรมในระบบพ่อค้าคนกลาง ๙) แก้ปัญหาแรงงาน
อย่างบูรณาการ ขั้นตอนการดําเนินงานของ คสช. มีบทบาทการดําเนินงานใน ๓ ระยะ ดังนี้ ๑) ระยะแรก ระบบ
การบริหารประเทศในขณะนี้มีหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้า ๒) ระยะต่อไป จะมีการออกธรรมนูญการปกครอง
เป็นการชั่วคราว จากนั้นจะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีภายใต้กฎอัยการศึก และมีการตั้งสภาปฏิรูปในชุดต่าง ๆ อาทิ
ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปกระบวนการทุจริต เป็นต้น และจะมีการตั้งสภานิติบัญญัติ ๓) ระยะที่ ๓ เป็นการ
กําหนดให้มีการเลือกตั้งต่อ
ผู้แทนผู้บัญชาการ มฑบ. 15 ในด้านความมั่นคง มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้ดําเนินการจัดตั้งกองกําลังรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ย ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ โดยมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ดั ง นี้ ๑) ป้ อ งกั น ระงั บ ยั บ ยั้ ง และแก้ ไ ข
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศทั่วราชอาณาจักร ๒) มีอํานาจ
บังคับใช้กฎหมายทุกมาตรในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกษา พุทธศักราช ๒๔๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การ
รักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนําความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
โดยเร็ว ๓) มีอํานาจในการเชิญบุคลากรมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือมาให้ถ้อยคํา หรือส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบได้ ๔) รับมอบกําลังของ กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจภูธร กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
รับผิดชอบ และนําความสงบกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว ภารกิจ คือ ๑) ติดตาม จับกุมกลุ่มบุคคล
เป้าหมาย ที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเด็ดขาด ให้เรียบร้อยตามที่กําหนด ๒) การควบคุม
สื่อ โทรทัศน์ โทรคมนาคม ระบบการติดต่อสื่อสาร สถานีวิทยุชุมชน และสื่อออนไลน์ จะต้องควบคุมไม่ให้มีการ
ออกอากาศ ในลักษณะที่ยั่วยุ หรือก่อให้เกิดความแตกแยก ๓) การจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจเข้มแข็ง เพื่อสกัดกั้น
การลักลอบขนย้ายอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ และขนย้ายผู้ชุมนุมไปยังพื้นที่อื่น ๆ ๔) ควบคุมพื้นที่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เกิดความปลอดภัย มีการปฏิบัติทั้งเชิงรุก เชิงรับ
สําหรับส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตามปกติ ในเรื่องการขยายเวลาการออกนอกเขตเคหะสถาน
ได้ปรับเปลี่ยนเวลาแล้ว แต่ยังมีการจัดจุดตรวจ เน้นเรื่องการชุมนุม วิทยุชุมชน อาวุธสงคราม หากใครทราบข่าว
ให้แจ้งมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ทราบ ทั้งนี้ ขอให้อําเภอแจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ทราบด้วย ในส่วนของเรื่องกฎอัยการศึกและประกาศต่าง ๆ หากมีโทษจะต้องขึ้นศาลทหาร ในส่วนของเยาวชน
จะต้องขึ้นศาลเยาวชน
ประธาน
การจัดทํางบประมาณปี ๒๕๕๘ ขอให้ทุกส่วนราชการดูเรื่อง Positioning จังหวัด ในเรื่องการ
ท่องเที่ยวและอาหาร ให้ดําเนินการเตรียมทําโครงการโดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอใช้
งบพัฒนาจังหวัด หรืองบกลุ่มจังหวัด ในส่วนของงบที่ขอจากต้นสังกัด ขอให้ดู Positioning ของจังหวัดด้วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลเขาย้อย กําหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ๓ ทศวรรษ แห่งการบริการประชาชน
เพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลเขาย้อย ในวันเสาร์ที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเขาย้อย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่
โรงพยาบาลเขาย้อย หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเขาย้อย ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าสามัคคี ๓๐ ปี เพื่อปรับปรุง
โรงพยาบาลเขาย้อย เลขที่บัญชี ๕๙๙ – ๐๓๐ – ๕๕๕๘ ประเภทออมทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจก
ที่ประชุม

๑๐
ประธาน
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดทําหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน ในปี ๒๕๕๗ และขยายผลในปีต่อ ๆ ไป มอบสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ประสานอําเภอทุกอําเภอ จัดทําอาคารเรียนปริยัติธรรม อย่างน้อย ๑ อําเภอ ให้มี ๑ หมู่บ้าน
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณชายหาดชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จะมีการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ ๓ มอบสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชมการแข่งขัน
เนื่องจากในหลายพื้นที่เกิดไฟไหม้ขยะ มอบสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ดําเนินการชี้แจงให้โรงงานป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว
มอบนายอําเภอแก่งกระจาน ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เร่งหาข้อเท็จจริงเรื่องการหายตัว
ของนายบิลลี่ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แกนนําชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากกลุ่มต่าง ๆ จึงต้อง
ดําเนินการด้วยความชัดเจนและเต็มที่
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
วันฉัตรมงคลเป็นวันที่รําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 มีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีออกให้บริการหน่วยแพทย์
พอ.สว. ท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ เครื่องห่มกันหนาวแก่คนชราและผู้ยากไร้
มอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ แก่คนชราผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกลัดหลวง หมู่ที่ 3 บ้านสาระเห็ด อําเภอท่ายาง และวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านคลองไหหลํา
หมู่ ที่ 6 ตํ า บลบางตะบู น อํ า เภอบ้ า นแหลม ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด เพชรบุรี เป็ น ประธานพิ ธี มี ก ารตรวจรัก ษา
ทางด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย และอายุรเวท จังหวัดเพชรบุรีนับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอาสาสมัครเข้าร่วม
หน่วยแพทย์ พอ.สว.กว่า 1,000 ราย นับว่าเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่จดทะเบียนเป็นลับดับที่ 18 ของประเทศ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการ
จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2557” จังหวัดมีนโยบายในการ
พัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และภาคแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานร่วมเฉลิมฉลอง
วันแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมความสําคัญของผู้ใช้แรงงานและการทํากิจกรรม ร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในระบบทวิภาคี/ไตรภาคี ตลอดจนได้รับบริการจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการ รวมทั้งให้นายจ้างได้รับรู้ถึงสถานการณ์ด้านยาเสพติด
เพื่อกําหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (ตลาด
หนองบ้วย) อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแถลงข่าวเริ่มต้นใหม่ฤดูกาล
ผลิตของจังหวัดเพชรบุรีเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยให้วันพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต จังหวัดเพชรบุรี
มีพื้นที่ทําการเกษตร ๙๘๐,๐๐๐ กว่าไร่ ไร่ เป็นพื้นที่ทํานา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.81 รองลงมาเป็นพื้นที่
ทําไร่ ร้อยละ 24.64 พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร้อยละ 22.48 ผลผลิตที่สําคัญ คือ ข้าว ตาลโตนด สับปะรด
มะนาว กล้วย อ้อยโรงงาน ที่น่าสนใจ คือ การส่งออกโคเนื้อโคนม จังหวัดเพชรบุรีมีสถิติการส่งออกมากที่สุด

๑๑
ในประเทศไทย จึงเป็นอีกอาชีพทางการเกษตรที่น่าสนใจ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรีและประธานมูลนิธิ รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จในการป้องกันไม่ให้
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและจังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 50 พร้อมมอบโล่ขอบคุณ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ
จังหวัดที่ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้ารับรางวัลพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจําปี 2557 จังหวัดเพชรบุรีเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 39 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จํานวน 43 ราย จัดอยู่ใน
กลุ่มโซนสีเขียวมีความเสี่ยงต่ํา ได้รับเงินสด 6 หมื่นบาทพร้อมโล่เกียรติยศ เทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดเพชรบุรี
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาเข้ า วั ด ฟั ง ธรรม ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรทุ ก วั ด วั น ที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕๗
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดกิจกรรมงานประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ บริเวณพุทธสถาน
วัดพระแก้วน้อย การแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ หอจตุเวทปริตพัจน์ และเวียนเทียน
รอบพระธาตุจอมเพชร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน วันที่
13 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเกียรติงานเดินท่องเที่ยวเมืองเพชรไหว้พระ 9 วัด
ณ วัดพระพุทธไสยยาสน์ ซึ่ง ส.ส.ยุทธพล อังกินันท์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 13 ภาคค่ํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําภาคราชการ ประชาชน เวียนเทียนเนื่องใน
วันวิสาขบูชา ณ พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอํา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2557 สนามที่ 3 โดยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณ
ชายหาดชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป็นการนํากีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 14
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร
อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์
จังหวัดเพชรบุรี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเล
ตกต่ํา ได้มอบหมายสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนําเงินโครงการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่สถาบันเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงิน 4 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยรับซื้อ
จากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรนาเกลือของจังหวัดเพชรบุรีประมาณ จํานวน 64 ราย ในราคา เกวียนละ
2,000 บาท คาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือภายในเร็ววัน วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ําช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่อําเภอชะอํา ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านช้าง
แทงกระจาด หมู่ 2 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งไปแล้ว 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแก่งกระจาน อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา ในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน
ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่เก็บน้ํา จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจกจ่ายน้ําไปสองล้านกว่าลิตรแล้ว โดยการนําน้ําไปเติมถังน้ํากลางเพื่อให้ประชาชน
มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภค ณ สนามกีฬาอําเภอท่ายาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
ทําพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ําช่วยเหลือประชาชนอําเภอท่ายาง 10 ตําบล 88 หมู่บ้าน วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมส่วนราชการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ครอบครัวคนเพชร” ณ บ้านดอนคาน หมู่ 2
ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวง เยี่ยมเยียนและมอบ
สิ่งของให้ครัวเรือนด้อยโอกาส ครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบสิ่งของให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ บ้านดอนคาน หมู่ 2 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับความเจริญมาก

๑๒
เพราะห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองไม่มาก แต่มีพื้นที่เกษตรกรรมทํานาอยู่มาก ในขณะที่ความเจริญของเมืองมีการ
ขยายตัวจึงมีปัญหาด้านน้ําเสียที่ระบายลงที่นา นอกจากนี้ การประชุมประชาคมหมู่บ้านยังทําได้ยากเพราะขาด
ความร่วมมือเนื่องจากบางส่วนทํางานราชการบ้าง บริษัทบ้าง จึงหาเวลาเหมาะสมยาก วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๗
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้าง
ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ ”รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปในอําเภอท่ายาง
จํานวน 250 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันสําคัญของชาติและประโยชน์ด้านความ
สามัคคีของสังคม และสามารถขยายผลไปสู่กลุ่มบุคคลอื่นได้ รวมทั้ง สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
และสร้างภูมิคุ้มกันของประชาชนในพื้นที่อําเภอท่ายาง วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําส่วนราชการ ออกเยี่ยมบริษัทคอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นเนล (1994) จํากัด อําเภอเขาย้อย ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
ผ้าเบรครถยนต์ ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 โรงงานก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ใช้ทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท พนักงาน 290 คน ปัญหาของสถานประกอบ
กิจการ คือ ขาดแคลนแรงงานระดับเทคนิคและวิศวกร ปัญหาด้านสาธารณูปโภค เรื่องน้ําประปาไม่เพียงพอในช่วง
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ของทุกปี เนื่องจากมีการใช้น้ําประปามากขึ้นในการผลิตและการอุปโภคบริโภค
ภายในโรงงาน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนดอนยางวิทยา ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ภายในงานมีหน่วยงานราชการ ตั้งบูทให้คําปรึกษาในด้าน
การเกษตร การตรวจวัดสายตา และการสอนอาชีพให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน และการให้บริการอื่น ๆ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นําถุงยังชีพและผ้าห่ม จํานวนกว่า 50 ชุด มอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก ก่อตั้งเมื่อปี 2540
อาณาเขตพื้นที่ 23.66 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 5,150 คน ประชากรประกอบอาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรม ทําไร่ ทํานาข้าว เลี้ยงโคขุน เลี้ยงสัตว์ และผลิตขนมหวานเพื่อการจําหน่าย วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) ร่วมประชุมการบริหาร
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลท่ายาง ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี รับฟังบริษัท WPGreen Energy Co.,Ltd นําเสนอ
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการขยะตามวิธีการที่มีมาตรฐานสากล ขั้นตอนนี้
คือรับฟังการนําเสนอของบริษัทดังกล่าวที่เสนอตัวเข้ามา แต่ยังไม่มีการพิจารณาตัดสินใจ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม
ได้นําเสนอความคิดเห็นในการรับฟังการนําเสนอของบริษัท อาทิ จังหวัดควรจัดทีมงานในการศึกษาและร่าง MOU
ควรมีทีมงานด้านวิชาการศึกษาว่าระบบที่บริษัทนําเสนอมาดีหรือไม่ โดยเฉพาะราคาค่ากําจัดขยะ เป็นต้น วันที่
23 พฤษภาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ต้ นมะฮอกกานี จั งหวั ดเพชรบุ รี ณ ห้ องปฏิ บัติ การ ความเป็ นมาในการอนุ รั กษ์ ต้ นมะฮอกกานี
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และพระราชทานต้นมะฮอกกานีใ ห้กับตั วแทนกลุ่ม ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2541
ณ พระรามราชนิเวศน์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นมะฮอกกานี จังหวัดจึงได้ดําเนินการอนุรักษ์
มะฮอกกานีนับแต่นั้นมา มติที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรส่งเสริมให้ปลูกไม้มะฮอกกานีในวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง
หรือพื้นที่เทศบาล โดยได้มีการเตรียมต้นสําหรับปลูกไว้ 3,๐๐๐ ต้น จะทยอยปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นไป
เนื่ องจากมีฝนตกแล้ ว และจั ดให้มีคณะทํางานติดตามประเมิ นผลการปลูกด้วยเพื่อให้ต้นมะฮอกกานีอยู่รอด
นอกจากนี้ขอความร่วมมือปลูกในสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด

๑๓
สมุ ท รสาคร ในชื่ อ เพชรสมุ ท รคี รี โดยสํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การและประสานงาน
จัดโครงการเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม "เพชรสมุทรคีรี" กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เชื่อมโยงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 2
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยนําคณะกรรมการบริหาร
ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้ง 4 จังหวัด ไปโรงแรมเซ็นธาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อําเภอเมืองอุดรธานี และโรงแรมอัศวรรณ อําเภอเมืองหนองคาย เพื่อเจรจาสร้างความสัมพันธ์
การจัดงานเทรดแฟร์ และประชุมเชื่อมโยงการค้าพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และบริ ก าร กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขายข้ ามภูมิ ภ าค หรื อ โรดโชว์ กั บผู้ เข้ า ร่ว มงาน ประกอบด้ว ย ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการ ภาคราชการในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดํารัส และวางแนวทาง
(นายไกร บุญบันดาล) การอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้มะฮอกกานีไว้นั้น จังหวัดเพชรบุรี ได้เก็บรักษาไม้มะฮอกกานีไว้ ๓ ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่ ๑ นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ เช่น พวงกุญแจ ซองนามบัตร กรอบรูปขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ กล่องสมุดบันทึกชนิดด้าน – ชนิดมัน เป็นต้น ซึ่งจําหน่ายไปบางส่วน ได้เงินจํานวน ๑ แสนกว่าบาทเศษ
ยังคงเหลือผลิตภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ ซองนามบัตร จํานวน ๑,๘๐๐ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๑๙๙ บาท และ
กรอบรูปขนาดใหญ่ จํานวน ๓๐๐ กว่าชิ้น เงินที่ได้จากการจําหน่ายจะนําไปเป็นกองทุนในการปลูกและขยายพันธุ์
มะฮอกกานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับภาคเอกชน ร่วมกันปลูกประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าต้น วัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปปลูกในที่ที่เหมาะสม สําหรับวิธีการปลูกจะมีวิทยากรมาอธิบายให้ทราบ ส่วนที่ ๒
ไม้ที่ยังไม่ได้นําไปแปรรูป ที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
จะมอบให้โครงการชั่งหัวมัน พระราชดําริ เพื่อนําไปปลูกเป็นพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนที่ ๓ มอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น มณฑลทหารบกที่ ๑๕ เพื่อเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๐๓๖.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๑๒๒.๓๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๘ อยู่ในลําดับที่ ๕๑ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑,๕๓๖.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๔๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๖ อยู่ในลําดับที่ ๕๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๖,๔๙๙.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย๕,๕๗๙.๙๑ ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๘๔ อยู่ในลําดับที่ ๕๓
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน ๒๔
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๓ ล้านบาท
๒) สํานักงานบํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๑๒๕.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๗.๓๗ ล้านบาท
๓) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘๓.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๓.๖๗ ล้านบาท
๔) สํานักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์) งบประมาณ ๑๗.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๒๘ ล้านบาท
๕) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๓๒.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๕๔ ล้านบาท
๖) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ งบประมาณ ๒๓๘.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๖.๓๖ ล้านบาท ๗) สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๗.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๑๘ ล้านบาท ๘) สํานักชลประทานที่ ๑๔
งบประมาณ ๖๔.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๕.๐๖ ล้านบาท ๙) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ

๑๔
๔.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๑ ล้านบาท ๑๐) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๑.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๐.๗๓ ล้านบาท ๑๑) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๕๐.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๐๘.๗๓ ล้านบาท ๑๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง งบประมาณ ๑๙๕.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓.๐๖ ล้านบาท
๑๓) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๘.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๕๐ ล้านบาท
๑๔) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๑๓ ล้านบาท
๑๕) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๑๐.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๕๗
ล้านบาท ๑๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๖๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๘๘ ล้านบาท ๑๗) งบจังหวัด
งบประมาณ ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๒ ล้านบาท ๑๘) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๒๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๕๘ ล้านบาท ๑๙) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๖ ล้านบาท ๒๐) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๘.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๒ ล้านบาท ๒๑) กก.๑ บก.กฝ. ค่ายพระรามหก งบประมาณ ๕.๑๑
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๐ ล้านบาท ๒๒) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๖.๓๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
๒๓) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ งบประมาณ ๑๓.๐๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๔) โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๓.๑๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๗.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๐ อยู่ในลําดับที่ ๖๕ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒ อยู่ใน
ลําดับที่ ๕๙ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๑.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๓.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘ อยู่ในลําดับที่ ๓๑
ผลการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ม จั งหวัด) จังหวัดเพชรบุ รีได้รับจัดสรร ๒๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๘.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓ อยู่ในลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๐
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๙๕.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๓ อยู่ในลําดับที่ ๖
เป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๙๘.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๖๐ อยู่ในลําดับที่ ๑๗
ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน กบข. อยู่ที่ร้อยละ ๔.๕๑
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
คลังจังหวัด
ร้อยละ ๔.๐ แรงฉุดดึงจากการหดตัวของอุปทานภาคบริการ และภาคการเกษตร อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจด้านอุปสงค์
ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
สําหรับปริมาณเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวได้ดี สะท้อนการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี ตามอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๐.๔ ตามการหดตัว
ของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ตามการลดลงของรายได้จากการขายส่งขายปลีก จํานวนนักท่องเที่ยวจากแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกิจการโรงแรม และภาษีบริการด้านสนามกอล์ฟ ประกอบกับ ดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕.๙ ตามการลดลงของปริมาณข้าว และสับปะรด
เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๐.๔ ตาม
การเพิ่มขึ้นของประมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมสะสม เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
(การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๙.๖ สะท้อนจากการขยายตัวของดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ

๑๕
๑๓.๗, ๘.๒ และ ๗.๔ ตามลําดับ โดยเฉพาะการขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุน พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่
การเบิกจ่ายรายจ่ายประจําในส่วนของงบประมาณจากส่วนราชการและรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบประมาณจาก
ท้องถิ่น เป็นการสะท้อนการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๐.๘ เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัว ร้อยละ ๕.๙ เนื่องจากการลดลง
ของปริมาณข้าว เป็นสําคัญ สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕.๒
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๖.๑ ตามการขยายตัวของปริมาณ
เงินฝากของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ ๘.๑ ในเดือนก่อน สําหรับปริ มาณสินเชื่อรวม
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๔ ตามการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อของทุกธนาคารสอดคล้อง
กับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๒.๐ เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม ส่วนเสถียรภาพด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๗ ด้านการคลัง เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนมีนาคม มีจํานวน ๑,๐๖๔.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑.๑ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๘๖๗.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๖.๗
เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานกองทัพบก
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในส่วนของ
รายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๙๗.๖ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๒๗.๘ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน
ชลประทาน หน่วยงานสังกัดกรมทางหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบิกจ่ายลดลง ประกอบกับในช่วง
เดือนเดียวกันได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภาษี
เครื่องดื่ม สถานบริการสนามกอล์ฟ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประกอบกับส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การโอน และการทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้ลดลง
เช่ นกัน สํ าหรับดุล เงินงบประมาณขาดดุล จํานวน ๗๙๓.๗ ล้านบาท สะท้ อนภาวะการคลังในการสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
วัฒนธรรมจังหวัด
การจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ความคืบหน้าในก่อสร้าง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตั้งอยู่บริเวณสนามหน้าเขาวัง
อําเภอเมืองเพชรบุรี วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบุรี และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพครบ
๒๐๐ ปี น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ในการก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี
โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มวางแผนก่อสร้าง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ในสมัย
นายประสงค์ พิฑูรกิจจา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ออกแบบ ใช้งบประมาณพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเงินบริจาคจากประชาชนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เริ่ม
การก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๕๒ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการจัดหารายได้ คณะกรรมการดําเนินการจัดสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการ
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและจดหมายเหตุ โดยมอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เป็นเลขานุการ การก่อสร้างอุทยาน มีการดําเนินงาน ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ งานรากฐานชั้นใต้ดินและการรื้อถอน
ระเบียบวาระที่ ๔

๑๖
สิ่งปลูกสร้าง ระยะที่ ๒ งานก่อสร้างชั้นบนดิน เช่น แท่นฐาน ลานพระอาทิตย์ ลานพระจันทร์ ลานจักรราศี
ระยะที่ ๓ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ปัจจุบันการก่อสร้างอยู่ในระยะที่ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ในส่ ว นของการจั ด สร้ า งพระบรมรู ป ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ม อบหมายช่ า ง ๑๐ หมู่
กรมศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหล่อโลหะ รอการประกอบชิ้นส่วนเป็นพระบรมรูป คาดว่า
จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ สําหรับการดําเนินงานด้านพิธีการทั้งสิ้น ๓ พิธีการ ประกอบด้วย
๑) พิธีหล่อทองพระบรมรูปและวางศิลาฤกษ์ ๒) พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐาน ๓) พิธีเปิด
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ปัจจุบันการดําเนินงานอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะที่ ๑ ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดทําแผ่นทอง เงิน นาค แล้วเสร็จ จะได้กราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิม หลังจากนั้นจะได้หารือท่านมหาราชครูเพื่อกําหนดฤกษ์พิธีเททองหล่อ
และวางศิลาฤกษ์ ณ ลานอุทยาน สําหรับพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐาน จะดําเนินการ
เมื่ อ การก่ อ สร้ า งพระบรมรู ป แล้ ว เสร็ จ และทํ า พิ ธี บ วงสรวง ณ โรงหล่ อ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราก่ อน จากนั้ น จะ
เคลื่อนย้ายและอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ จังหวัดเพชรบุรี พิธีเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครคี รี เมื่ อ สถานที่ พ ร้ อ ม และพิ ธี ก ารที่ ๑ และ ๒ แล้ ว เสร็ จ จะกราบบั ง คมทู ล เชิ ญ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไป เมื่อการดําเนินการแล้วเสร็จ
คาดว่ า อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระนครคี รี จะเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๔ ที่ ท รงมี ต่ อ พสกนิ ก รชาวจั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละนํ า ความ
เจริญรุ่งเรืองต่อเมืองเพชรบุรีสืบไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการดําเนินงานกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงยุติธรรม
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มีอัตรากําลัง จํานวน ๑๙ คน มีภารกิจ ดังนี้ ๑) กํากับ
ควบคุ ม ดู แ ล และดํ า เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ยแร่ กฎหมายว่ า ด้ ว ยพิ กั ด อั ต รา
ค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมาย
ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ๒) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนา
และส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมในระดั บ จั ง หวั ด รวมทั้ ง ประสานการพั ฒ นาและประเมิ น การดํ า เนิ น งานตามแผน
๓) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๖๖๐ โรงเรียน เงินลงทุน 28,774.735 ล้านบาท
คนงาน จํานวน 18,076 คน แยกเป็น โรงงานจําพวกที่ ๑ จํานวน ๑๘๒ โรงเรียน เงินลงทุน 82.43 ล้านบาท
คนงาน จํานวน ๑๘๒ คน
โรงงานจําพวกที่ ๒ จํานวน ๘๓ โรงงาน เงินลงทุน 200.470 ล้านบาท คนงาน
จํ านวน ๓๕๐ คน โรงงานจํ าพวกที่ ๓ จํ านวน ๓๙๕ โรงงาน เงินลงทุ น 28,491.835 ล้านบาท คนงาน
17,544 คน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในจังหวัดเพชรบุรี ประเภทเหมืองแร่ จํานวน ๖ เหมือง ตั้งอยู่ อําเภอ
แก่งกระจาน, อําเภอชะอํา และอําเภอเขาย้อย ประเภทโรงโม่ จํานวน ๔ โรง ตั้งอยู่ อําเภอชะอํา จํานวน 1 โรง
อําเภอเขาย้อย จํานวน 3 โรง ทั้ง ๒ ประเภท ผลิตดินขาว หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
โครงการประจํ าปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑) โครงการสร้างและพั ฒนาอุตสาหกรรมรั กษ์
สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษในรูปแบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ที่ เ น้ น การป้ อ งกั น เชิ ง รุ ก โดยมี กิ จ กรรม ฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่ ส มาชิ ก
พัฒนาการบริหารหน่วยงานเครือข่ายในการป้องกันและแจ้งเบาะแสปัญหามลพิษที่เกิดในพื้นที่ให้สามารถแก้ไข

๑๗
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม จัดตั้งเครือข่ายกลุ่ม เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ตัวแทนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ๒) โครงการธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม คือ การ
บริหารจัดการที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการที่คํานึงถึงการจัดการด้าน
มลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเปิดเผยข้อมูลการจัดการมลภาวะอย่างโปร่งใส โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมเสนอแนะในการแก้ปัญหาได้ มีการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ร่วมกับชุม ชนอย่างเหมาะสม มีช่องทางรับฟั งข้อคิดเห็น และตอบสนองข้อร้องเรียน รวมถึ งการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ บริษัท กรีนฟิวเตอร์ จํากัด
บริษัท ฮวาหยังสแตนเลสสตีล (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท ลูปฟิลเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท ฮวา หลิน
สแตนเลสสตีล สตีล อินดัสทรี จํากัด บริษัท อาสโก้แม็คฟิลเตอร์ จํากัด ๓) โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค เป็นโครงการที่นําผลผลิตจากภาคการเกษตรซึ่ง ได้แก่
ไม้ พืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ให้เกิดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นโครงการที่สนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของประเทศมีภูมิคุ้มกัน เข้มแข็ง สามารถปรับตัวให้อยู่รอด
และแข่งขนได้ในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี อําเภอชะอํา ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ได้รับคําปรึกษาแนะนําด้านการปรับปรุงคุณภาพและ
พัฒนางาน, โรงงานนิยมค้าเกลือสมุทร อําเภอบ้านแหลม ผลิตโม่ เกลือ บรรจุถุง ได้รับคําปรึกษาแนะนําด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์, โรงงานขนมจีนนายาง อําเภอชะอํา ผลิตขนมจีน ได้รับคําปรึกษาแนะนําด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน ๔) โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
คือการให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ได้ประกาศกําหนดไว้ ในทางตลาดแล้ว การมีเครื่องหมาย มผช. รับรอง เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ผลิต ประเภทของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ อาหาร
เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้และเครื่องประดับ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ
ได้แ ก่ สํ านักงานพัฒ นาชุ ม ชนจังหวั ด สํ านั กงานเกษตรจั งหวั ด และสํ านักงานสาธารณสุข จั งหวัด ผลการ
ดําเนินงาน คือ ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจรับรอง ผมช. จํานวน 58 ราย 71 ผลิตภัณฑ์ ตรวจติดตามและประเมินผล
หลังได้การขอรับรอง มผช. ประจําปี พ.ศ.2557 กับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย
5 ผลิตภัณฑ์
ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจําเลย
ในคดีอาญา เงินกองทุนยุติธรรม จัดหาทนายความ คุ้มครองพยาน และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดี
สู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายในปี ๒๕๕๘ ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์
ผู้ ก ระทํ า ในชั้ น ก่ อ นฟ้ อ ง ชั้ น พิ จ ารณาคดี ข องศาล และภายหลั ง ที่ ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมและ
สนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินการแก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชน พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทําในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้าง สนับสนุน และประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หรือรูปแบบอื่นในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์กรนําด้านการบังคับคดี ด้วยมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน ทําหน้าที่

๑๘
บังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีและการวางทรัพย์ตามคําสั่งศาล ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
และการชําระบัญชี การวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการบังคับคดี ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดี และส่งเสริมความร่วมมือ
การมีส่วนร่วมในการบังคับคดีของภาครัฐและเอกชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
เป็นองค์กรมาตรฐานที่เป็นผู้นําด้านการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
ที่กระทําผิด ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน กํากับการปกครอง บําบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน
พัฒนา และส่งเคราะห์ ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนากฎหมายการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
รวมทั้งระบบและรูปแบบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคดี และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗”
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด
ปี ๒๕๕๗” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าวัด ทําบุญในวัน
ธรรมสวนะ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกัน ระหว่างวัดกับประชาชนทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
กิจการพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ในวันพฤหัสบดีที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดบุญทวี (ถ้ําแกลบ) ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดอ่างศิลา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐
ผอ.กกต.จังหวัด
จากการประกาศของ คสช. ฉบับที่ 11 ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550 ส่งผลให้ พ.ร.บ.ประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง สิ้ น สภาพการบั ง คั บ ใช้ ไ ปด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และ พ.ร.บ.
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ได้มีประกาศรับรองการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในส่วนของการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีประกาศออกมาว่าไม่ต้องยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกลาง มีมติให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน จํานวน ๓๐ วัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ โครงการเร่งรัดประหยัดพลังงาน
พลังงานจังหวัด
ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะมีการปิดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ไทย – มาเลเซีย หรือ จีดีเอ การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจะส่งผลให้กําลังผลิตไฟฟ้ารวมของภาคใต้อยู่ที่ ๒,๓๐๖
เมตะวัตต์ จากการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ยอยู่ประมาณ
๒,๔๐๐ เมกะวัตต์ ระบบไฟฟ้าภาคใต้จะมีความเสี่ยงในช่วง Peak Time เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น. และกรณี
วันที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ ๒,๕๔๓ เมกะวัตต์ ระบบไฟฟ้าภาคใต้จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในช่วงบ่าย เวลา

๑๙
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ฉะนั้น เราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนไฟฟ้าอย่างรอบด้าน
ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้า และการลดใช้ไฟฟ้า สําหรับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน ๗ วัน ๗ พฤติกรรมประหยัด
พลังงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

