รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม 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.วันชาติ
5 พล.ต.ต.พีรชาติ
6 พ.ท.หญิง สุชาดา
7 นายประจักษ์
8 นายสาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นางขวัญฤทัย
11 ว่าที่ ร.ต.วราทร
12 นายประยุทธ
13 นายพิภพ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายทํานุก
นางศุภามาศ
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นายวชิระ
นางสาวณัฐศิณี
นายประสงค์
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นางอรัญญา
นายมานะ
นางพรสม
นายยุทธนา
นายโสภณ

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
วราสินธุ์
รื่นเริง
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
เสาวนะ
ศิริวุฒิ
มั่นฑะกะ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สัมมาวิริยา
เครือนาค
พูลไชย
ผกามาศ
ไผ่เกาะ
เพ็งเอี่ยม
ศรีสุโท
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
ยั่งยืนพงษ์
วัฒนากร
เปาปราโมทย์
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายไพน้อย
นางสาวกนกวรรณ
นายทรงเกียรติ
นางสาวปราณิสา
นางสาวสิรินทร์
นางเรวัต
พ.ต.ยุทธพงษ์
นายจตุพจน์

แซ่เตียว
ผดุงขันธ์
เชาวน์โอภาส
สุกระจ่าง
พุ่มงาม
ผ่องสุวรรณ์
นามปักษา
ปิยัมปุตระ

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

อําเภอ
39 นายรัฐฐะ
40 นายไพบูลย์
41 นายปริญญา
42 นายวิสาห์
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายรัฐพล
45 นายสิงหราช
46 นายขจรศักดิ์

สิริธรังศรี
ยิ้มแย้ม
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 ร.ต.ท.สมเด็จ
48 ร.ต.ท.ไพบูลย์

ชิงชัย
เหล่าชุมพล

49 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์

หาญโยธิน

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

สีนวล
เชิดโฉม
ระเวง
เปรื่องชนะ
รังสิมันต์
สิทธิชัย
โพธิพันธุ์
ศรุตานันทะ
เลิศพลรัตน์
พูลสมบัติ
จําปาทอง
พันธ์แจ่ม

แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(ค่ายนเรศวร)
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

โรจนบุรานนท์
กาฬพันธ์

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผูบ้ ังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

ร.ต.ท.แสงรุ่ง
พ.ต.ท.พิษณุ
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ท.ศักดิ์สะท้าน
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.อ.สมชัย
พ.ต.อ.ปราโมทย์
พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.พรศักดิ์
พ.ต.ท.ศักดา
พ.ต.ท.สมนึก

กระทรวงกลาโหม
62 ร.อ.มาโนช
63 ร.ท.สมพร

๓
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
64 นางสุเกียง
65 นางสาวราตรี
66 นายเกษมภูมิ
67 นางสาววราภรณ์
68 นายจรูญ

สุดสวาท
สุริยบาล
วีรสมัย
เพชรมณี
แก้วขาว

69
70
71
72

อ่อนศรีทอง
กุสาวดี
จันทร์หวง
รัตนโชคมงคล

นายเอกชัย
นางสุภาพ
นายกิชเชษ
นายฐานุวัตร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
73 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
74 นายโกศล
เรืองสว่าง
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
75 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
76 นางสมัชญา
เกิดทอง
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
77 นายสันต์
สุริยันต์
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

นายสายันต์
นางสาวกมลวรรณ
นายอนุชา
นายสมเกียรติ
นายศักดา
นายกฤษณุพันธ์
นายศุภชัย
นายสุริยัญ
นางพชรลักษณ์
นางปัทมา
นายรัฐพันธุ์

89 นายพีรพัฒน์
90 นายเอกราฎร์
91 นายอนุชิต

สนใจ
นุชัย
ไชยเขตต์
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
ตะเคียนทอง
แสงหงษ์
เจริญสุข
รัตนาอําภา
รัตนบรรพต
มณีโชติ
บัวประคอง
พรแดง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

๔
92 นางสาวศิริ
93 นายพิทยา

วัดสว่าง
คณะมะ

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
94 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
95 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
96 นายสว่าง
รัตนนรา
97 นายปณัย
หนูแท้

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
98 นายราชันย์
บุญอยู่
99 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
100 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
101 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
102 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
103 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
104 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์
105 นางรัตนา
ทรัพย์ประเสริฐ

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

สํานักนายกรัฐมนตรี
106 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
107 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
108 นายประสพชัย
109 นางสาวเปรมนีย์

พูลเกิด
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
110 นายโกศล
ขาวละเอียด
111 นายเทวิน
น้อยมหาไวย
112 นายสังเวียน
รักสม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
113 นางบุษศา

ประพันธ์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
114 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
115 นางสาวดารณี

เพ่งผุดผ่อง

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕

กระทรวงศึกษาธิการ
116 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
117 ผศ.ดร.นิวัต
118 นางคัมภีร์
119 นายธีรภัทร์
120 นางกมลวรรณ
121 นายสุนทร
122 นายกิตติศักดิ์
123 นางสมศรี
124 นายทวีศักดิ์
125 นางยุพาภรณ์
126 นางกรรณิการ์
127 นางนิภาพรรณ
128 นางชญาดา
129 นายพิทักษ์
130 นายประสิทธิ์

รุ่งธีระ
กลิ่นงาม
สายสนธิ
ไชยสัตย์
เชาว์ช่างเหล็ก
มหารัตนวงศ์
รัตนฉายา
กําไลแก้ว
ไทยประดิษฐ์
จงเจริญ
ลิมปนะวงศานนท์
ลัทธิธรรม
นาควัชรานันท์
สุรชาติ
เรืองแสงอร่าม

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

กระทรวงสาธารณสุข
131 นางเพ็ญจมาศ
132 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
133 นางวลัย
134 นางทิพาพร
135 นายสุทธิ

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
สุขยิ่ง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
136 นายพินิจ
137 นายหิรัณย์เศรษฐ์
138 นายธานินทร์
139 นายศักดิ์ศรี
140 จ.ส.อ.ประภาส
141 นายวิเชียร

จันทร์ฉาย
เหยี่ยวประยูร
ถิตตยานุรักษ์
ลาภประสิทธิ์
อินทนู
เรียบร้อย

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
142 นางยุวดี
143 นางสาวจิตรา
144 นางกนกวรรณ
145 นางนฤมล
146 นายอุดม

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
วงวาทิน

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง

๖
147
148
149
150
151
152
153

นายวรรธน
นายอนุชา
นายภราดร
นางสาวสิริกร
นายจรัญ
นายมานะ
นางสาวรมิดา

ผู้เข้าร่วมประชุม
154 นายอานนท์
155 นางวรรณวิมล
156 นายวิชัย
157 นายพิสิษฐ์
158 นางสาวสุวรัตน์

เติมวรรธนภัทร์
สุภาษิต
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
ไม้จันทร์
ภุมรา
กลิ่นเมือง

แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
แทน นายกเทศมนตรีตาํ บลบางตะบูน

พร้อมเพรียง
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
2 ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
4 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
5 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
6 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
9 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
10 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
11 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
12 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
13 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
14 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
15 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
16 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
17 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
18 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
19 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
20 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
21 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
22 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
23 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นํา
เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานโครงการ
เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่าย
พัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดย
กําหนดให้มีกิจกรรมเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัล
สิงห์ทอง ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๗
ดังนี้ ๑) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดอน
มะขามย่างเนื้อ หมู่ ๑ ตําบลปากทะเล อําเภอบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านหนองปืนแตก
หมู่ ๔ ตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านหนองโสน หมู่ ๓ ตําบลห้วยข้อง
อําเภอบ้านลาด รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านบางเกตุ หมู่ ๗ ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ๒) ประเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้นํา อช.) ดีเด่นชายและหญิง ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศชาย ได้แก่ นายสมชาย อินทอง ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา รางวัลชนะเลิศหญิง ได้แก่ นางนุชวลี น้อยนพคุณ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ตําบล
ไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด ๓) ประเภทกลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านฯ ดีเด่นระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ ๑ ตําบลปากทะเล อําเภอบ้านแหลม
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโสน หมู่ ๓ ตําบลห้วยข้อง อําเภอบ้านลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองปืนแตก หมู่ ๔ ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอแก่งกระจาน รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ ๕ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง ๔) ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลปากทะเล ตําบลบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลศอันดับ ๑
ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบลห้วยข้อง อําเภอบ้านลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ ขอให้มีความเจริญก้าวหน้า และรักษา
คุณความดีนี้ไว้เป็นเกียรติประวัติตลอดไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 94/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม จังหวัดเพชรบุรีเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบกําลังกัน มากกว่า ๑๕๐
กว่าคน ขอให้สํานักงานจังหวัดหางานจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

๘
จัดหางานจังหวัด
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ยอดจดทะเบียนแรงงาน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จํานวน
2,888 คน เป็นแรงงาน จํานวน 2,742 คน ผู้ติดตาม จํานวน 145 คน แยกเป็น สัญชาติเมียนมาร์ จํานวน
1,445 คน ผู้ติดตาม จํานวน 72 คน สัญชาติกัมพูชา จํานวน 859 คน ผู้ติดตาม จํานวน 25 คน สัญชาติลาว
จํานวน 447 คน ผู้ติดตาม จํานวน 49 คน การดําเนินการของศูนย์ฯ จะดําเนินการถึงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๗
ส.ค.57 สําหรับปัญหา ไม่พบมากนัก เนื่องจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ได้แจกเอกสารการกรอก
แบบฟอร์มของแรงงานและผู้ติดตามให้นายจ้างไปล่วงหน้า กรณีมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่แนะนํา
และตัวเอย่างการกรอกเอกสารให้
ประธาน
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จะดําเนินการทั้งหมด จํานวน ๒๒ จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะรอ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ดําเนินการเพิ่มอีก จํานวน ๕๓ จังหวัด เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายรูป ทําทะเบียนประวัติ ทําบัตรชั่วคราวไม่เพียงพอ ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งงบประมาณ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน
ร่วมกันดําเนินการอย่างบูรณาการ
สํานักงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในจังหวัด
เพื่อทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศ
ให้ประชาชนทราบ ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์
ดํารงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ศูนย์ดํารงธรรมแต่เดิมกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้แล้ว
ทั้งระดับจังหวัดส่วนใหญ่เน้นหนักเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์และส่งต่อ เช่น หนังสือสนเท่ห์ จดหมาย โทรศัพท์
หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยจังหวัดจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผล ซึ่งจะทําให้เรื่องรับร้องเรียน
ของประชาชนพี่น้องประชาชนได้รับการตอบสนอง คสช. จึงให้กระทรวงมหาดไทยขยายขอบเขตของศูนย์ดํารงธรรม
โดยมีโครงสร้างบทบาท ดังนี้ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ หัวหน้า
สํานักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ อัยการจังหวัด, อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว, อัยการ
คุ้มครองสิทธิ เป็นที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม หัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานขึ้นตรง มีหน้าที่กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ควบคุมกับกําดูแลและการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย ๑) ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ (หัวหน้าสํานักงานจังหวัด) ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน และฝ่ายปฏิบัติการ ๒) ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร
(สถิติจังหวัด) ๓) ส่วนงานบริการประชาชน (ปลัดจังหวัด) ฝ่ายรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ และฝ่ายให้บริการรับเรื่อง
ส่งต่อ ๔) ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ (นายอําเภอทุกอําเภอ) ซึ่งได้ยกร่างคําสั่ง ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากมีข้อมูลที่สามารถนํามาเชื่อมต่อและวางระบบ LAN ร่วมกับสํานักงาน
จังหวัดได้ ขอให้ประสานหัวหน้าสํานักงานจังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์ดํารงธรรม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้บังคั บการตํารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด รอง ผอ.
รมน.จว. นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ผู้ อํา นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจัง หวั ด
สถิติจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประมงจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด พลังงานจังหวัด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด และโทรศัพท์จังหวัด เป็นกรรมการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน ที่สมควรรับไว้พิจารณาเพื่อตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขคลี่คลายปัญหา ๒) ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด

๙
ดําเนินการตามนโยบาย คสช. และตามนโยบายของรัฐบาล ทําหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมในการให้บริการ ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ๓) มีอํานาจในการหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลแก่คณะทํางาน หรือเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตามนโยบาย คสช. และตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สามารถร้องขอการสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ๔) ตรวจสอบและพิจารณา
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ได้รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และดําเนินการตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งการ ๕) ติดตามเร่งด่วนการดําเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ยังดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จให้เป็นที่ยุติภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง หากไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาดําเนินการได้ไม่เกิน ๒
ครั้ง ๆ ละ ๑๕ วัน ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ให้คําปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการที่ถูกต้อง รวดเร็วแก่ประชาชน ให้บริการรับเรื่องจากประชาชน เพื่อส่งต่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย ให้ศูนย์ดํารงธรรมมีโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้ ๑) ส่วนงานรับเรื่องร้องทุกข์ แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และฝ่ายปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ๒) ส่วนงานบริการประชาชน แบ่งออกเป็น
๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ มีหน้าที่จัดให้งานบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ประชาชน
สามารถใช้บริการในที่แห่งเดียวจนแล้วเสร็จ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายให้บริการ
รับเรื่อง – ส่งต่อ มีหน้าที่ รับเรื่องให้บริการแก่ประชาชน เพื่อส่งต่ อให้ส่วนราชการ/หน่ วยงานอื่ นดําเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฏหมาย หรือกฎระเบียบในเรื่องนั้น ๆ จะต้องจัดให้มีแบบพิมพ์ที่จําเป็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ๓) ส่วนงาน
บริการข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ไว้เผยแพร่แก่ประชาชน
ณ ศูนย์ดํารงธรรม จึงขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ นําข้อมูลมารวมไว้ ณ ศูนย์ดํารงธรรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ในจังหวัดต่อไป จัดให้มีบริการ ต่อต่อ สอบถาม แนะนําแก่ประชาชน ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ดํารงธรรม
๔) ศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ ต้องรอให้ส่วนกลางสั่งการ แต่คงรูปแบบเดิม
ประธาน
มอบหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ให้มีผู้นําภาคประชาชนเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด้วย
เพราะเราต้องฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนว่าการทํางานของเราเป็นอย่างไร สะท้อนผลการดําเนินงาน
กลับมา และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นมีศูนย์ดํารงธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาจังหวัดได้ หลักแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม
คือ ศูนย์ดํารงธรรมจะทําหน้าที่ ๕ เรื่อง ดังนี้ ๑) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คําปรึกษา ๓) รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ๔) เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา ๓๒
แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ๕) ประสานและติดตามการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนที่เป็นนโยบายสําคัญ เช่น การควบคุมค่าเช่านา การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
การตัดไม้ทําลายป่า ยาเสพติด การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส และการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณี
ประชาชนประสบภัยต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑
มีศูนย์บริการร่วมใช้หลักของ One Stop Service สถานที่ตั้งควรให้มีทั้งระดับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการอยู่ระหว่างจัดประชุมหลังจากได้มีคําสั่งแล้ว ประชุมส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ กําหนด

๑๐
สถานที่ตั้ง ช่องทางการให้บริการประชาชนที่ Walk in โทรศัพท์ หรือ Social Media ประชาสัมพันธ์วันเริ่มเปิด
ศูนย์ดํารงธรรมให้ประชาชนได้รับทราบ กําหนดโครงสร้างการขับเคลื่อน ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการศูนย์ ปลัดจังหวัดและหัวหน้าสํานักงานจังหวัด เป็น
เลขานุการร่วม คณะกรรมการที่ปรึกษา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายข้าราชการในจังหวัดคนหนึ่งทําหน้าที่
หัวหน้าสํานักงานศูนย์ดํารงธรรม ทําหน้าที่กํากับดูแล บริหารจัดการตามกรอบภารกิจของศูนย์ดํารงธรรม สั่งการ
ให้ข้าราชการ พนักงานจากส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่จําเป็น ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดํารงธรรม วางระบบ
ติดตามเรื่อง ระบบแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประจําศูนย์ บัญชีรายชื่อ
บุคคล หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน หรือตอบปัญหาข้อสงสัยของประชาชนภายใน
จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และระบบการสื่อสารภายใน ให้จังหวัดดําเนินการให้ส่วนราชการมีการมอบ
อํานาจ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จัดให้มีชุดปฏิบัติการ หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยเฉพาะกิจในระดับ
จังหวัด อําเภอ โดยการสนธิกําลังจาก อส. อปพร. ข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจํา
พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หรือที่ได้รับแจ้งเรื่องหรือร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชน ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
ฉุกเฉิน ในแต่ละวันต้องกําหนดให้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หมุนเวียนกันไปตรวจติดตามหรืออยู่ปฏิบัติงานประจําศูนย์
วันละ ๑ – ๒ คน มีการบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อศูนย์ ประกอบด้วย เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู่ เรื่องที่ติดต่อ เพื่อ
เป็นข้อมูลและเพื่อใช้ในการติดตามเรื่อง กรณีเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อสั่งการ
แก้ไขปัญหาโดยทันที โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการ บังคับบัญชา กํากับดูแลบรรดาข้าราชการและ
พนักงานของรัฐในเขตจังหวัดได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ยกเว้น ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
อัยการ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กกต.จังหวัด และ ปปช.จังหวัด กรณีได้รับเรื่องแจ้งเรื่องหรือร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชาชนที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการให้ชุดปฏิบัติการหรือ
หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว หรื อ หน่ ว ยเฉพาะกิ จ ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ แล้ ว แต่ ก รณี อ อกไปปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ
๑) ตรวจสอบยืนยันเรื่องที่ร้องเรียน ๒) แก้ไขปัญหาฉุกเฉินในเบื้องต้น ๓) ถ้าเกินความสามารถให้รายงานข้อมูลให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง กรณี
เรื่องร้องเรียนที่เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัด เมื่อได้รับเรื่องให้ศูนย์เชื่อมต่อไปยังส่วนราชการและ
หน่วยงานภายในจังหวัดและดําเนินการทันที เมื่อดําเนินการแล้วให้รายงานให้ศูนย์ฯ ทราบ เช่น เรื่องร้องเรียนจาก
การทํ า เหมื อ งแร่ ให้ เชื่ อ มต่ อ ไปยั งอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ทั น ที ถ้ า เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บปุ๋ ย ปลอมให้ เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง
สํานักงานเกษตรจังหวัดทันที เป็นต้น กรณีเป็นเรื่องสอบถามสําคัญที่ไม่สามารถให้คําตอบได้ ให้ศูนย์เป็นตัวเชื่อม
ในการให้ประชาชนได้พูดคุยหรือได้รับคําชี้แจงจากบุคคลเจ้าของเรื่องโดยใช้ระบบ Conference Phone หรือ
ระบบสนทนาผ่าน Line รายงานข้อมูลผู้มาติดต่อรายงานผู้ว่าราชการและกระทรวงมหาดไทยทราบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธรรมในที่ นี้ เ กิ ด จากความทุ ก ข์ ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม ทั้ ง ที่ เ กิ ด จากภาครั ฐ หรื อ
ประชาชนด้วยกันเอง จังหวัดอาจต้องทําการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการร้องทุกข์ เมื่อสามารถดําเนินการป้องกันได้
ต้องวางแผนว่าจะทํ า อย่ างไรไม่ใ ห้เกิด การร้ องทุก ข์ ซ้ําอี ก ทั้ ง นี้ อาจจะเป็ นการเยี ย วยาความทุ กข์ ของพี่น้อ ง
ประชาชน เพื่อลดการร้องเรียน
ประธาน
ในเรื่องของการป้องกันการร้องทุกข์ ถ้าทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดี เรื่องที่พี่น้องประชาชนจะมาร้องเรียนจะลดลง อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับความจริงว่า ยังคง
มี ภารกิ จที่เ ราไม่ ส ามารถบริ ก ารประชาชนได้อ ย่างครบถ้ว นสมบู ร ณ์ อาจจะด้วยปั ญหาข้ อกฎหมายที่ ต้องใช้
ระยะเวลา ขั้นตอนยาวนาน หรือความห่างไกลความเจริญต่าง ๆ ฉะนั้น ถ้าเรามีการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมระดับ
อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบ เราจะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิด สําหรับปัญหา

๑๑
ของพี่น้องประชาชน ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ ที่ดินทํากิน น้ําไม่พอกับการทํานา ราคาพืชผล
ต่าง ๆ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกของการ ปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน เป็นต้น
อัยการ คชจ.
ตามที่สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
(สคชจ.เพชรบุรี) ได้รับเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้นอกระบบ ซึ่งปรากฏว่าผู้ร้องจะทําหนังสือกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ที่สุดสํานักราชเลขาธิการได้ส่งเรื่องให้สํานักงานอัยการสูงสุดให้ช่วยดูแล สําหรับ
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ มีจํานวน ๓ ราย ที่สํานักราชเลขาธิการได้ส่งเรื่องมาให้ดําเนินการ
กรณีนี้ ไม่ได้หมายความว่า สคชจ. จะหาเงินให้ แต่จะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ เช่น ถ้าเป็นเกษตรกร จะส่งเรื่องให้
เกษตรอําเภอหรือเกษตรจังหวัดดูแล ว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ยากจนหรือไม่ หรือหากธนาคารออมสิน หรือ ธกส. จะเข้ามาช่วยเหลือได้ สคชจ. จะช่วยให้คําปรึกษา ฉะนั้น
โครงสร้างของกรรมการ ถ้ามีธนาคารออมสิน และ ธกส. เป็นกรรมการด้วย จะช่วยเหลือได้มาก จากนั้น ทาง
สคชจ. จะดําเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
ประธาน
จากการไปตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล อําเภอบ้านแหลม ได้รับคํายืนยันจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลปากทะเล ไม่มีคนกู้เงินนอกระบบ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเลจะใช้เงินกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนต่าง ๆ เป็นสวัสดิการดูแลพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต สิ่งสําคัญที่สุด คนในพื้นที่ไม่มีคนติดยาเสพติด จึงขอชื่นชม และขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูว่าทําได้อย่างไร โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอชะอํา มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบมาก ขอให้
นายอําเภอชะอําชี้แจงแนวทางแก้ไข
นายอําเภอชะอํา
ปัญหาหนี้นอกระบบที่ร้องเรียนไปยังมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนั้น ทาง
อําเภอให้เชิญเจ้าหนี้มาเจรจาก่อนว่าหนี้ที่เก็บมาได้ทั้งหมดจะเลิกเก็บหรือไม่ หากเลิกเก็บเรื่องจะจบ โดยจะทําการ
เซ็นสัญญาว่าเลิกเก็บ กรณีเจ้าหนี้ไม่เลิกเก็บจะมีการเจรจาต่อรองตามกระบวนการ โดยเปิดศูนย์เจรจา มีธนาคาร
ออมสิน และ ธกส. เป็นคณะทํางาน เจรจาระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ นัดมา ๑ วัน ณ หอประชุมอําเภอชะอํา และ
ทําการเจราจรโดยยึดเจ้าหนี้เป็นหลัก ถ้ามีหลักทรัพย์หรือมีกําลังพอที่จะชําระกับธนาคารได้ จะดําเนินการเปลี่ยน
เจ้าหนี้เป็นธนาคารแล้วแต่ภาระหนี้ที่ธนาคารจะรับได้ กรณีไม่มีศักยภาพพอที่จะชําระกับธนาคาร จะเจรจาต่อรอง
เช่น ลดหนี้ ลดดอก ลดต้น และบันทึกข้อตกลงทั้งหมดในการเจรจา โดยมีผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่วม
รับฟังและช่วยดําเนินการเจรจา กรณีเจ้าหนี้ไม่ตกลงยินยอมใด ๆ ทั้งสิ้น จะดําเนินการส่งเรื่องไปที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย และส่งข้อมูลไปสรรพากรอําเภอให้ดําเนินการกับเจ้าหนี้
ประธาน
เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผช.ผบ.ทหารบก/หั ว หน้ าฝ่ า ยกฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม คสช. ได้มอบนโยบายการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสถิติของคนที่ได้รับการปล่อยตัว
ออกจากเรือนจําและคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจํานับว่ามีจํานวนเท่ากัน แสดงว่าการปราบปรามเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด ท่านจึงเน้นย้ําให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานส่วนราชการ
ต่าง ๆ ช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมคนติดยาเสพติดเมื่อผ่านการบําบัดแล้ว ทําอย่างไรไม่กลับไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ํา มีการฝึกอาชีพ เป็นหน้าที่ของศูนย์ระดับจังหวัด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
จังหวัดและอําเภอ ขณะนี้มีการอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการฝึกอบรม ถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน
ทั้งสํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ต้องเข้ามาช่วยฝึกอาชีพ
และหางานให้ทํา สิ่งสําคัญที่สุด คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องติดตามดูแลผู้ที่ผ่านการปล่อยตัวจากเรือนจําต่าง ๆ
หรือผ่านการบําบัดมา ว่ามีการย้ายสถานที่อยู่ มีการประกอบอาชีพหรือไม่ ต้องรายงานให้ ปปส. ทราบเพื่อหา
หนทางแก้ไขต่อไป หลักการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยึด ๓ หลัก คือ ๑) การปราบปราม ๒) การป้องกัน ๓) การฟื้นฟู
ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๑๒
เรื่อง ค่าเช่านา จากการยกเลิกโครงการรับจํานําข้าว คณะรักษาความสงบแห่งชชาติ (คสช.) ให้
ทุกจังหวัดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัด ฐานะเลขาของคณะกรรมาร
แก้ไขปัญหา สํานักงานพาณิชย์จังหวัด และได้มีประชุมไปแล้ว สิ่งที่ให้จังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกร ได้แก่ การลดค่าพันธุ์ข้าว ค่ายา ค่าแมลง ค่าปุ๋ย ค่ารถเกี่ยวข้าว ลดค่าเช่านาลง อย่างน้อยไร่ละ ๒๐๐ บาท
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี คิดค่าเช่านาเป็นถัง ไม่ได้คิดเป็นบาท ตอนโครงการรับจํานําข้าว คิดค่าเช่านา ๒๐ ถัง/ไร่
พอราคาข้าวตก ตกลงกันเองเหลือ ๑๕ ถัง/ไร่ สําหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตชลประทาน ผลผลิต/ไร่ไม่สูงนัก เหลือ ๑๐ ถัง/ไร่
ซึ่งได้สอบถามไปยังส่วนกลาง กรณีแบบนี้ถือเป็นการลดค่าเช่านาหรือไม่ ทางส่วนกลางยืนยันว่าถือเป็นการลด
ค่าเช่านาเช่ นกัน ฉะนั้น ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานในการลดต้นทุนการผลิ ตให้กับชาวนา ฝากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเกษตรตําบลเข้าไปตรวจสอบข้อมูล และให้รีบรายงานผล สํานักงานพาณิชย์จังหวัดต้อง
ประกาศให้ชัดว่าปุ๋ยราคากระสอบละเท่าไร ลดลงเท่าไร สํานักงานเกษตรจังหวัดต้องแนะนําวิธีการทํานาให้แก่
เกษตร เพื่อลดปริมาณการใช้ยา การใช้ปุ๋ย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับหนังสือให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการ ขอให้เร่งดําเนินการ
(นายไกร บุญบัยดาล) และให้ความสําคัญ สําหรับเรื่องปัญหายาเสพติด คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เน้นเรื่อง
การติดตามประเมินผลของผู้ที่ผ่านการบําบัด การบําบัดมี ๓ วิธี ดังนี้ ๑) การบําบัดด้วยความสมัครใจ ๒) การ
บังคับบําบัด กรณีโดนจับและสั่งทางสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดดําเนินการบังคับบําบัดก่อนสั่งฟ้อง กรณีนี้
พบเด็กที่โดนบังคับหลบหนีสูงและไม่รายงานตัวตามกําหนด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดต้องหาวิธีตรวจติดตาม
และประเมิน ๓) การต้องโทษบําบัด คือ มีคําพิพากษาของศาลแล้ว ขณะนี้ คสช. เน้น การบังคับบําบัดและการ
ต้องโทษบําบัด ให้ติดตามประเมินผลให้ได้ ๑๐๐ % จํานวน ๓ ครั้ง/ปี โดยเชิญวิทยากรจากจังหวัดไปประชุม
จากนั้นวิทยากรจังหวัดจะต้องมาจัดตั้งวิทยากรระดับอําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดจะเชิญวิทยากรระดับอําเภอ
ประชุม ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคําสั่งขอให้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีเอกสารในการติดตามผล
อย่างละเอียด โดยจะต้องรายงานผลให้ คสช. ทราบ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประธาน
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกํากับดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแล ตรวจติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และดําเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับ
นายอําเภอให้ดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การกําหนดราคากลาง ความ
มั่นคงแข็งแรงโดยวิศวกรรับรอง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการหรือนายอําเภอ เว้นแต่
กรณีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ว่างอยู่ ยังไม่ให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นชั่วคราว
การสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกสภา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองขนาน ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล ขณะนี้มีปัญหาเรื่องแนวเขต คสช. ให้ทําการสรรหาให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๑๕ วัน และให้จังหวัดดําเนินการประกาศภายใน ๓ วัน ปัญหาแนวเขตของเทศบาลตําบลหนองขนาน
ยังไม่ได้รับการประกาศในราชกิจจา ซึ่งได้นําปัญหาดังกล่าวปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านให้
รอประกาศของทางกระทรวงให้เรียบร้อยก่อน กาสรรหาผู้จะมาเป็นสมาชิกสภา ทาง คสช. ห้ามประกาศให้คนมาสมัคร
ให้ใช้วิธีระบุตัวหรือทาบทาม แต่ต้องมีความเป็นกลาง เป็นข้าราชการตั้งแต่ ซี ๘ หรือเคยรับราชการระดับ ซี ๘
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งคนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก

๑๓
๑.๒ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีจัดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล คู่ละ 80 บาท
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคา คู่ละ 80 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ขายนําสลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวน 100 เล่ม มาจําหน่ายให้กับ
ลูกค้าในราคาคู่ละ 80 บาท ช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจร้านจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้รับคําตอบคล้ายกันว่า ราคา 80 บาท สามารถขายได้ เนื่องจากเป็นเลขหลักทั่วไป
ไม่ใช่เลขสวยหรือเลขชุด จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “คืนความสุขให้ประชาชน”
ด้วยความร่ วมมือทั้ งภาคราชการ ทหาร ตํ ารวจ องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ผู้ นําท้ อ งที่ สถานศึ ก ษา วัน ที่
2 กรกฎาคม ๒๕๕๗ อําเภอชะอําจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา วันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๗ อําเภอเขาย้อย จัดงาน “คืนความสุข
ให้คนเขาย้อย ปรองดองสมานฉันท์” ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาย้อย อําเภอเขาย้อย วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕๗
อํ าเภอบ้ านแหลม จัดงาน “คื น ความสุ ข ให้ ป ระชาชน” ณ บริ เ วณลานหน้ าที่ ว่ า การอํ า เภอบ้า นแหลม วั น ที่
12 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานสหกรณ์นิคมท่ายาง จํากัด ถนนเพชรเกษม อําเภอท่ายาง จัดงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนจะมีการจัดในทุกอําเภอ
ทั้ง 8 อําเภอ โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันในการสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่
7 - 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบกิจการ
ภาคเอกชน หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 30 คน ประชุมและศึกษาดูงานตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ปีงบประมาณ 2557 ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 เพื่อศึกษาดูงานวิถีชีวิตและ
การค้าชายแดนไทย - ลาว เชื่อมโยงนําผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ทางพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเพชรบุรี
วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานเปิดการเสวนาเพื่อปฏิรูป โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อระดม
ความคิดเห็นของประชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตาม 11 แนวทางการปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จาก 8 อําเภอของจังหวัดเพชรบุรี จํานวนกว่า 300 คน
ร่วมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างอิสระและรวบรวมข้อมูลการปฏิรูป เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์ กําหนด
แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ สร้างความรักความสามัคคี เพื่อการเดินหน้าของประเทศไทย
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นผู้แทนพระองค์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนจําพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...
ให้ธรรมะ" วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาสมณารามวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(นายไกร บุญบันดาล) เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายวัดมหาสมณารามวรวิหาร (วัดเขาวัง) วันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ สนามสํานักงานเทศบาลตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเคลื่อนขบวน
เกวียนพรรษา และผ้าป่าสามัคคี ประจําปี 2557 จํานวน 92 เล่ม ไปถวายวัดเขาปากช่อง อําเภอท่ายาง ริ้วขบวน
ตกแต่งอย่างสวยงาม สร้างสีสันให้กับการแห่เทียนพรรษาในปีนี้เป็นอย่างมาก วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมบ้านยามเย็นตามโครงการ “เยี่ยมบ้านยามเย็นครอบครัว
คนเพชร” ณ บ้านสามเรือน หมู่ 4 ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง นําคณะเข้าเยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผ้า
ชาวไทยทรงดําที่รวมกลุ่มทอผ้าเป็นสินค้า OTOP จากนั้นเดินทางเยี่ยมครัวเรือนยากจน ครอบครัวที่ประสบ
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ความสําเร็จ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ แ ก่ผู้ใ หญ่บ้าน นายกเทศมนตรี ตําบลท่ าตะคร้อ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่
โรงเรียน มอบอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียน บ้านสามเรือน หมู่ 4 มีพื้นที่ จํานวน 16948 ไร่ เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม จํานวน 3664 ไร่ พื้นที่ป่า จํานวน 13034 ไร่ ประชากร จํานวน 854 คน 240 ครัวเรือน
ประกอบอาชีพเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดนางฟ้า รองมา คือ ทํานา ทําไร่สับปะรด เลี้ยงโคขุน ต้องการน้ําประปาจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติในฤดูแล้งแหล่งน้ําตื้นเขินและน้ําขุ่น น้ําไม่เพียงพอ และต้องการให้ยกเลิกมติ ครม. เรื่องป่าไม้
ตลอดจนปัญหาเขตแดนป่า วันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อัคคีภัย จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ 2557 กําหนดจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอัคคีภัย ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาย้อย
อําเภอเขาย้อย วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย โดยเป็นการ
ฝึกซ้อมแบบเทเบิลท็อปเอ็กเซอรไซด์ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง และประธานชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเพชรบุรี/ประจวบ แถลงข่าวงาน เทศกาลกอล์ฟ
หัวหิน-ชะอํา Hua Hin - Cha-am Festival 2014 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวสองจังหวัด ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ า งประเทศ สนใจสมั ค รได้ ที่ สํ า นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานเพชรบุ รี สํ า นั ก งาน
ประจวบคีรีขันธ์ และสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร “มหกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมเดินหน้าประเทศไทย รวมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่า
คสช. มีความจําเป็นต้องเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน และคลายความวิกฤติของประเทศ
เปรียบเสมือนการทําบุญประเทศครั้งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบสุข นิมนต์พระจากวัดต่าง ๆ
ในจังหวัดเพชรบุรี มารับบาตร 99 รูป วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ
หน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อง ได้ เดิ น ทางไปตรวจความเรีย บร้อ ยในการจดทะเบีย นแรงงานต่ า งด้ า ว ณ ศู น ย์บริ ก าร
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ณ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดการจดทะเบียนจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของ คสช. วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.
กิติบดี ประวิตร) นําส่วนราชการ นักเรียน ฟังธรรมะเทศนา กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดกิจกรรมฟังธัมมะ คู่ขนานกับ"มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”
ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ซึ่งเปรียบเสมือนการทําบุญประเทศครั้งใหญ่ในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ความเป็นสิริมงคล และความสงบสุขของบ้านเมือง เพื่อสนองนโยบายตามแนวทางปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติของ คสช. ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพริบพรี ประชุม
นําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณะระดับจังหวัด วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประชุมรับรองข้อมูลการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 5 หมวดรวม 30
ตัวชี้วัด ของปี 2557 โดยคณะกรรมการจาก 14 กระทรวง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 140 คน เพื่อ
รับรองข้อมูลก่อนนําไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมโครงการและนโยบายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามภารกิจของแต่
ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล
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ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดนิทรรศการและนําเสนอผลความสําเร็จ
ของครัวเรือนยากจนต้นแบบที่ตกเกณฑ์รายได้ 30,000 บาท/คน/ปี ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2556 แต่สามารถพัฒนา
ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน ในปี 2557 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่
23 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจําปี
งบประมาณ 2557 ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร
บุญบันดาล) หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพให้ประชาชน ตําบลวังไคร้ มีเนื้อที่
ประมาณ 14864 ไร่ มีประชากร 5254 คน ปัญหาความต้องการ ประกอบด้วย ความต้องการจัดหาเครื่องสูบน้ํา
เพื่อการเกษตร การปรั บปรุ งซ่ อมแซมคลองส่ งน้ํา การก่อสร้ างระบบประปาผิ วดิ น ขนาดใหญ่ การซ่อ มแซม
ถนนลาดยาง และโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกระทรวง ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง มีการเสวนากลุ่มหัวข้อ “แนวทางบริหารจัดการเพื่อความปรองดองในพื้นที่ตําบลต้นแบบ” (พื้นที่ต้นแบบ
12 แห่ง) กิจกรรมดนตรีเพื่อความปรองดองจากวงดนตรีของมณฑลทหารบก 15 วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้นล่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน ให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ า งเสมอภาค ลดขั้ น ตอน รวดเร็ ว มี คุ ณ ภาพ
จังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมนานแล้ว คสช. มีประกาศฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด มอบหมายสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีร่างระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคําสั่ง
ให้ส่วนราชการในจังหวัดมีส่วนร่วมต่อไป วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร
บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบัน
สําคัญของชาติ” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมละอองเบญจานุวัตรา อาคาร 80 ปี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 500 คน วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลาน
หน้า ธกส.สาขาบ้านลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลู กข้าวนาปี 2557/๒๕58
เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรตามนโยบายและมาตรการของภาครั ฐ และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาตามมาตรการของ คสช และมอบเงินช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ซึ่ง คสช. อนุมัติเงินช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่เพาะปลูก
ที่เสียหายจริง วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงาน สพฐ. รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 22 แห่ง ร่วมจัดงาน ตามนโยบาย
ของ คสช. ที่ ต้อ งการให้ทุ ก หน่ ว ยงานพร้ อ มสร้า งความปรองดองให้ค นภายในชาติ เพื่อ สร้ า งจิ ตสํ า นึก ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตสํานึกในหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ กิจกรรม
ประกอบด้วย การทําบุญตักบาตรในภาคเช้า ขบวนพาเหรด การแสดงดนตรี ละครประวัติศาสตร์ การปลูก
ต้นไม้ปรองดองภาคค่ํามีการแสดงดนตรีและการละเล่นของลูกหลานชาวเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๙,๓๖๖.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๘๕๘.๒๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๐ อยู่ในลําดับที่ ๔๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑,๗๔๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๒๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๐ อยู่ในลําดับที่ ๕๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๗,๖๒๔.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๙๒๘.๓๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๘๗ อยู่ในลําดับที่ ๕๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป้าหมาย ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๓.๙๐ ผลการเบิกจ่ายลงทุน เป้าหมาย ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒
จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๓.๔๐
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน ๒๓
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๓ ล้านบาท
๒) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘๙.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๗.๑๗ ล้านบาท
๓) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ งบประมาณ ๒๕๘.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐๖.๗๑ ล้านบาท ๔) สํานัก
ชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๖๙.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๑.๘๒ ล้านบาท ๕) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๓๖๙.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๕๖.๓๕ ล้านบาท ๖) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๑๙.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓.๗๔ ล้านบาท ๗) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔.๐๕ ล้านบาท ๘) สํานักงานบํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๖๗.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๐๕.๕๙ ล้านบาท ๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๔๕.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒๑.๑๔ ล้านบาท ๑๐) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ ๕.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๓๗ ล้านบาท
๑๑) กองกํ ากั บ การสนั บ สนุ น ทางอากาศ ตชด. งบประมาณ ๑๒.๙๕ ล้ านบาท เบิกจ่ า ยได้ ๕.๔๔ ล้ า นบาท
๑๒) กก.๑ บก.กฝ. ค่ายพระรามหก งบประมาณ ๕.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๐๘ ล้านบาท ๑๓) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๑.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๘๖ ล้านบาท ๑๔) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๑๒.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๖๑ ล้านบาท ๑๕) กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง งบประมาณ ๑๘๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๖.๒๓ ล้านบาท ๑๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต ๑ งบประมาณ ๒๕.๔๖ ล้ า นบาท เบิก จ่า ยได้ ๗.๑๒ ล้ า นบาท ๑๗) สํ านั ก งาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๔๖.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๗.๒๐ ล้านบาท ๑๘) งบจังหวัด
งบประมาณ ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๔.๔๗ ล้านบาท ๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ
๖๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๓๐ ล้านบาท ๒๐) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๑๘.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๕๐ ล้านบาท ๒๑) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๒๐.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑.๘๙ ล้านบาท ๒๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๐.๒๒ ล้านบาท ๒๓) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๓.๑๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๙.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๔ อยู่ในลําดับที่ ๖๑ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๔.๔๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๒
อยู่ในลําดับที่ ๕๖ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๑.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๕.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕ อยู่ในลําดับที่ ๖๔

๑๗
ผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ ม จั งหวั ด) จั งหวั ดเพชรบุ รี ได้รั บจั ดสรร ๒๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๙๖.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๙ อยู่ในลําดับที่ ๗ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๖.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๕
เป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๙.๘๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๐๘ อยู่ในลําดับที่ ๑๕
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๑
คลังจังหวัด
แรงฉุดจากการหดตัวของอุปทานภาคบริการ ภาคการเกษตร รวมถึงการชะลอลงของภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไร
ก็ตามเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ สําหรับ
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวได้ดี ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและการลดลงของอัตราการจ้างงาน
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๐.๔ ตามการหด
ตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก หดตัวร้อยละ ๑๕.๓ ตามการลดลงของรายได้จากการขายส่ง
ขายปลีก จํานวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม และภาษีบริการสนามกอล์ฟ
ประกอบกับดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๗ ตามการลดลงของ
ปริมาณสับปะรด และปริมาณกุ้งข้าว เป็นสําคัญ สําหรับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ ๑.๓ สะท้อนจากการขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม และจํานวนทุนจดทะเบียน
อุตสาหกรรมสะสม แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน
ขยายตัวของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๒.๑ โดยเฉพาะการ
ขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุน และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ และการขยายตัวของ ดัชนีการใช้จ่าย
ภาครัฐ ร้อยละ ๕.๐ ตามการเพิ่มขึ้นของการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบประมาณจากส่วนราชการ และ
การเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านรายได้
เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๔.๙ ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว ร้อยละ ๓๙.๕
ในเดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัว ร้อยละ ๒.๗ ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว ร้อยละ ๓๖.๖
ในเดือนก่อน สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๒ ปรับตัวดีขึ้น
จากการหดตัว ร้อยละ ๔.๖ ในเดือนก่อน ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๗.๒ ตามการขยายตัวของประมาณเงินฝากของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ ๘.๓
ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๒.๒ ตามการขยายตัวของ
ปริมาณสินเชื่อของทุกธนาคารสอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๗ เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสําหรับเสถียรภาพด้านการจ้างงานลดลง ร้อยละ
๐.๘ ด้านคลัง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนพฤษภาคม มีจํานวน ๙๔๓.๒
ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน
๖๗๗.๘ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๐.๒ และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๒๖๕.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗.๙ เป็นผล
จากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานชลประทาน และหน่วยงาน
กรมทางหลวง เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๓๖.๖ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๙.๘ เมื่อ
เที ย บกั บ ช่ ว งเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เป็ น ผลจากการจั ด เก็ บ ภาษี ข องสํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ สํ า นั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จัดเก็บได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามส่วนราชการอื่น ๆ จัดเก็บภาษี

๑๘
ได้เพิ่มขึ้น ๖.๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๕ สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล จํานวน ๗๐๗.๑ ล้านบาท
สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ภาคเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวาย
พระพรชัยมงคล การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ภาคค่ํา เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ (ความยาวประมาณ ๑๐ – ๑๗ นาที)
การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม สําหรับ พิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
เลื่อนเป็นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เขื่อนเพชร

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการบริหาร ของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.)
สถิติจังหวัด
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยให้ส่วนราชการ
ในสังกัด ถือปฏิบัติตามคําสั่งและประกาศของ คสช. อย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการคืนความสงบเรียบร้อยให้แก่
ประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ให้มีความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ทุกกลุ่มทุกฝ่าย
โดยคํานึงถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นลําดับแรก จังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป
ในระดับจังหวัด โดยมีการตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัด คณะทํางานในระดับอําเภอ คณะติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ของศู น ย์ ป รองดองระดั บ อํ า เภอ และคณะทํ า งานวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผล ซึ่ ง มี ส ถิ ติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เ ป็ น
คณะทํ า งาน สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ ดํ า เนิ น การออกแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ทางการเมืองของจังหวัด รวมถึงความต้องการของประชาชนในจังหวัดที่ต้องการให้ คสช. แก้ปัญหา
ดังนี้ คณะทํางานในระดับอําเภออกทําการสัมภาษณ์ประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพศหญิง
ร้อยละ ๔๘.๗๘ เพศชาย ร้อยละ ๕๑.๒๒ จําแนกตามอายุ อายุ ๒๐ – ๒๙ ปี ร้อยละ ๑๓.๑๕ อายุ ๓๐ – ๓๙ ปี
ร้อยละ ๒๙.๕๗ อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี ร้อยละ ๒๙.๔๓ อายุ ๕๐ – ๕๙ ปี ร้อยละ ๒๓.๒๘ อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ
๔.๔๒ จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า ร้อยละ ๒๔.๒๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ ๑๓.๐๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๒๔.๑๐ ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ
๑๑.๔๑ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๒๕.๓๘ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๑.๘๖ จําแนกตามอาชีพ อาชีพ
ข้าราชการ/พนง.ลูกจ้างของรัฐ/พนง.รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๒๒.๑๒ รองลงมา อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ ๒๑.๔๒ และอาชีพรับจ้างทั่วไป/กรรมกร ร้อยละ ๒๐.๐๒
ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความแตกแยกภายในครอบครัว พบว่า ความแตกแยกลดลง
ร้อยละ ๓๐.๑๕ รองลงมา คือ ความแตกแยกยังเหมือนเดิม ร้อยละ ๓๗.๐๒ ในขณะที่ความแตกแยกกลับมีมากขึ้น
อีกเล็กน้อย ร้อยละ ๙.๓๑ และร้อยละ ๒๓.๕๓ ไม่เคยมีความแตกแยกในครอบครัว ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความแตกแยกในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น พบว่ า มี ค วามแตกแยกลดลง ร้ อ ยละ ๔๓.๕๔ รองลงมา ความแตกแยก
ยังเหมือนเดิม ร้อยละ ๓๕.๐๔ สําหรับชุมชนที่มีความแตกแยกเพิ่มขึ้นและไม่เคยมีความแตกแยกเท่ากัน ร้อยละ

๑๙
๑๐.๗๑ ด้านความเครียดในเรื่องการเมือง พบว่า ประชาชนมีความเครียดลดลง ร้อยละ ๔๗.๗๓ รองลงมา
มีความเครียดเหมือนเดิมและมีความเครียดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๗.๓๖ และ ร้อยละ ๑๓.๓๙
ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ คสช. ประเด็นการเรียกแกนนํา/ผู้เกี่ยวข้อง
มารายงานตัว เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๔๕.๘๐ รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๑.๒๔ เห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ
๑๗.๙๕ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๒.๑๐ ประเด็นเรียกผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๔๖.๕๗
รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๑.๗๘ เห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ ๑๖.๘๘ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๐.๕๘ ประเด็น
การประกาศเคอร์ฟิว เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๔.๓๔ รองลงมา เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๓๑.๔๓ เห็นด้วยปานกลาง
ร้อยละ ๒๒.๖๖ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๒.๖๘ ประเด็นการควบคุมสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ ชุมชน โทรทัศน์ เห็นด้วย
มาก ร้อยละ ๔๐.๘๖ รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ ๒๗.๔๗ เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๒๓.๙๘ ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ ๒.๗๙ ประเด็นการปรับย้ายข้าราชการ เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๗.๖๐ รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ
๒๗.๔๗ เห็นด้วยมากที่สุด ๒๖.๖๖ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๒.๖๘ ประเด็นการเร่งรัดจ่ายเงินชาวนาโครงการจํานําข้าว
เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๕๕.๘๘ รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๑.๐๘ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๐.๒๓ ประเด็นการ
เร่งรัดช่วยเหลือ/บรรเทาภัย/สาธารณูปโภค เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๔๔.๔๗ รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ
๓๖.๒๐ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๐.๒๓ ประเด็นการพิจารณางบประมาณโครงการเร่งด่วน รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า
โครงการน้ํา ฯลฯ เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๔.๓๔ รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ ๓๐.๕๐ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ
๒.๕๖ ประเด็นการตรวจสอบแหล่ งอบายมุข บ่อนการพนัน ยาเสพติ ด อาวุธปื น เห็นด้วยมากที่สุด ร้อ ยละ
๕๒.๗๔ รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๒.๖๐ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๐.๑๒ ประเด็นการประกาศให้คนที่มีอาวุธ
สงครามส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๔๒.๔๙ รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๕.๙๗ ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ ๐.๔๗ ประเด็นการตรวจค้นที่พักอาศัยของผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๓๙.๕๘
รองลงมา เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๓๗.๘๓ ไม่เห็นด้วย ๐.๗๐ ประเด็นการดูแลจัดการด้านอินเตอร์เน็ตและ
โซเซียลมีเดีย เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๔๐.๙๘ รองลงมา เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๒๙.๓๔ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๐.๗๐
ประเด็นการเร่งรัดจัดการผู้มีอิทธิพล เจ้าพ่อมาเฟีย เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๔๕.๖๙ รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ
๓๒.๔๐ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๐.๒๓ ประเด็นการเปิดเวทีพูดคุย/หารือเรื่องต่าง ๆ เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๔๔.๙๔
รองลงมา เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๓๐.๙๗ ไม่เห็นด้วย ๐.๗๐ ประเด็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการปรองดอง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๔๖.๕๗ รองลงมา เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๓๓.๕๓ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ๐.๓๕
ความคิดเห็นของประชาชนกับแผนการดําเนินงาน ๓ ระยะ ของ คสช. พบว่า ประเด็นที่ประชาชน
เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ๑) การเร่งรัดจ่ายเงินชาวนาโครงการรับจํานําข้าว ร้อยละ ๘๖.๙๖ ๒) การตรวจจับแหล่ง
อบายมุข บ่อนการพนัน ยาเสพติด อาวุธปืน ร้อยละ ๘๕.๓๔ ๓) แผนดําเนินการ ๓ ระยะของ คสช. ร้อยละ
๘๒.๕๔ ๔) การเร่งรัดช่วยเหลือ/บรรเทาภัย/สาธารณูปโภค ร้อยละ ๘๐.๖๗ ๕) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
ปรองดองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ ๘๐.๑๐ ๖) การประกาศให้ผู้ที่มีอาวุธปืนสงครามนําอาวุธมามอบให้
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๗๘.๔๖ ๗) การประกาศให้ผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน ร้อยละ ๗๘.๓๕ ๘) การเร่งรัดจัดการ
กับผู้มีอิทธิพล เจ้าพ่อมาเฟีย ร้อยละ ๗๘.๐๙ ๙) การตรวจค้นที่พักอาศัยของผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง ร้อยละ
๗๗.๔๑ ๑๐) การเรียกแกนนําและผู้เกี่ยวข้องมารายงานตัว ร้อยละ ๗๗.๐๔ ๑๑) การเปิดเวทีพูดคุย/หารือเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น เสวนาชุมชน การจัดเวทีชาวบ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ร้อยละ ๗๕.๙๑ ๑๒) การประกาศเคอร์ฟิว
ร้อยละ ๖๕.๗๗ ๑๓) การดูแลจัดการด้านอินเตอร์เน็ตและโซเซียลมีเดีย ร้อยละ ๖๕.๑๙ ๑๔) การควบคุมสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ ร้อยละ ๖๔.๘๔ ๑๕) การปรับย้ายข้าราชการ ร้อยละ ๖๔.๒๖ ๑๖) การพิจารณา
งบประมาณโครงการเร่งด่วน รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า โครงการน้ํา ฯลฯ ร้อยละ ๖๐.๑๘ ปัญหาที่ประชาชนอยากให้
คสช. แก้ไขปัญหามากที่สุด ได้แก่ ๑) ปัญหาราคาเครื่องอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๗๔ ๒) ปัญหาทุจริตและคอรัปชั่น
ในวงราชการ ร้อยละ ๗๐.๗ ๓) ปัญหายาเสพติด บ่อนการพัน ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ ๖๕.๒ ๔) ปัญหาความขัดแย้ง

๒๐
ในสังคม ร้อยละ ๕๙.๓ ๕) ปัญหาราคาข้าวและพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ ๕๗.๔ ๖) ปัญหาหนี้สินเกษตรกร
และหนี้สินนอกระบบ ร้อยละ ๕๓.๙ ๗) ปัญหาคนว่างงาน/จบการศึกษาไม่มีงานทํา ร้อยละ ๒๓.๙ ปัญหา
การจราจร ร้อยละ ๑๓.๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายการวันนี้ที่เมืองเพชร
ผอ.สวท.เพชรบุรี
รายการวันนี้ที่เมืองเพชร สืบเนื่องมาจาก กอ.รมน.จ.ว.พบ. ได้ทําโครงการปรองดอง
สมานฉันท์ ในมิติของสื่อวิทยุกระจายในจังหวัดเพชรบุรี โดยวิทยุชุมชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันและผลักดันให้เกิดชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเพชรบุรี รายการวันนี้ที่เมืองเพชร
เป็นภารกิจจากการทําโครงการปรองดองสมานฉันท์ในมิติของสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง รอง ผอ.รมน.จ.ว.พบ. (ฝ่ายทหาร)
มีความประสงค์ให้มีการจัดรายการที่เป็นรายการรวม โดยให้สื่อวิทยุชุมชนเชื่อมโยง ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ การจัดรายการมีการสร้างสรรค์ สําหรับส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังวิทยุชุมชนทุกคลื่นทั้งจังหวัด สามารถ
ติดต่อได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ โครงการ “รวมพลังครอบครัวชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมต่อต้านความรุนแรงและป้องกัน

อาชญากรรม”
สํานักงานในกิจการและโครงการพระราชดําริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เช้าพัชรกิติยาภา ได้ทรง
อัยการ สคชจ.
มอบหมายให้สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา
จนถึ งปั จจุ บั น ช่ ว งปี ต้น ๆ เน้ น การรณรงค์ ก ารกระทํ าความรุน แรงต่ อ เด็ก และสตรี ต่ อมาพระเจ้า หลานเธอ
พระองค์เช้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงขยายการรณรงค์ให้ครอบคลุมการกระทําความรุนแรงต่อสังคมทุกรูปแบบ สําหรับ
ในปีนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด ได้มอบหมายให้สํานักงานอัยการของแต่ละจังหวัด โดยให้สํานักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี (สคชจ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ให้อัยการจังหวัด
และอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นที่ปรึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เช้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อยุติการกระทําด้วยความรุนแรง
ทุกรูปแบบในสังคมและการป้องกันอาชญากรรม และทรงดําเนินการจนเป็นที่ยอมรับและทรงไดรับการยกย่องจาก
องค์การสหประชาชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายและพนักงานอัยการที่ดี
โครงการ “รวมพลังครอบครัวชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมต่อต้านความรุนแรงและป้องกันอาชญากรรม
จัดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ปากอ่าวบางตะบูน (ลานอเนกประสงค์ เทศบาล
ตําบลบางตะบูน) ตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนบางตะบูน ตั้งอยู่ปากแม่น้ําบางตะบูน
ซึ่งเป็นลําน้ําที่แยกจากแม่น้ําเพชรบุรี ก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย เป็นบริเวณปากอ่าวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเล
และพืชพันธุ์ตามป่าชายเลน ชาวบ้านสมัยก่อนจะมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ํา ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง และ
ประกอบอาชีพประมง เรือที่ใช้กันมาก คือ “เรืออีป๊าบ” ส่วนในด้านวัฒนธรรมทางอาหารจะนําพืชผักพื้นถิ่น เช่น
“ชะคราม” มาปรุงเป็นอาหาร ด้วยจุดเด่นของ “เรืออีป๊าบ” และ “ชะคราม” คสชจ.เพชรบุรี ร่วมกับเทศบาล
ตําบลบางตะบูนและเครือข่าย จึงได้หยิบจุดเด่นนี้มาทํากิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
๑) กิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนเพื่อยุติความรุนแรง
และป้องกันอาชญากรรม ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ๒) กิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของลูกหลาน ร่วมสานต่อ

๒๑
ชุมชนเข้มแข็งและป้องกันอาชญากรรม ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมาย ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
๔.๕ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗”
ผู้แทน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗”
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าวัด ทําบุญในวันธรรมสวนะ รวมทั้ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันระหว่างวัดกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์
ปรองดองให้กับทุกภาคส่วนของจังหวัดเพชรบุรี และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ประเทศสืบไป ในวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ วัดห้วยกวางจริง ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจก
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๗
พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๗ เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีแ ละสํ านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้ ง
นําปัจจัยสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดไตรโลก จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง ๘ อําเภอ
จํานวน ๑๑๘ กองทุน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๑ – ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงช่วงเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวางไปหลายแขนง อันเป็นที่มาของ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยมีการจัดแสดง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพ
ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ทําให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการป่าเปียก
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด วั ด ไร่ ม ะม่ วง (พระราชดํ า รัส ) จั ดทอดผ้ าป่ าสามั ค คีเ พื่อ สมทบทุ น โครงการป่ า เปี ย ก โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานอํานวยการ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดไร่มะม่วง
(พระราชดํารัส) จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุน ทั้งนี้ สามารถส่งเงินได้ที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือที่วัดไร่มะม่วง (พระราชดํารัส) ได้โดยตรง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๒
๕.๔ การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
หน.สนง.ปภ.จังหวัด วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านชมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
ในโรงงาน ณ โรงงานนั น ยางเท็ ก ซ์ ไ ทล์ จํ า กั ด อํ า เภอเขาย้ อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น การฝึ ก ซ้ อ มเสมอจริ ง
ประกอบด้วย ทหาร ตํารวจ พลเรือนเข้าร่วมฝึกซ้อม จํานวน ๒๐๐ คน การฝึกซ้อมลําเลียงผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์
และนําผู้ป่วยส่งต่อตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
ปศุสัตว์จังหวัด
งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 Thailand Green Livestock 2014 จัดระหว่างวันที่
27 - 31 สิงหาคม 2557 ณ ด่านกักสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน
และเกษตรกรได้รับทราบความก้าวหน้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ
เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และเปิดตลาดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ครบวงจรในราคาถูก เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการปศุสัตว์ ประชาชน และผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

