รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 พ.ต.อ.สมเดช
4 นายรัฐฐะ
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายประจักษ์
7 นางนฤมล
8 นายชวพันธุ์
9 นางขวัญฤทัย
10 ว่าที่ ร.ต.วราทร
11 นายประยุทธ
12 นางณัฐนันท์
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายวรรณะ
นางสาวอัญชลี
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นางสาวสุกัญญา
นางนันทิรา
นายประสงค์
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นายศิขรินทร์
นายบุญเลิศ
นางวนิดา
นายไตรพันธ์
นายโสภณ
นายไพน้อย

ทองนิตย์
ประวิตร
ฐิตวัฒนะสกุล
สิริธรังศรี
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
ปิ่นประชานันท์
อันตรเสน
เสาวนะ
ศิริวุฒิ
มั่นฑะกะ
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สามัคคี
จิตรดี
พูลไชย
ผกามาศ
ปั้นแตง
ชูเกตุ
ศรีสุโท
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
สุขแจ่ม
จันทพงษ์
สมานมิตร
คงกําเนิด
คงเทียบ
แซ่เตียว

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

๒
31
32
33
34
35
36

นายภาณุฉัตร
นางอุบลรัตน์
นายอนุชา
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
นายจตุพจน์

สวัสดิชัย
บูรณะพานิช
แย้มน้อย
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
37 นายรัฐฐะ
38 นายไพบูลย์
39 นายปริญญา
40 นายเชิดศักดิ์
41 นายกิตติศักดิ์
42 นายรัฐพล
43 นายประพิน
44 นายขจรศักดิ์

สิริธรังศรี
ยิ้มแย้ม
โพธิสัตย์
อรุณโรจน์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
แสงแก้ว
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
45 พ.ต.ต.อภิรัตน์
46 พ.ต.ท.สุรจิต
47 พ.ต.ท.ศักดิ์สะท้าน
48 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
49 พ.ต.อ.สมชัย
50 พ.ต.อ.ปราโมทย์
51 พ.ต.ท.มีชัย
52 พ.ต.ท.ทศพล
53 พ.ต.ท.พรศักดิ์
54 พ.ต.ท.ศักดา
55 พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์
56 พ.ต.ท.ศิลปชัย
57 พ.ต.ท.ภูริพรรษณ์
58 ร.ต.ต.พรพจน์

รอดชูแสง
สิทธิวิไล
เปรื่องชนะ
รังสิมันต์
สิทธิชัย
โพธิพันธุ์
ศรุตานันทะ
ปานแพร
พูลสมบัติ
จําปาทอง
นพวัฒนนันท์
มีช่วย
โลหะกิจตระกูล
จิตตธรรม

59 ร.ต.ต.หญิง อุบล

สร้อยเพชร

60 ร.ต.ท.แสงรุ่ง

สีนวล

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
61 ร.อ.มาโนช
62 ร.อ.ประยูร
63 พ.ต.นิรันดร์

โรจนบุรานนท์
อยู่คง
วิศิษฎ์รักษากุล

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผูบ้ ังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บงั คับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

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

สุดสวาท
สุริยบาล
วีรสมัย
เพชรมณี
แก้วขาว

69
70
71
72

จันทร์หวง
กุสาวดี
ปราณพานิชกิจ
รัตนโชคมงคล

นายกิชเชษ
นางสุภาพ
นายประกิต
นายฐานุวัตร

73 นายธนพร

แก้วประเสริฐ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
74 นางดวงใจ
คุ้มสอาด

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
75 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
76 นายเดชะ
มังคละ
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
77 นายสันต์
สุริยันต์
78
79
80
81
82
83
84
85

นายพรเทพ
นางสาวจันทิมา
นายสมเกียรติ
นายศักดา
นายกฤษณุพันธ์
นางชัชวาลี
นางมาลัย
นายมาโนช

สองสี
เกศเมตตา
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
ชัยศรี
อิ่มศิลป์
มะโนน้อม

86
87
88
89
90
91
92

นายพีรพัฒน์
นายทองล้วน
นายอนุชิต
นายพรเทพ
นางสาวศิริ
นางพชรลักษณ์
นายสรศักดิ์

มณีโชติ
เผ่าวิจารณ์
พรแดง
สองสี
วัดสว่าง
เจริญสุข
เลนะนันท์

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

๔
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
93 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
94 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
95 นายสว่าง
รัตนนรา
96 นางพรทิพย์
ถิระรุ่งเรือง
97 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
98 นายราชันย์
บุญอยู่
99 นายสุจินต์
ดอกนางแย้ม
100 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
101 นายปรีชา
แสงเทียน
102 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
103 นายไพศาล
เทพสุต

แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
104 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
105 นางสาวกุลธิดา
106 นางสาวเปรมนีย์

เพ็ชรวงศ์
ทรัพย์โชคไชย

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
107 นายนาวิน
บุศย์ประยูร
108 นายสังเวียน
รักสม

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
109 นางสาวรัศมี
110 นายสุชาย

กิตติมนัส
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
111 นายอํานาจ

ค้ําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
112 นางสาวดาริกา

ธนะศักดิ์ศิริ

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
113 นายกฤติกร
114 นางศันสนีย์
115 นายธีรภัทร์
116 นายวิชัย
117 นายสุนทร
118 นายสหรัฐ

สําราญถิ่น
สายะสนธิ
ไชยสัตย์
ลําดวล
มหารัตนวงศ์
พูลนาค

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

๕
119
120
121
122
123
124
125
126

นางสมศรี
นายทวีศักดิ์
นายประชุม
นายนิคม
นายประมุข
ว่าที่ ร.ต.กิตติ
นางชญาดา
นายมหิศร

กําไลแก้ว
ไทยประดิษฐ์
แสงกสิกรณ์
ศรีวิโรจน์
ติฐิโต
บรรณโศภิษฐ์
นาควัชรานันท์
แสงมณีรัตนชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
127 นางกมลพรรณ
128 นางวิภาพร

วัฒนากร
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
129 นางวลัย
130 นางทิพาพร
131 นายสุทธิ

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
สุขยิ่ง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
132 นายชัยรักษ์
133 นายธานินทร์
134 นายบันเทิง
135 นายศักดิ์ศรี
136 ดร.กรัณย์
137 นายวิเชียร
138 นายมนู

คุ้มโต
ถิตตยานุรักษ์
นวมภักดี
ลาภประสิทธิ์
สุทธารมณ์
เรียบร้อย
อาลี

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
139 นางสาวจิตรา
140 นางกนกวรรณ
141 นายอธิก
142 นางมธุรจน์
143 นายอนุชา
144 นางสาวปรนัย
145 นายภราดร
146 นายบุญยอด
147 จ.ส.อ.ประชา
148 นายณัฐกฤช
149 นางสาวรมิดา

ทับยูง
ชนะสิทธิ์
คงจรูญ
สุภาษิต
สุภาษิต
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
มาคล้าย
นามทิพย์
กรีธาธร
กลิ่นเมือง

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

๖

ผู้เข้าร่วมประชุม
150 นายมนัส
151 นายอานนท์
152 นางวรรณวิมล
153 นายวิชัย
154 นายพิสิษฐ์
155 นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
พร้อมเพรียง
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
2 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
3 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
6 ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
8 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
9 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
10 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
11 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
12 สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
13 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
15 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
16 ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
17 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
18 นายด่านศุลากากรแม่กลอง
19 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
20 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
21 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
22 ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
23 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
24 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
25 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
26 ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
27 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
28 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบเกียรติบัตรและรางวัลผู้ชนะโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ปี ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
จากการเสด็จฯ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อปี ๒๕๕๐ โดยนักเรียนในพื้นที่ได้นําผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและมีพระดําริว่าควรดําเนินการขยายผลเพื่อให้เกิดการนําวัสดุเหลือใช้
ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับสนองพระราชดําริการขยายผลการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสํานึกให้เยาวชน
ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
ก่อนนําไปกําจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และการ
มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท มีสถาบันการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมประกวด
ทั้งสิ้น จํานวน ๑๘ ผลงาน โดยคณะกรรมการตัดสินในระดับจังหวัดคัดเลือกเหลือ ๙ ผลงาน ดังนี้ ๑) ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ (ระดับชั้นประถมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โต๊ะรับแขกรีไซเคิล
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ รวมมิตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแหลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ อ่างล้างมือรีไซเคิล โรงเรียนบ้านด่านโง ๒) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ (ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกลียวทองส่องแสง โรงเรียนท่ายางวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ แก้วเล็ก ๆ ลดโลกร้อน โรงเรียนอรุณประดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ได้แก่ ชุดประดับบนโต๊ะทํางาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ๓) ประเภทเครื่องเต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
(นั ก เรี ย น/ประชาชน/ประชาชนทั่ ว ไป) รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ ชุ ด ลี อ าภรณ์ โรงเรี ย นอรุ ณ ประดิ ษ ฐ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ พร้อมสวยเก๋ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ได้แก่ ผการาตรี...ดอกไม้ในความมืดมิด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗ ถือเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะ หรือของเหลือใช้
ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
๒. มอบประกาศเกียรติคุณโครงการ อาสาใจ ขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดําริ
จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดําเนินงานโครงการ อาสาใจ ขยายผล
พัฒนาการจังหวัด
โครงการพ่ อ ตามแนวพระราชดํ า ริ ซึ่ ง เป็ น การดํ า เนิ น งานตามข้ อ เสนอโครงการริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การน้อมนําโครงการตามแนวพระราชดําริ มาขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านแบบขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดําริ ในการดําเนิน งาน

๘
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้นําศักยภาพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ามาเป็นแกนนําหลัก
และพลังในการขับเคลื่อนโครงการฯ ใช้งบประมาณ (งบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี
หมู่ บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) โดยนํ ากิจ กรรมในพื้ นที่ โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ จั งหวัดเพชรบุ รี
มาขยายผลในพื้นที่ที่ดําเนินการตามบริบทของหมู่บ้าน เป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน ๑๒ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน
นําร่อง จํานวน ๑ หมู่บ้าน และหมู่บ้านขยายผล จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้ ๑) บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘ ตําบลนาพันสาม
อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองปรง อําเภอขาย้อย ๓) บ้านห้วยสาลิกา หมู่ที่ ๑๑
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๔) บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
๕) บ้านพุพลูล่าง หมู่ที่ ๓ ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๖) บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ ๓ ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ
อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๗) บ้านบางเกตุ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ๘) บ้านคอละออม หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าแลง
อําเภอท่ายาง ๙) บ้านเหียงค่อม หมู่ที่ ๒ ห้วยข้อง อําเภอบ้านลาด ๑๐) บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย
อําเภอบ้านแหลม ๑๑) บ้านดอนผิงแดด หมู่ที่ ๕ ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม ๑๒) บ้านพุสวรรค์ หมู่ที่ ๑
ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน
ในการดําเนินงานตามโครงการฯ กําหนดให้มีการประกวดหมู่บ้านตามโครงการ อาสาใจ ขยายผล
โครงการพ่อตามแนวพระราชดําริ ที่มีผลการน้อมนําโครงการตามแนวพระราชดําริ มาขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน
ดีเด่น เห็นผล โดยให้พิจารณาคัดเลือก อําเภอละ ๑ หมู่บ้าน เข้ารับการประกวดในระดับจังหวัด เพื่อมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๓ หมู่ บ้าน การตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการน้อมนํากิจกรรม
โครงการตามพระราชดําริ ดีเด่น เห็นผล โครงการ อาสาใจ ขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดําริ ผลการ
ประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านพุสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ได้แก่ บ้านดอนผิงแดด หมู่ที่ ๕ ตําบลบางขุนไทร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านนาพรม หมู่ที่ ๘
ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับผู้นําหมู่บ้านที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านตามโครงการ อาสาใจ
ขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗ ขอชมเชยผู้นําหมู่บ้านที่ได้น้อมนําโครงการ
ตามแนวพระราชดําริมาขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้าน ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป
๓. มอบรางวัลโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มี
ผลงานโดดเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจําปี ๒๕๕๗
ผู้แทนปลัดจังหวัด
ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ที่ มี ผ ลงานโดดเด่ น (บ้ า นฉั น มี ดี ) ประจํ า ปี ๒๕๕๗ และจั ง หวั ด ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานและตัดสินการประกวดตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจําปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด เพื่อดําเนินการตรวจประเมินผลงานและตัดสินใจ
การประกวดผลงานของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอําเภอ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจ
ประเมินผลงานและประชุมตัดสินการประกวดผลงานของหมู่บ้านที่เข้ารับการประกวดในระดับจังหวัดแล้ว ดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก
อธิบดีกรมการปกครอง เสื้อ แจ็ คเก็ ต กม. (เสื้อสามารถบ้านฉัน มีดี) พร้อมเงินรางวัล จํ านวน ๗,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย ได้รับประกาศเกียรติคุณ
จากอธิบดีกรมการปกครอง เสื้อแจ็คเก็ต กม. (เสื้อสามารถบ้านฉัน มีดี) พร้อมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านนากระแสน หมู่ที่ ๖ ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด ได้รับประกาศเกียรติคุณ
จากอธิบดีกรมการปกครอง เสื้อแจ็คเก็ต กม. (เสื้อสามารถบ้านฉัน มีดี) พร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท

๙
๔) รางวั ลชมเชย ได้ แก่ บ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๕ ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอชะอํ า ได้รับประกาศเกียรติคุณ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของทางราชการ เพื่อนําความผาสุกสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพัฒนาพื้นที่ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางรัศมี
กิตติมนัส
ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจํ า กลางเพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
เรือนจํากลางสงขลา
๑.๑ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (สลค.) มี ห นั ง สื อ เรื่ อ ง การชะลอการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารบุคลากรภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับออกไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่และกําหนดนโยบายการบริหาร
แผ่นดิน
ข้ อ สั่ ง การของคณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ดั ง นี้ ๑) การใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี จะเข้าประชุมชี้แจงงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ณ รัฐสภา หัวหน้าส่วนราชการที่มีงบประมาณจํานวนมาก ต้องไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย โดยเน้นการดําเนินงาน/
โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการที่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่าง ๆ ให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก
และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการรายไตรมาสต่อสํานักงบประมาณ ให้
ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กําหนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบความพร้อมในการดําเนินโครงการก่อนเสนอขอตั้งและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาไม่สามารถดําเนินการได้ รวมทั้งได้ระบุผู้รับผิดชอบหากโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย ๒) ด้านสังคม ให้ฝ่าย
สังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย
และสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดําเนินการกําหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ําแนวลําคลองและทางระบายน้ํา ส่วนนี้เน้นกรุงเทพมหานคร
เป็นหลัก ที่มีพี่น้องประชาชนบุกรุกลําคลองและทางระบายน้ํา อันก่อให้เกิดปัญหาเรื่องน้ําท่วม ๓) ด้านอื่น ๆ
ให้ ฝ่ ายความมั่ นคง โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย) และหน่วยทหารในพื้ นที่
เร่งระบายน้ําที่ยังท่วมขังในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี คาดว่าจะมีฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม ๒๕๕๗ มอบนายอําเภอดูแล
ในพื้นที่ ขณะนี้ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงอ่างเก็บน้ําจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ํามีน้อยกว่า
ทุกปี อ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน ปริมาณน้ําเก็บกัก จํานวน 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การใช้น้ําทั้งฤดูฝน
ประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําเข้าอ่าง ณ ปัจจุบันสะสมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จํานวน 343
ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันต์ ปริมาณน้ําเก็บกัก จํานวน 42 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยประมาณ
110 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง จํานวน 8.7 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ําห้วยผาก ปริมาณน้ํา
เก็บกัก จํานวน 27.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยทั้งปี 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง จํานวน 2.5

๑๐
ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน ค่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง จํานวน
343 ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นต้องบริหารจัดการน้ําให้ดี
เรื่องไฟฟ้าตกหลายแห่ง ทั้งบ้านเรือน โรงงานเขตอําเภอเขาย้อย ชาวบ้านอําเภอบ้านลาด
อําเภอท่ายาง ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย มอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี รีบดําเนินการแก้ไข
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับทราบปัญหาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแล้ว จะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา ผลเป็นประการใดจะรายงานผลให้ทราบต่อไป
ประธาน
เรื่อง “การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ” ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗ จากการสํารวจจากนายจ้าง คาดว่ าจะมี ผู้ม าขึ้ นทะเบียน ประมาณ ๘,๐๐๐ ราย
ณ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย ขณะนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ให้เปิดดําเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งต้องดูทิศทางว่าจะสามารถ
ขยายเวลาไปได้หรือไม่ ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้น ต้องเป็นแรงงานที่อยู่กับนายจ้างจนถึง ณ ปัจจุบัน
มิใช่แรงงานที่เข้ามาใหม่
เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม” แม่ทัพภาค ๑ กําหนดตรวจเยี่ยมศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น ๑ โดยประสานงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี และอําเภอเมืองเพชรบุรี เนื่องจากมีข้อสั่งการให้ทุกอําเภอดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอด้วย ผลงานของศูนย์ดํารงธรรมจะครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการรับเรื่องราวร้องเรียน
เป็นศูนย์บริการร่วม One Stop Service การให้ข้อมูลข่าวสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเรื่องอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เช่น ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ตลอดจนภัยต่าง ๆ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญ
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม ฉะนั้น การติดตามประเมินผลต้องผ่านระบบ VDO conference จากสํานักนายกรัฐมนตรี
มาจังหวัด ซึ่งต้องดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้ มอบทุกส่วนราชการเชื่อมโยงข้อมูลมาไว้ ณ ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด ทั้งระบบ LAN หรือเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ตลอดจนการบันทึกภาพ เพื่อให้แม่ภาค ๑ ได้รับทราบผลการ
ดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เช่น เรื่องการจัดระเบียบชายหาดชะอํา การแก้ไขปัญหาให้กับ
พี่น้องประชาชน การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยการ
ประมวลเป็นผลงานของจังหวัด สําหรับงบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดได้นําไป
ปรับปรุงสถานที่จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ซื้อเครื่องมือในการดําเนินงาน จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน ทั้งความ
ร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เรื่องกําลังทหาร ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เรื่องกําลังพล ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง อส. และ อปพร. ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติงาน และสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
ในการลงทะเบียนเก็บสถิติผู้มาร้องเรียน
เมื่อครั้งออกท้องที่ ปรากฏว่าถนนสายหนองโรง อําเภอท่ายาง และถนนทุ่งขาม อําเภอชะอํา
มีความชํารุดเสียหาย โดยเฉพาะด้านซ้ายที่รถขนทรายวิ่ง สืบเนื่องจากทางมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่วมกับหลายภาคส่วน
ร่วมตรวจสอบเรื่องการขุดดิน ณ เทศบาลตําบลนายาง อําเภอชะอํา พบผู้ประกอบการยังใช้ทราย ใช้ดิน จากเขต
ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายางอยู่ มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดูแล กวดขันเรื่องรถบรรทุก เพราะเส้นทาง
ดังกล่าว เป็นเส้นทางเสด็จฯ พระราชดําเนิน ประกอบกับ จะมีการสร้างเรือนที่ประทับ (พลับพลาเขาดอกไม้) พื้นที่
ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กําหนดเสร็จภายในเดือน
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ โดยได้ รั บ งบประมาณจากกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อยู่ ร ะหว่ า งเร่ ง ดํ า เนิ น การ มอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ดูแล
ซ่อมแซมถนน ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มอบสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก กวนขันเรื่องน้ําหนัก

๑๑
รถบรรทุก มอบอําเภอชะอํา ดูแลเรื่องความสะอาด เรียบร้อย ตลอดจนการประดับธงทิว มอบสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลเรื่องไหล่ทาง
เรื่อง “การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ” จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสรรหาจังหวัด
เพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสภาองค์การชุมชนตําบลฯ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการสรรหาจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาจั ง หวั ด เพชรบุ รี ขณะนี้ มี ผู้ แ สดงเจตจํ า นงแสดงตั ว
กับคณะกรรมการสรรหาจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓๑ ราย ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาชีพ ภาค
วิชาการ และภาคอื่น ๆ ซึ่งถือว่ามีจํานวนน้อย ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์ หรือหากท่านใด
สนใจ สอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ขยายเวลา
จนถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้เหลือ จํานวน ๕ ราย
เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกให้เหลือ จํานวน ๑ ราย
๑.๒ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณ
ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ภาคเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
นําส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ทําบุญตักบาตร (ข้าวสาร/อาหารแห้ง) ถวายเป็น
พระราชกุศล หลังจากพิธีสงฆ์ จํานวน 100 รูป จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล
กล่าวคําประกาศราชสดุ ดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กองเกียรติยศยิงสลุต จํานวน 21 นัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
มอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีประจําปี 2557 จํานวน 4 ราย เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคค่ํา ประกอบพิธีถวายความจงรักภักดี พิธีอัญเชิญเครื่อง
ราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงสดุดีมหาราชา จากนั้น จุดพลุไฟเฉลิมพระเกียรติ รําถวายพระพร การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ และการ
ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 4 เรื่อง วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อําเภอ
เมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพวัดในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ติดเขตป่าจังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ดขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพวั ด ในการป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย กลุ่ม เป้า หมาย ประกอบด้ ว ย
พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ รวมทั้ง ไวยาวัจกร หรือกรรมการวัด วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบคุณส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้างกุศลและต่อชีวิตให้ผู้อื่นในครั้งนี้ วันที่
6 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.
กิติบดี ประวิตร) แถลงข่าวเปิดโครงการ การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ตามโครงการ
และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เสริมสร้างความรักใคร่ กลมเกลียว
ความเอื้อเฟื้อ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในประเทศ โดยเริ่มจากหมู่บ้าน/ชุมชนก่อน วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๗
คณะทํางานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทํางาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

๑๒
ในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ท่าเทียบเรือสหกรณ์ประมงบ้านแหลม เป็น
นโยบายในการทํางานเชิงรุกของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ออกตรวจสถานประกอบการประมงทะเล
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก ซึ่ง คสช. มีนโยบายปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงาน
ต่างด้าวด้วย สําหรับจังหวัดเพชรบุรียังพบปัญหาเพราะภาครัฐได้ประสานงานกับนายกสมาคมประมงตลอดเวลา
และได้กําชับทางนายกสมาคมประมงให้เจ้าของเรือดูแลความเป็นอยู่ของลูกเรือให้ได้รับอาหารครบหมู่และมีการ
จ่ายค่าแรงที่เป็นธรรม วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
เปิ ดงานวันอนุ รักษ์แ ม่ น้ําเพชรบุรี ประจําปี 2557 คืนความสุ ข ให้ประชาชน ร่ วมพลั งปรองดอง ณ บริเวณ
ริมแม่น้ําเพชรบุรี หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีหลั่งน้ํา
คืนชีวิตให้กับแม่น้ําเพชรบุรี บริเวณที่ไหลผ่านพระรามราชนิเวศน์ – จังหวัดเพชรบุรี จึงถือเอาวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี
เป็นวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ําเพชร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสํานึก ให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชน เยาวชน และ
ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสําคัญและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาแม่น้ําเพชรบุรี วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ า อยู่ หั ว พระนครคี รี โดยมี นายจํา ลอง ยิ่ ง นึก ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการกองพระราชพิ ธี สํ า นั ก พระราชวั ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จังหวัดเพชรบุรีกําหนดให้มีพิธีการเททองหล่อและวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ทรง
เป็นประธานในพิธี ที่ประชุมหารือแนวทางและรายละเอียดในการดําเนินงาน ซึ่งมีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์
สําหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธี มติที่ประชุมให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีส้ม เนื่องจากเป็นสีวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.
กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 ณ วัดไตรโลก ตําบลท่าราบ
อําเภอเมืองเพชรบุรี สําหรับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจะนําไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี มียอดเงินทอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 367,273 บาท คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี นําโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ชมรมแม่ดีเด่น
แห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ําพระทัย
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี
วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อําเภอเขาย้อย และมอบ
สิ่งของให้กับโรงเรียน วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจง
“แนวทางการกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ” ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้น ประกอบด้วย นายอําเภอทุกอําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัด
องค์กรส่วนท้องถิ่น คลัง โยธา ท้องถิ่นอําเภอ ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม จํานวนกว่า 370 คน มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนการประสานแผนและบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนา ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) ตรวจเยี่ยม ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร มีปัญหาเร่งด่วนด้านการขาดไฟทางสาธารณะ กับปัญหาการระบายน้ํา
คลองชลประทาน วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการตรวจเยี่ยม ณ องค์การ

๑๓
บริหารส่วนตําบลไร่สะท้อน อําเภอบ้านลาด พบปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ ต้องการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ขุดลอกคลอง และย้ายเสาไฟฟ้า วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนริมแม่น้ํา
เพชรบุรี ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2557 จําหน่าย
สินค้าราคายุติธรรมจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ เกษตรกรนําสินค้า
และผลิ ตภั ณฑ์ มาจํ าหน่ าย ตลอดจนการแสดง นอกจากนี้ มี อาหารกลางวั นให้ ประชาชนที่ มาร่ วมงานทานฟรี
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ประจําเดือนสิงหาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการ
ตรวจเยี่ยม ในวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริษัทบิชอบ กัมมา ประเทศไทย จํากัด ประกอบกิจการ ปักฉลุ
ผ้าลูกไม้ ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แรงงาน จํานวน 393 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว มีปัญหาการขาดแคลน
แรงงานเฉพาะทาง และไฟฟ้าตก ดับบ่อย ค่าไฟฟ้าแพงมากขึ้น วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕๗ ตรวจเยี่ยม บริษัท
เซียนหนิง ซีฟู้ด จํากัด ตั้งอยู่ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม ประกอบกิจการอาหารทะเลแช่แข็ง ทุนจด
ทะเบียน 250 ล้านบาท พนักงาน จํานวน 539 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว มีปัญหาด้านประกันสังคม กรณีเงินชรา
ผู้ใช้แรงงานขาดความเข้าใจ และควรเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเท่ากับปี 2556 คือ 4 เปอร์เซ็นต์
อีก 1 ปี ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี นํากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ศึกษาดูงาน ณ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ สร้างโอกาสในการขยายการค้า การบริการ การลงทุน และส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับจังหวัดที่มีชายแดน
ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะเพชรสมุทรคีรี ได้จัด Road Show และทํา Table
Top Sale ณ ห้องจามจุรี โรงแรมซากุระแกรนด์วิว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
เป็นประธาน ในงานดังกล่าวมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนของ
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๗ โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นครอบครัวคนเพชร เดือน
สิงหาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการตรวจเยี่ยม ณ บ้านนาพนัง หมู่ 4 ตําบลสมอพลือ อําเภอบ้านลาด
เยี่ ย มครั ว เรื อ นที่ ป ระสบความสํา เร็ จด้ า นการดํา รงชี วิ ต ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มอบให้ เ หล่ า กาชาด
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ พิ ก ารทางสมองและร่ า งกาย การซ่ อ มแซมฝาผนั ง บ้ า น มอบพระบรมฉายาลัก ษณ์ และมอบเงิ น
สงเคราะห์ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ เยี่ยมผู้สูงอายุ มอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขดูแลสุขภาพ และมอบเงินช่วยเหลือ จํานวน 2 ราย ปลูกต้นหว้า เยี่ยมกิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน พบปะ
กับประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการ ตลอดจนมอบสิ่งของให้กับเด็กและผู้สูงอายุ มอบพระบรมฉายาลักษณ์
ร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน สําหรับชาวบ้าน หมู่ 4 มีปัญหาด้านน้ําท่วม ถนนในหมู่บ้านคับแคบ ดินเค็ม
และน้ําทําการเกษตรไม่เพียงพอ
วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด
โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตําบลท่าแร้งออก ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. ตําบลท่าแร้งออก
อําเภอบ้านแหลม ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งออก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิด
ประชาชนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งในท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็น แสดงออก
ถึงพลังสามัคคีของคนท่าแร้งออก โดยร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๑5 ภาคราชการ ตลอดจนผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน
ผู้นําท้องที่ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีของทหาร การแสดงลิเกฮูลู ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกวนขนมอาซูรอ
ซึ่งเป็นขนมรําลึกประวัติศาสตร์ชาวมุสลิม เป็นการนําสิ่งของที่ทานได้หลายอย่างมากวนรวมกัน มักนิยมทําในช่วง
เดือนแรกของฮิจเราะห์ศักราชตามศาสนาอิสลาม วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการ
ตรวจเยี่ยม ณ วัดห้วยกวางจริง อําเภอแก่งกระจาน ตามโครงการ ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
และพุทธศาสนิกชน ทําบุญตักบาตร ร่วมฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนําส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน
กล่าวปฏิญาณปรองดองสมานฉันท์ ให้ข้อคิดเรื่องการทําบุญ และร่วมปลูกต้นไม้ในวัด สําหรับ ครั้งที่ 10 (เป็นครั้ง
สุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 จะจัด ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ วัดหนองจอก ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด

๑๔
วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กระดับอําเภอ ครั้งที่ 2/2557 โดยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ได้ขอให้ทุกภาคส่วนวางแผนงานโครงการมุ่งเน้นเด็กและเยาวชนให้มาก ปลูกฝังเยาวชนให้มีการ
พัฒนา แม้อาจจะเริ่มช้าแต่ก็ขอให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันคิด หากหาคนทําไม่ได้ให้แจ้งสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ พระธาตุจอมเพชร
บริเวณพระนครคีรี อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน
รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อบูรณะโบราณสถานของพระนครคีรี จากผู้มีจิตศรัทธาของภาคเอกชน นําโดย
ผู้นําของมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ชุดไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้รับการบริจาคเป็นประเภทหลอด LED ประหยัด
กระแสไฟฟ้า สําหรับติดตั้งประดับไว้บริเวณพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท หอชัชวาลเวียงชัย และพระธาตุจอมเพชร
บนพระนครคีรี เพื่อให้เกิดความสว่างไสว สวยงาม และเป็นที่สังเกตเห็นของประชาชนในยามค่ําคืนได้ด้วยตาเปล่า
อย่างชัดเจน การประดับประทีปโคมไฟประหยัดพลังงาน เป็นการสร้างจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง
จังหวัดเพชรบุรี ได้มองเห็นความสว่าง ความงดงามของสถาปัตยกรรมศิลปกรรมบนพระนครคีรีในยามค่ําคืน วันที่
22 สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายอําเภอ 8 อําเภอของเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมมวลชน
กองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารภัยและภัยพิบัติ โครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้ 82
พรรษาองค์มหาราชินี ประจําปี 2557 ที่พื้นที่โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ บ้านท่ากระทุ่ม ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง โดย พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาการทหารเป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปลูกจิตสํานึก
ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติโดยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 20 ไร่ ประกอบด้วย ต้นสะเดา ต้นหว้า ต้นประดู่
ต้นขี้เหล็ก และต้นนนทรี กิจกรรมถวายพระพร การมอบถุงยังชีพ มอบทุนการศึกษาและนิทรรศการ สํานักงาน
ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 เพื่อพัฒนาแหล่งทําการประมงชายฝั่งให้สมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ําวัยอ่อน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
ชายฝั่งทะเล สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชาวประมงมีส่วนร่วมอนุรักษ์จัดการชายฝั่งทะเล เริ่ม
ดําเนินมามาตั้งแต่ ปี 2554 จนถึง ปี 2560 ในปี 2557 ได้ดําเนินการวางปะการังเทียมและทุ่นลอย แสดงตําแหน่ง
และขอบเขตในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ณ ตําบลหาดเจ้าสําราญ ตําบลบางเก่า เมื่อวันที่ 23 และ วันที่ 26
สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้วาง ณ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม เป็นจุดสุดท้ายในปีนี้ รวมปะการังเทียม จํานวน
3,510 แท่ง ทุ่นลอย จํานวน 36 ทุ่น
ประธาน
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จ นอกเหนือจากการเบิกจ่ายงบประมาณ จะพบว่าหลายหน่วยงานกําหนดจัดฝึกอบรม สัมมนา จํานวนมาก
ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครงการประชุมหารือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด, การศึกษาเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด, การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัด เช่น การเสริมสร้างความรู้ในการจัดทําแผน เพื่อนําหัวหน้าส่วนราชการไปเสริมสร้างความรู้ในการทําจัด
แผน โดยเชิญผู้มีความรู้ใหม่ ๆ ทางภาคเอกชนเป็นวิทยากรบรรยาย ขณะนี้ความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การบริหารเปลี่ยนแปลง (Change management) ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ต้องศึกษาว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งใดได้ บ้ า ง เช่ น การจั ด การผั ง ข้ อ มู ล การติ ด ตามประเมิ น ผล มอบทุ ก ส่ ว นราชการ
คิดโครงการ

๑๕
ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบทางการเกษตรอยู่ต้นน้ํา ภาคอุตสาหกรรมให้ความสําคัญด้านการ
แปรรูปโดยนําเอาพืชผลทางการเกษตรไปแปรรูป ทั้งนี้ มีบริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จํากัด อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี มีความต้องการวัตถุดิบเยอะ เช่น สับปะรด ข้าวโพด มะละกอ มะม่วง และว่านหางจระเข้
ซึ่งว่านหางจระเข้ชาวต่างชาติให้ความสําคัญมากกับการนําไปแปรรูป อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน
ประธาน
มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ประสานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี แบ่งกลุ่มในการจัด
ศึกษาดูงาน สําหรับเรื่องพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางศิลาฤกษ์
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กําหนดฤกษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา
11.29 น. การแต่งกาย : เสื้อสีส้ม
เรื่องสวัสดิการชุมชน เป็นเรื่องของชุมชนออมเงินคนละ 1 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือคนในชุมชน
เช่น การเกิด ผู้ชรา ผู้เสียชีวิต ของขวัญ ตลอดทุนการศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระของทางราชการ โดยชุมชนดูแล
กันเอง ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเยี่ยม
กองทุนของหมู่บ้าน/ชุมชน สัญจรไปเยี่ยมให้ครบหลาย ๆ กองทุน จังหวัดเพชรบุรี มีความเข้มแข็งมาก เงินทุน
หมุนเวียนหลายล้านบาท สมาชิกเป็นพันคนต่อกองทุน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง “โครงการฝากลูกไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี” โดยศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
(พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร) เอาชนะยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมบําบัดฟื้นฟู ประมาณ ๑,๒๐๐ คน เป็น
เยาวชน อายุระหว่าง 13 – 16 ปี จํานวน 40 คน ซึ่งเด็กเหล่านี้ควรอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ มอบส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกําชับ สอดส่องดูแล
ตามที่ผู้ตรวจสํานักนายกรัฐมนตรีได้มาตรวจเยี่ยม และได้มอบนโยบาย ดังนี้ ๑) การส่งเสริมให้มี
จุดขายสินค้าถาวรตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้เกษตรกร ๒) การเตรียมความพร้อม
เข้ า สู่ อ าเซี ย น มอบหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร ด้ า นภาษา แก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ในหน่วยงานของท่าน
จาการประชุมในหลาย ๆ ครั้ง ปรากฏว่าฝ่ายเลขานุการของส่วนราชการต่าง ๆ ไม่มีการเตรียมการ
เรื่องข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณามากเพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ ขอความร่วมมือทุกส่วน
ราชการ ตรวจสอบ และจัดทําข้อมูลต่าง ๆ ในการประชุมเพื่อพิจารณาโดยไม่เสียเวลา รวมทั้งวางแผนในการ
กําหนดทางเลือกหรือสร้างทางเลือกให้คณะกรรมการด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑) หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๖ จาก “ให้ข้าราการ” เป็น “ให้ข้าราชการ”
๒) หน้า ๑๐ ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ ๕ จาก “ในเรื่องของการป้องกันการร้องทุก” เป็น “ในเรื่อง
ของการป้องกันการร้องทุกข์”
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๐,๐๓๕.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘,๖๘๒.๖๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๒ อยู่ในลําดับที่ ๔๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑,๙๔๐.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๖๗.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕ อยู่ในลําดับที่ ๕๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๖
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๘,๐๙๔.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๖๑๕.๒๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๐๘ อยู่ในลําดับที่ ๔๙ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๖.๕๒ ผลการเบิกจ่ายลงทุน เป้าหมาย ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒
จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๕
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน ๒๓
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๓ ล้านบาท
๒) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๙๒.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๔.๐๗ ล้านบาท
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๙.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๗.๐๕ ล้านบาท ๔) สํานัก
ชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๗๒.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๕.๖๕ ล้านบาท ๕) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔
งบประมาณ ๓๑๙.๓๓ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๒๓๕.๑๒ ล้ า นบาท ๖) โครงการชลประทานจั ง หวั ด เพชรบุ รี
งบประมาณ ๓๘๕.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๗๑.๙๗ ล้านบาท ๗) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ
๖.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๐๕ ล้านบาท ๘) กก.๑ บก.กฝ. ค่ายพระรามหก งบประมาณ ๕.๐๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๐๑ ล้านบาท ๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๑๒.๐๖
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๔๘ ล้านบาท ๑๐) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ ๕.๑๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒.๖๓ ล้านบาท ๑๑) สํานักงานบํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๓๒.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๑๘.๔๙ ล้านบาท ๑๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง งบประมาณ ๑๘๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๗.๘๖ ล้านบาท
๑๓) กองกํ ากั บ การสนั บ สนุ น ทางอากาศ ตชด. งบประมาณ ๑๒.๙๕ ล้ านบาท เบิกจ่ า ยได้ ๕.๔๔ ล้า นบาท
๑๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๕๒.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๒.๐๔ ล้านบาท
๑๕) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๓๑.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๘๖ ล้านบาท
๑๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๒๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๑๘ ล้านบาท
๑๗) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๙๓.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๖.๒๙ ล้านบาท
๑๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๖๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓.๙๘ ล้านบาท ๑๙) งบจังหวัด
งบประมาณ ๑๑๘.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๕.๗๐ ล้านบาท ๒๐) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๘.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๕๐ ล้านบาท ๒๑) ศูนย์การทหารราบ งบประมาณ ๒๐.๙๕ 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 ๔๑.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ อยู่ในลําดับที่ ๖๗ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๙๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๘.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๕.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๗ อยู่ใน
ลําดับที่ ๖๓ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๖.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๕.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๙ อยู่ในลําดับที่ ๖๐
ผลการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ม จังหวัด) จังหวั ดเพชรบุ รี ได้รั บจั ดสรร ๒๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๓๓.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๐ อยู่ในลําดับที่ ๖ เป้าหมายไตรมาส ๔ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๗.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๒ อยู่ในลําดับที่ ๕
เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๘๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๕.๓๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๖๒ อยู่ในลําดับที่ ๑๔

๑๗
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการขอเบิกเงิน
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ให้
ดําเนินการตรวจสอบการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ หากพบว่ามีการบันทึกซ้ําให้ดําเนินการยกเลิก เพื่อ
ระบบคืนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การรับและนําส่ง
เงิน ส่วนราชการต้องบันทึกรายการรับและนําส่งเงิน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนของการบันทึก
รายการเบิกเกินส่งคืน หากส่วนราชการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
การขอกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ให้ส่วน
ราชการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
๐๔๐๖.๖/ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
ประธาน
มอบสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จัดทําสถิติย้อนหลังการเบิกจ่ายเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ กับปีที่
ผ่านมา รวมทั้งรวบรวมปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถทําให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ผู้แทนคลังจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ หดตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ ๐.๘ แรงฉุดดึงจากการหดตัวของอุปทานภาคการเกษตร แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจ
จังหวัดปรับฟื้นตัวดีขึ้นจากการหดตัว ร้อยละ ๗.๑ ในเดือนก่อน แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับด้านอุปสงค์ขยายตัวตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนเป็นสําคัญ
สําหรับปริมาณเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยสอดคล้องกับการชะลอลงของการลงทุน
ภาคเอกชน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และ
การลดลงของอัตราการจ้างงาน เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๙
ตามการหดตัวของดัชนีผลผลิตภาคการเกษตร จากการลดลงของประมาณผลผลิตข้าว สับปะรด และผลผลิตด้าน
ประมงเป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามปรับตัวดีขึ้นจากการหดร้อย ร้อยละ ๑๐.๔ ในเดือนก่อน ตามการขยายตัวของ
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ภาษีบํารุงท้องถิ่น
จากโรงแรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรม ประกอบกับ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๙ สะท้อนจากการขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมและจํานวนทุน
จดทะเบียนอุตสาหกรรมสะสม เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๖.๒ ตามการขยายตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ร้อยละ ๔.๔ ตามการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่ม
รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่และการปรับฟื้นตัวของรถยนต์จดทะเบียนใหม่ นอกจากนั้น ยังได้แรงสนับสนุน
จากการขยายตัวของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว ร้อยละ ๑๐ และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว ร้อยละ ๒.๒
ตามการเพิ่มขึ้นของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา แต่อย่างไรก็ตามดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีการใช้จ่าย
ภาครัฐชะลอลงเล็กน้อยจากการลดลงของสินเชื่อสําหรับการลงทุนและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามลําดับ ด้านรายได้
เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓๗.๘ เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัว
ร้อยละ ๓๕.๕ เนื่องจากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรด และผลิตด้านประมงเป็นสําคัญ สําหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๕ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๖.๘ ตามการขยายตัวของปริมาณเงินฝากของทุกธนาคาร แต่ชะลอ
ลงเล็กน้อยจากการขยายตัว ร้อยละ ๗.๖ ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๑๐.๑ ตามการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงเล็กน้อยจากการขยายตัว ร้อยละ
๑๑.๘ ในเดือนก่อน สอดคล้องกับการชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชนเช่นกัน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิน
เฟ้อขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๕ เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวด

๑๘
อาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม แต่อย่างไรก็ตามชะลอลงเล็กน้อยจากที่
ขยายตัว ร้อยละ ๒.๗ ในเดือนก่อน สําหรับเสถียรภาพด้านการจ้างงานลดลง ร้อยละ ๒.๑ ด้านการคลังเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนมิถุนายน จํานวน ๘๖๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ
๓.๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๖๖๑.๕ ล้านบาท
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๒ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของหน่วยงานกองทัพบก โครงการการเตรียมกําลัง
และการใช้ กํ า ลั ง ในการป้ อ งกั น ประเทศ และหน่ว ยงานสัง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โครงการสําหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับและผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นสําคัญ ในส่วนรายจ่าย
ลงทุน จํานวน ๑๙๙.๕ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๑๐.๗ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของงบรายจ่ายปีก่อน
ลดลง เป็นสําคัญ สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๔๘.๙ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๕.๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ภาษีเครื่องดื่ม ภาษีรถจักรยานยนต์ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บภาษีได้ลดลง เช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล จํานวน ๖๑๑.๘ ล้านบาท สะท้อน
ภาวการณ์คลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
ประธาน
ขณะนี้ ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มมีปัญหา เช่น ลําไย ยางพารา สําปะหลัง มูลค่าลดลง มอบส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การท่องเที่ยว การโรงแรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่า (ชั้น ๑) เน้น
การทํางานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยให้ทุกส่วนราชการร่วมสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
แบบศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ ทํางานเชิงรุก โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติเฉพาะกิจการเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย ทหาร
ตํารวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ หาข้อมูลแก้ไขปัญหาของประชาชน ในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน
การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็ว
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกอําเภอ ทุกเทศบาล และทุกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้แต่งตั้งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็นที่ปรึกษาศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
และให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวั ดเพชรบุรี โดยให้หั วหน้าสํ านักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าส่วนงานรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าส่วนงานบริการประชาชน สถิติจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้า
ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร และนายอําเภอ เป็นหัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ
ช่องทางในการร้องเรียน ดังนี้ ๑) ประชาชนเดินทางมาติดต่อขอรับบริการได้ทุกที่ที่มีศูนย์ดํารงธรรม
ตั้งอยู่ ๒) ร้องเรียนเป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ ๓) ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ปณ ๑๐๑ ๔) โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๒๔๐ ๑๑๖๓ โทรศัพท์ Hot Line
สายด่วน ๑๕๖๗ ๕) เว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี http://Damrongdhamaphet.go.th ๖) ผ่าน Gmail
Damrongphet@gmail.com และ Facebook ศูนย์ดํานงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ๗) ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
และอําเภอเคลื่อนที่
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม
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๑๙
๔.๒ การจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัฒนธรรมจังหวัด
ผลการดําเนินงานการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ดังนี้ ๑) งานที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติม ประกอบด้วย การจัดทําประติมากรรมนูนต่ํา ๑๒ ภาพ ติดตั้ง
ตัวหนังสือป้ายอุทยานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ งานปรับภูมิทัศน์ ต้นไม้ เพิ่มความร่มรื่น การเททองหล่อในส่วนของ
พระมหา-พิชัยมงกุฎพระบรมรูป การจัดทําผ้าทิพย์/พานพุ่ม การย้ายเสาไฟและโทรศัพท์อื่น ๆ การดําเนินงาน
ด้ า นพิ ธี ก าร ประกอบ ๓ พิ ธี การ ดั งนี้ ๑) พิ ธี เททองหล่ อพระบรมรู ปฯ และวางศิ ลาฤกษ์ กํ าหนดในวั นที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๒) พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐาน คาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓) พิธีเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จะดําเนินการเมื่อสถานที่พร้อมและพิธีการที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ การกําหนด
แผนการประชาสัมพันธ์พิธีเททองหล่อพระบรมรูปและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑) การ
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๒) จัดทําสกู๊ปเพื่อฉายทางเคเบิ้ลทีวี สปอร์ตทีวี สปอร์ตวิทยุ ๓) จัดทําคัทเอาท์
ประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณทางเข้าเมืองเพชรบุรี หน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณจุดสําคัญในจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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ประธาน
งบประมาณในการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จํานวน ๓ ระยะ จังหวัดได้ใช้งบประมาณไปหมดแล้ว ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และงบบริจาค มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาทุน และประสาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี เกี่ยวกับระเบียบการใช้สวนสาธารณะ ในส่วนของงบประมาณในการดูแลอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังส่งมอบงาน ต้องขอความร่วมมือเทศบาลเมืองเพชรบุรีช่วยดูแล
ในระยะแรกไปก่ อ น ต่อไปอาจมี ก ารจัดตั้งมู ล นิ ธิเข้ามาดูแ ลแทน สําหรั บท่อนไม้ จะดําเนิ น การขนย้า ยไปไว้
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยจัดทําป้ายบอกประวัติความเป็นมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม
พลังงานจังหวัด
จากการประชุมกองทุนประหยัดพลังงาน และได้พิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พลังงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการสนับสนุนพลังงาน
จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานราชการ
และประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ หากคิดว่าบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ตลอดจนโครงการใดที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถจัดทํา
โครงการของบประมาณได้ โครงการละไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่เขื่อนเพชรและอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน
ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา อ่างเก็บน้ําจังหวั ดเพชรบุรี ทั้งอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน อ่ างเก็ บน้ํ าห้วย
แม่ประจันต์ และอ่างเก็บน้ําห้วยผาก อยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างเก็บน้ํา
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่มีความจําเป็นต้องระบายไปใช้ หากสถานการณ์อยู่ในระดับนี้ ปีนี้ต้องบริหารจัดการน้ํา
อย่างประหยัด และในปีหน้าอาจมีการงดการส่งน้ําเพื่อการเกษตร เนื่องจากต้องเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
อุปโภค บริโภค และระบบรักษานิเวศน์ สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน อยู่ในระดับเกณฑ์ต่ํา ซึ่งมีความหวังว่า
ประมาณเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากมีมรสุมเข้าจะมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น อ่างเก็บน้ําห้วย
แม่ประจันต์ อยู่ในภาวะวิกฤติ ปริมาณน้ําน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา เริ่มมีภาวะขาดแคลนน้ําเพื่อใช้ใน
การเกษตร บริเวณพื้นที่ด้านท้ายอ่าง อ่างเก็บน้ําห้วยผาก ยังคงเก็บน้ําไว้ได้ เพราะต้องสนับสนุนน้ําให้กับโครงการ
ชั่งหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒๐
การติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ํา จะทําการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามน้ําที่อ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน
อ่ า งเก็ บ น้ํ า แม่ ป ระจั น ต์ อ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ยผาก เขื่ อ นเพชร และแม่ น้ํ า เพชรบุ รี นํ า เสนอเป็ น รู ป ภาพ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลทางสถิติ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างส่วนราชการและประชาชนทั่วไปเข้าใจง่าย โดยทํา
การติดตั้งทั้ง ๓ อ่างเก็บน้ํา รวมทั้งเขื่อนเพชร แม่น้ําเพชรบุรี บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดแบบ PAN/TIL/ZOOM เครื่องมือวัดน้ําฝน เครื่องมือวัดระดับน้ําอัตโนมัติแบบเรดาร์ เขื่อนแก่งกระจาน
ที่ว่าการอําเภอบ้านแหลม ติดตั้งจอ LED เขื่อนเพชร และศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ติดตั้งจอ LED FULL COLOR
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
นายอําเภอชะอํา
ผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการ
กู้เงินนอกระบบ โดยได้ดําเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
อําเภอชะอํา ดังนี้ ๑) ลูกหนี้มาเจรจา จํานวน ๓๐ ราย ๒) เจ้าหนี้มาเจรจา จํานวน ๒๕ ราย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
๑,๖๙๘,๗๐๐ บาท ผลการเจรจา ดังนี้ ๑) ลูกหนี้มีความประสงค์โอนไปเป็นลูกหนี้ของ ธนาคาร ธกส. สาขาชะอํา
จํานวน ๖ ราย มูลหนี้ ๕๓๕,๐๐๐ บาท ๒) ลูกหนี้มีความประสงค์โอนไปเป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสิน สาขา
ชะอํา จํานวน ๘ ราย มูลหนี้ ๗๙๙,๐๐๐ บาท ๓) ลูกหนี้ไม่มีความประสงค์โอนไปเป็นลูกหนี้ของธนาคาร จํานวน
๑๖ ราย มูลหนี้ ๓๖๔,๐๐๐ บาท เจ้าหนี้ลดดอกเบี้ย จํานวน ๔ ราย เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท เจ้าหนี้พักชําระ
หนี้ จํานวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่
พัฒนาการจังหวัด
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไตรโลก ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมทอดผ้าป่าฯ จํานวน ๓๕๐ คน
มียอดเงินทอดผ้าป่าฯ รวมทั้งสิ้น ๓๖๙,๒๗๓ บาท แยกเป็น ๑) ยอดเงินทําบุญจากส่วนราชการระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ และผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน ๕๒,๓๒๑ บาท ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะนําฝากเข้าบัญชี “เงินสนับสนุน
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี” เพื่อใช้ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ๒) หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน จํานวน ๙๙ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน ๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๑๒๗
หมู่บ้าน/ชุมชน นําพุ่มผ้าป่าเข้าร่วม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๙๕๒ บาท ซึ่งส่วนนี้นํากลับคืนสู่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ ผลการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST)
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดการประกวดและเผยแพร่ผลการดําเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้
พัฒนาการจังหวัด
(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ประจําปี ๒๕๕๗ ในงาน “ศิลปาชีพ
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
ได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จํานวน ๒๕ กลุ่ม ๒๕ ผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โดยผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาจาก KBO จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดได้พิจารณา

๒๑
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ สบู่โคลนเกลือ กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อําเภอบ้านแหลม เข้าประกวดผลงานเครือข่าย
องค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ประจําปี ๒๕๕๗
จังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินสด ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว กําหนดให้
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระ ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นไปก่อน เมื่อมีกรณีที่ต้องเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งทําหน้าที่คัดเลือกบุคคล
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และต้องดําเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในกําหนด ๑๕ วันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี จึงมีคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น และดําเนินการจัดประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนานเป็นการชั่วคราว โดยวิธีการลงคะแนนลับ และได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกเทศบาลตําบลหนองขนาน
เป็นการชั่วคราวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๑๒ ราย ซึ่งได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนานครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ผอ.กกต.ประจําจังหวัด การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) กําหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ จํานวน ๑๑ ราย มีจํานวนไม่เกิน ๒๕๐ ราย ต่อมามีพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาฯ จํานวน ๑๒ คณะ และให้มี
คณะกรรมการสรรหาฯ สําหรับจังหวัด จํานวน ๑ คณะ จาก ๑๒ คณะ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลาง จํานวน ๑๑ ด้าน ๆ ละ ๗ คน ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีคณะกรรมการสรรหา
จํานวน ๖ ราย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตําบลฯ
และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการสรรหาจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาจังหวัดเพชรบุรี สําหรับองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
ที่ไม่แสวงหาผลกําไร ให้เสนอชื่อได้ ๑๑ ด้าน ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาคัดเลือก ให้เหลือ
จํานวน ๕๐ ราย จาก ๑๑ ด้าน ๆ ละ ๕๐ ราย เพื่อจัดส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา
คัดเลือกให้เหลือ จํานวน ๑๑ ด้าน ๆ ละ ๑๕ ราย รวมไม่เกิน ๑๗๓ ราย ในระดับจังหวัด เปิดโอกาสให้บุคคลที่ต้องการ
เข้ารับการคัดเลือกแสดงเจตจํานงต่อกรรมการสรรหาฯ ประจําจังหวัด เพื่อพิจารณาให้เหลือจังหวัดละ ๕ คน และ
ส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จํานวน ๑ ราย รวมแล้วไม่เกิน ๒๕๐ ราย
ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาจังหวัดเพชรบุรี กําหนดให้ผู้ที่สนใจ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ได้แสดงเจตจํานงต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓๑ คน ทั้งนี้ ได้ขยาย
เวลาแสดงเจตจํานงได้จนถึง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๒
๔.๙ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗”
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗”
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าวัด ทําบุญในวันธรรมสวนะ รวมทั้ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันระหว่างวัดกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์
ปรองดองให้กับทุกภาคส่วนของจังหวัดเพชรบุรี และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ประเทศสืบไป จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทําบุญในวันธรรมสวนะ
โดยนําภัตตาหารเช้าถวายพระภิกษุ สงฆ์ ในโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ ยมวัด ปี ๒๕๕๗” ครั้งที่ ๑๐ ในวันจันทร์ที่
๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดหนองจอก (ธรรมยุต) ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

