รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.อ.สุรินทร์
4 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์
5 พ.ท.หญิง สุชาดา
6 นายณัฐวุฒิ
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นายจิตจรูญ
11 นางสาวอรสา
12 นายสุวัฒน์
13 นายพิภพ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอธิฏฐาน
นางสาวสุมาลี
นายศิริพจน์
นายอรรจธร
นายสมชาย
นางสวัสดีโสภา
นางกรรณิกา
นางสาวสุกัญญา
นายสนธยา
นางผกาวรรณ
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางแก้วกาญจน์
นางสาวนงลักษณ์
นายมานะ
นางอรนุช
นายยุทธนา

ทองนิตย์
บุญบันดาล
นิลเหลือง
บริรักษ์กุล
แก่นแก้ว
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวาลา
เพ็งพริ้ง
ขันเชื้อ
พัชรพรรณสกุล
ช้างเผือก
เหลืองสะอาด
วัฒนานุกูล
ลี้ตระกูล
อัครธรรมกุล
พูลไชย
เอี้ยวสกุลรัตน์
ปั้นแตง
เสนเอี่ยม
บุญเกิด
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
วสุพรพงศ์
เล็กน้อย
วัฒนากร
ชัยชาญ
สมบูรณ์จิตต์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายชาญณรงค์
นางสาวกนกวรรณ
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.อ.ประเวศ
นายพรหมพิริยะ

พวงสั้น
ผดุงขันธ์
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
เชิดชูวงศ์
กิจนุสนธิ์

แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายรัฐฐะ
40 นายวิรัตน์
41 นายพิทยา
42 นายขจรศักดิ์
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายรัฐพล
45 นายประยุทธ
46 นายธนศักดิ์

สิริธรังศรี
ไชยสิทธิ์
วงศ์ไกรศรีทอง
สมบูรณ์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
ทรัพย์ทวี
ศุภศิริพงษ์ชยั

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 ร.ท.สมพร
48 ร.อ.วีรวัฒน์
49 ร.อ.มาโนช

กาฬพันธ์
โพธิไทรพิทักษ์
โรจนบุรานนท์

แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผูบ้ ังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผูบ้ ังคับกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 ร.ต.ท.แสงรุ่ง
51 พ.ต.ท.อดิศักดิ์

สีนวล
ใจดี

52 พ.ต.อ.อมร

ผ่องสมรูป

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชิงชัย
ศรุตานันทะ
พันธ์จินดา
ละมั่งทอง
คงเนียม
โตยิ่ง
จิตรบรรจง
ชันแสง
เลิศพลรัตน์
ระเวง
จําปาทอง

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ

ร.ต.อ.สมเด็จ
พ.ต.ท.มีชัย
พ.ต.ท.บุญส่ง
พ.ต.ท.นันทนัช
พ.ต.ท.สถิตย์
พ.ต.อ.อรัญ
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ท.สําเริง
พ.ต.ท.นิพนธ์
พ.ต.ท.ชลิต
พ.ต.ต.ศักดา

๓
64 พ.ต.ท.มานพ
65 พ.ต.ท.สมนึก

สืบพุก
พันธ์แจ่ม

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางสาวสิริรัฐ
67 นางสาววิไลพร
68 นางสาวรุ่งณภา
69 นายเกษมภูมิ
70 นายดาว
71 นางสาวณัฏฐพัชร

รัตนศักดิ์ชัยชาญ
เอื้ออวยพร
แสงมณี
วีรสมัย
เพพิพัฒน์
อรรถจันทร์

72 นายนักรบ
73 นายปิยพงษ์
74 นายฐานุวัตร

อินทรสาลี
สันติกุล
รัตนโชคมงคล

75 นายธนพร

แก้วประเสริฐ

แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
76 นางนพวรรณ
แย้มพรหม
77 นายพรเลิศ
อุ่นเจริญ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
78 นายวสันต์
กมลศรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
79 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
80 นางสินทรัพย์
นกแก้ว
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
81 นางสาวธัญพร
อุ่นเศียร
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่งานสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่
ป่าละอู หนองพลับ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
ตามพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
82 นายศักดา
ปิ่นอยู่
83
84
85
86
87
88
89
90
91

นายสุทธิศักดิ์
นางสาวจันทิมา
นายสายันต์
นายสมเกียรติ
นายชัยวัชน์
นายศักดา
นายกฤษณุพันธ์
นางสาวมนทกานติ
นายโยธิน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ (ส่วนแยก
จังหวัดเพชรบุรี)
โภคาพานิช
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
เกศเมตตา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
สนใจ
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
นวลละออง
แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
สมุทรเก่า
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
โกเมนไปรรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ท้ามติ้น
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
เทิดวงศ์วรกุล
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี

๔
92
93
94
95
96
97
98
99

นายสันต์
นายวีระศักดิ์
นายองอาจ
นางนารีรัตน์
นางสาวศิริ
นายศุภชัย
นางบุญศรี
นายจักรพันธ์

จรเจริญ
จุลภักดิ์
ทองประเสริฐ
รุ่งสมัย
วัดสว่าง
เม่งพัด
บุญเส้ง
ปุณะตุง

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
100 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
101 นางศิริภรณ์
ขําทวี
102 นายสว่าง
รัตนนรา
103 นายปณัย
หนูแท้
104 นายนิยม
โสมทัศ
105 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักแขวงทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
106 นายมนตรี
โภโค
107 นายไพโรจน์
นาครักษา
108 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม
109 นายอดุลย์เดช
ขุนทอง
110 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
111 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
112 นายไพศาล
เทพสุต
113 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร

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

กระทรวงพลังงาน
114 นายทรรศชล

พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
115 นางสาวกุลธิดา
116 นายธีระเมธ

เพ็ชรวงศ์
เอียดแก้ว

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
117 นายชัยวัฒน์
บุญยืด
118 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล
119 นายศุภกร
ทองคล้ํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
120 นางณิชารี

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

ภควัตชัย

๕

กระทรวงยุตธิ รรม
121 นายวีรชัย
122 นางบุษศา

เพชรรัตน์
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
123 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
124 นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
125 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
126 ผศ.ดร.นิวัติ
127 นายสหรัฐ
128 นายสายันต์
129 นายสมพงศ์
130 นายสรรเสริญ
131 นายสรยุทธ
132 นายฉัตรชัย
133 ว่าที่ ร.ท.นิคม
134 นายเรืองแสง
135 นายสุรพงษ์
136 นายทวีศักดิ์
137 นางยุพาภรณ์
138 นายนิวัฒน์
139 นายประสิทธิ์
140 นายวีระ
141 นายวีระ

รุ่งธีระ
กลิ่นงาม
พูลนาค
ศักดิ์จิรทาพงษ์
กาศเกษม
ไหมทอง
อุ่นใจ
สุวรรณดี
เหลี่ยมจุ้ย
ห้าสกุล
สาคเรศภักดีพงษ์
ไทยประดิษฐ์
จงเจริญ
ชุ่มกมลธนิตย์
เรืองแสงอร่าม
แก้วกัลยา
กิ่งแก้ว

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

กระทรวงสาธารณสุข
142 ส.อ.สัมพันธ์
143 นางวิภาพร

มุสิกเจียรนันท์
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
144 นายทวีทรัพย์
145 นายวัลลภ
146 นายทนง

วัฒนวานิช
คณาวงษ์
ตะภา

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
147 นายพุทธา
148 นางรจสุคนธ์

ศรีคําภา
นักเบศร์

ผู้อํานวยการ ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

๖
149
150
151
152
153
154

นายจํานงค์
นายอภิชาต
นายวิเชียร
นายพรชัย
นายศักดิ์ศรี
นายมนู

ตันติรัตนโอภาส
พวงน้อย
เรียบร้อย
คุ้มมี
ลาภประสิทธิ์
อาลี

ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
155 นางสลักจิต
156 นางเยาวลักษณ์
157 นางกนกวรรณ
158 นางวรรณา
159 นายอุดม
160 นายทัตณัชพงษ์
161 นายอนุชา
162 นายอภิชาติ
163 นางสาวอัญชิสา
164 นายบุญยอด
165 จ.ส.อ.ประชา
166 นางสาวรมิดา
167 นายชาญชัย

เจริญสุข
ทัสทะเสน
ชนะสิทธิ์
พราหมณ์แก้ว
วงวาทิน
เติมวรรธนภัทร์
สุภาษิต
แก้วโกศล
วาดประเวช
มาคล้าย
นามทิพย์
กลิ่นเมือง
กรีธาธร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
168 นายคงศักดิ์
169 นายอานนท์
170 นางสาวธราภรณ์
171 นางวรรณวิมล
172 นายวิชัย
173 นายราชัน
174 นายพิสิษฐ์
175 นางสาวสุวรัตน์

สุดลาภา
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
มีน้อย
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
2 ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
3 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
7 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
8 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)

๗
9
10
11
12
13
14

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราห์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัด
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อ
เป็นเครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัว ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อม พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐาน
บนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสา
รักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
กองบั ญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่ งชีพ”
ให้กบั นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และกิจการกองอาสารักษาดินแดน ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดย
ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับมอบเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ประธาน
ผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่นับถือ พระบารมีแห่งองค์สยามเทวาธิราช ดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจน
พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรด
อภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
๒. มอบเกีย รติบัต รให้กับ อาสาสมั ค รคุ มประพฤติก ระทรวงยุ ติธ รรมที่ป ฏิบั ติง านมาเป็ น
ระยะเวลา ๒๕ ปี ประจําปี ๒๕๕๘
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด ด้วยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดําเนินการโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม โดยได้มีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีประวัติดี ความประพฤติดี มีฐานะมั่นคง มีความพร้อมที่จะ
เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม และต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือจากบุคคลในชุมชนเพื่อเข้ารับ
การอบรมและแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติในฐานะผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการออกเยี่ยมเยียนสอดส่องดูแล
แก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม ตลอดจนให้คําแนะนําช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้กระทําผิด นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการ
สนับสนุนงานของกระทรวงยุติธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพฯ

๘
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ประกาศให้วันที่ ๑๖ มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับรางวัล
เพื่ อประกาศเกียรติ คุณฐานะที่ เป็ นผู้เสี ยสละทําคุณประโยชน์ใ ห้แ ก่ สั งคมและประเทศชาติ และในปี ๒๕๕๘
กรมคุมประพฤติ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงาน
มาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี เข้ารับการประกาศเกียรติคุณในวันอาสาสมัครคุมประพฤติประจําปี ๒๕๕๘
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยเสนอชื่อของอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี ประจําปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ ราย ดังนี้ ๑) นายทองใบ แท่นมณี
๒) นายบุญเจริญ นรชาติยาพจน์ ๓) นายสมจิต แย้มโอษฐ์ ๔) นายเสน่ห์วิภณ น้องสินธุ์ ๕) นายศรีเพชร นามเดช
๖) นายพู ล จั น ทร์ มั่ น ๗) นายเสนาะ สุ ข จํ า เริ ญ ๘) นายฉลอง อารี ย์ ว งศ์ ๙) นายประเทื อ ง พยั พ พฤกษ์
๑๐) นายชัชวาล ศพสังวัตสร์ ๑๑) นายชิต นวมนิ่ม
๓. มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ซึ่งในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานโดยเฉพาะการคัดเลือกอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บันทึกข้อมูลที่มี
ความรู้ ความสามารถเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้ง นําข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างจริงจัง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
และเพื่อเป็นขวัญและกําลั งใจในการทํางานแก่ ผู้ปฏิบัติงาน จั งหวัดเพชรบุ รี ได้คัดเลื อกผู้ จัดเก็ บข้ อมู ลดี เด่น
ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) ผู้จัดเก็บข้อมูล
ดีเด่น ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ทะนะทาน อําเภอเมืองเพชรบุรี นางสาวนาตยา แก้วเจริญ อําเภอชะอํา และ
นางประนอม กลองชิต อําเภอเขาย้อย ๒) ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น ได้แก่ นางสาวชิดชนก อุทัย อําเภอบ้านลาด
นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช อําเภอหนองหญ้าปล้อง และนายนพพร อ่อนละมูล อําเภอท่ายาง ๓) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ได้แก่ เทศบาลเมืองชะอํา องค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี และ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน จํานวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอํา เทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
เทศบาลตําบลหัวสะพาน เทศบาลตําบลเขาย้อย เทศบาลตําบลนายาง เทศบาลตําบลท่ายาง เทศบาลตําบล
หนองจอก เทศบาลตําบลบ้านลาด เทศบาลตําบลบ้านแหลม และเทศบาลตําบลบางตะบูน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ย้ายมาจาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย
๑.๒ ข้าราชการเข้าร่วมประชุมใหม่
๑) นายไพโรจน์
เฉลิมวงศ์
นายสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี
๒) นางสาวธัญพร
อุ่นเศียร
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ป ระสานงานโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดําริ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

๙
ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ฯ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่
ป่า ละอู หนองพลั บ ป่ า เด็ ง หุ บ กะพง ดอนขุ น ห้ว ย กลั ด หลวง ตามพระราชดํา ริ จัง หวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ แ ละ
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งสํานักงานใหญ่และศูนย์ย่อย ๕ พื้นที่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
๑) ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒) ศูนย์
ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี ๓) ศูนย์ประสานงานโครงการหุบกะพง
ตามพระราชประสงค์ จังหวั ดเพชรบุ รี ๔) ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่ บ้านสหกรณ์ ดอนขุนห้ วย ตามพระราชประสงค์
จังหวัดเพชรบุรี ๕) ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์หนองพลับ - กลัดหลวง ตามพระราชประสงค์กลัดหลวง
จังหวัดเพชรบุรี มีหน้าที่ ประสานงาน และบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการและหน่วยงานในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริ เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกโครงการฯ รับผิดชอบดูแลการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย และภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
โครงการ พัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการตามพระราชดําริและสมาชิกโครงการ
ประธาน
ยินดีต้อนรับทุกท่าน ในส่วนของหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ขอมอบหมายงาน
เรื่องการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณห้องโถงอุทยานเฉลิ มพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
จัดแบบนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประสานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รีบดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทําโครงการ เพื่อขอใช้งบพัฒนาจังหวัดในปีต่อไป
หากดําเนินการสมบูร ณ์แล้ว จะได้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี
สําหรับงานของผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ฯ จากการ
ปรับโครงสร้างของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นหน่วยงานใหญ่และครอบคลุมหลายพื้นที่
จํานวนสมาชิกสหกรณ์มาก และมีปัญหาที่รอการแก้ไขมากมาย ฉะนั้น หากกระทําการใด ๆ ขอให้ศึกษาระเบียบ
และข้อกฎหมายให้ดี
๑.๓ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
ปัญหาภัยแล้ง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความห่วงใยชาวนา พยายามแก้ไขนาที่ปลูกข้าวไปแล้วในเขต
ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา โดยการปล่อยน้ํา ในส่วนของชาวนาที่ยังไม่ได้ทําการปลูกหรือหว่านข้าว ขอให้ชะลอไปก่อน
ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ คาดว่าจะมีฝน มอบสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกรว่าจะทําอย่างไรจะให้ใช้น้ําให้น้อยลง โดยการปลูกพืช
ใช้น้ําน้อย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น เป็นระบบน้ําหยด หรือเปลี่ยนเป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์ ทําประมง หรือ
ประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ
ผู้แทนเกษตรจังหวัด สําหรับปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเพชรบุรี ยังไม่มีผลกระทบ เนื่องจากยังมีน้ําเพียงพอ แต่ทั้งนี้
รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ําน้อย สําหรับปัญหาที่พบมากที่สุด คือ แถบลุ่มน้ําเจ้าพระยา
จํานวน ๒๒ จังหวัด ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานไปยังโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ขอความ
ร่วมมือจากเกษตรกรให้ทํานาตามระยะเวลาและแผนที่กําหนดไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี
ประธาน
ขณะนี้น้ําในอ่างเก็บน้ําของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ อ่างเก็บน้ําห้วยผาก และอ่างเก็บน้ํา
แม่ ป ระจั น ต์ ร้ อ ยละ ๖๐ ถื อ ว่ า โชคดี ม ากที่ยั ง มี น้ํ า ในอ่า งที่ เ ก็ บ ไว้ เ มื่ อ ปี ๒๕๕๖ เต็ ม จํา นวน มอบหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเพียงพอหรือไม่ เรื่องการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือ

๑๐
เกษตรกร กรณีพื้นที่ที่ไม่สามารถทํานาได้ จะให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างไร ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต
อย่างไร สําหรับจังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการสํารวจปัจจัยการผลิตไปเรียบร้อยแล้ว มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องภัยทุกประเภท มอบสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องภัยทุกประเภท
เรื่องโครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญ
ประจําวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ประธาน ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก ส่ ว นราชการมี ส่ ว นร่ ว มในการถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นแดนธรรมะ จึงขอเชิญชวนร่วม
บริจาค กองบุญละ ๑๑,๐๐๐ บาท
เรื่อง SMEs จากนโยบายของรัฐบาล ได้พยายามผลักดันให้มีการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาลที่จะผลักดันให้อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือในระดับจังหวัด แบ่งเป็นกลุ่ม SME ที่เริ่มดําเนินการ (startup) กลุ่มธุรกิจ
ที่มีศักยภาพทางการตลาด (Rising Stars) และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turnaround) โดย
ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้ส่วนกลางได้พิจารณาช่วยเหลือ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
กิจ กรรมดังกล่าวในสื่ อทุกแขนง เพื่ อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้ม าสมัค ร โดยเฉพาะภาคพาณิชยกรรม
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการต่าง ๆ
เรื่องการทวงคืนผืนป่า เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาภัยแล้ง คือ พื้นที่ป่าลดน้อยลง ภาวะ
โลกร้อนส่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ป่าไม้ อุทยาน
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการไปแล้ว เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรี ต้องไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่
สําหรับมาตรฐานการเยียวยาต้องดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สิ่งใดที่ต้องปราบปราม สิ่งใดที่จะปล่อยให้
เป็นป่ากันชน ซึ่งมีข้อสั่งการชัดเจนอยู่แล้ว
เรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ รั ฐ บาลมี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ผ่ อ นผั นให้ เ สร็ จสั ญ ญาโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ขยายเป็นครั้งสุดท้ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ดังนั้น โครงการต่าง ๆ ที่ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างแล้วยังไม่ดําเนินการเซ็นสัญญา ขอให้ดําเนินการให้ทันภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดต้องโดนเรียกเงินคืน
เรื่องศูนย์ดํารงธรรม ทุกส่วนราชการที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เรื่ อ งปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชนที่ แ จ้ ง มาศู น ย์ ดํ า รงธรรมและศู น ย์ ดํ า รงธรรมประสานต่ อ ไป
ส่วนราชการต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดดําเนินการอย่างเพิกเฉย เช่น การปิดกั้นถนนสาธารณะ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
การไม่มีที่ดินทํากิน หนี้นอกระบบ ปัญหาเพื่อนบ้านเลี้ยงหมูส่งกลิ่นรบกวน ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งภายในครัวเรือน
ฉะนั้น เป็นหน้าที่ของอําเภอ และส่วนราชการที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นหลักฐาน ขณะนี้
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปแล้วกว่า ๑๐๐ เรื่อง
เรื่องความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศเจตนารมณ์
ไปแล้วในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของความโปร่งใสมาอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบ ดูแล โดยเฉพาะระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างขอให้ศึกษา
ระเบียบให้ดี เรื่องการกําหนดราคากลาง ขอให้มีแหล่งที่มาของข้อมูล มีการประกาศราคากลางหรือไม่ มีการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบหรือไม่ ประกาศแล้วได้ส่งสัญญาข้อมูลไปสํานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ

๑๑
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบหรือไม่ ดําเนินการตามมติสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ตาม พรบ. ฮั้วประมูล หรือไม่ ประกาศครบถ้วน ถูกต้อง ตามขั้นตอน ตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม่ สิ่งสําคัญที่สุด คือทําอย่างไรให้ราชการได้ประโยชน์
เรื่ อ งขยะ ขอความร่ ว มมื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นําเรื่องการคัดแยกขยะไปประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน นักศึกษาฝึกการแยกขยะในชุมชน ในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ ขณะนี้ พบว่าปัญหาเรื่องการก่อสร้าง
โรงงานกําจัดขยะมีพี่น้องประชาชนต่อต้านทุกจังหวัด โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นพลังงาน ใช้แกลบเป็นพลังงาน ใช้ถ่านหิน
เป็นพลังงาน โรงไฟฟ้าชีวมวล เกิดการต่อต้านทั้งหมด รวมทั้ง โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งโครงการต่าง ๆ
เหล่านี้ ขอให้ไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในระดับชุมชน ก่อนคิ ดทําโครงการ ซึ่งได้มอบนายอําเภอ
ทุกอําเภอไปประชุมในระดับอําเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการคิดทําโครงการขอให้มีการพูดคุยกับ
ชุมชนก่อน ว่าจะกระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร หลายอําเภอพบว่ามีพี่น้องประชาชนมาคัดค้าน
ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด แล้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
(นายไกร บุญบันดาล) มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM) ทางสํานัก
นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้พี่น้อง
ประชาชน และส่วนราชการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยเปิดลงทะเบียน
ผ่านระบบเว็บไซต์ หรือลงทะเบียน ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน ๑,๐๐๐ คน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อและ
เข็มกลัดพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้
หากท่านใดไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนเอง สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จะเข้าไตรมาสที่ ๔ ตามที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้ เมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ทั้งงบลงทุนและงบประจํา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๖ ภาพรวมของ
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งงบฟังค์ชั่น งบจังหวัด โดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๗๖.98 ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์ แต่อยู่ในลําดับที่ ๕๒
ของประเทศ จังหวัดสามารถเบิกจ่ายงบประจําเกินเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 86.71 สําหรับงบลงทุนเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 56.51 งบจังหวัด เป้าหมายต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 76 จังหวัดเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 48.69 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์
อยู่ในลําดับที่ 55 ของประเทศ โดยเฉพาะงบลงทุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 45 ของความร่วมมือทุกส่วนราชการเร่งรัด
การเบิกจ่ายทั้งงบฟังค์ชั่นและงบที่จังหวัดจัดสรรไปดําเนินการ ทางรัฐบาลกําหนดมาตรการไว้ว่าให้ทุกส่วนราชการ
ที่ได้รับงบประมาณต้องดําเนินการลงนามในสัญญาให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โครงการ SME นอกจากที่เราจะมีมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการใหม่ (startup) คือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนไม่เกิน ๓ ปี กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่เริ่มประกอบการ และ
กําลังมีอนาคต (Rising
Stars) กลุ่ ม ที่ ๓ เป็นกลุ่ม ที่ประสบปั ญญาด้านเศรษฐกิจ อยู่ร ะหว่างการฟื้นตัว
(Turnaround) จังหวัดต้องร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดูแลเรื่องการ
ประกอบการ SME ประชาสมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดมาลงทะเบียนและเชิญชวนผู้ประกอบการที่อยู่ใน
๓ กลุ่ม ได้เสนอตนเพื่อจัดประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ทํา และดําเนินการคัดเลือกให้เหลือตัวแทน 1 ตัวแทนในแต่
ละกลุ่ม เพื่ อเข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรมการขยายตลาดการสร้างเครือข่ ายต่าง ๆ โดยผู้ ประกอบการสามารถ
ลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี สําหรับผู้ประกอบการ Turnaround ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะนําเข้า
สู่ระบบสถาบันการเงิน จากนั้นจะมีการจัดฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย มาตรการดังกล่าวจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มอบสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประสานงานการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว

๑๒
เรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทําโครงการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กร ทุกส่วนราชการต้อง
จัดทําคู่มือ เครื่องมือ และรูปแบบในการตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อรองรับการตรวจสอบ ปี 2558 เริ่มระหว่าง
วั น ที่ 7 - 9 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทางสํ า นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จะเข้ามาเก็บข้อมูลจากหน่วยงานนําร่อง ๓ หน่วยงาน
ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านกระบวนงาน ว่ามีกระบวนการทํางานในลักษณะการแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างไร มีคําสั่งแต่งตั้ง มีการดําเนินการไปตามกระบวนการดังกล่าวถูกต้อง โปร่งใส
ชี้แจงได้หรือไม่ ๒) เรื่องการสร้างระบบตรวจสอบภายในองค์กร ๓) การสร้างระบบตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ ในปีต่อ ๆ ไป มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานวางระบบใน ๓ ด้าน ภายในองค์กรให้ถูกต้อง โดยจะมี
การตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี นําข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ประธาน
และนายกรัฐมนตรี เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนทุกเดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบข้อมูล
เชิงนโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกครอง ด้านสังคม รวมทั้งเรื่องศูนย์ดํารงธรรม โดยแยกออกเป็นเรื่องของ
แต่ละหน่วยงาน
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณพุทธสถานวัดพระแก้วน้อย บนอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครคีรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี 2558
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรณรงค์
ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และพุ ท ธศาสนิ ก ชนเห็ น คุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการทําโคมของจังหวัดเพชรบุรี
ให้คงไว้ สื บไป กิ จ กรรมประกอบด้วย ชั กโคมขึ้น สู่ ยอดเสาและกดปุ่ ม เปิดไฟโคมบริเ วณด้านหน้าพระอุ โบสถ
วัดพระแก้วน้อย จุดดอกไม้พุ่ม ดอกไม้ไฟ ถวายเป็นพุทธบูชาการแสดงพระธรรมเทศนาปฐมสมโพธิกถา กล่าว
แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดเขากระปุก
ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานปลูกป่าตามโครงการ “รวมพลัง พลิกฟื้น
ผืนป่า....ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยังยืน” เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2558 พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน 4 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ หว้า ซึ่งเป็นไม้ประจําจังหวัดเพชรบุรี สัก มะค่าโมง ประดู่ มะฮอกกานี เป็นต้น
นอกจากนี้ มีการแจกพันธ์ไม้ที่ปลูกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อนําไปปลูกในที่ของตนเอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2495 กํ า หนดให้ วั น ชาติ 24 มิ ถุ น ายน เป็ น วั น ปลู ก ต้ น ไม้ ป ระจํ า ปี ต่ อ มา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 กําหนดให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และ
เป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน เป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติแทนจนถึงปัจจุบัน วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพริบพรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในชุมชน โดยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ
ดังกล่าว การลดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นมาตรการที่ คสช. ให้ความสําคัญอย่างมาก โดยบูรณาการความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เจตคติ และทักษะผู้ทําหน้าที่ติดตามผู้ผ่านการบําบัด ผู้รับการอบรมประกอบด้วย
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกอําเภอ จํานวน 270 คน วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสํานึกไทยไม่โกง”
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้มีการจัดงานดังกล่าวในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

๑๓
เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) หัวหน้าส่วนราชการตํารวจ องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ทุกฝ่ายรับชมนายกรัฐมนตรี
กล่าวสุนทรพจน์และประกาศเจตนารมย์ “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสํานึกไทยไม่โกง” โดยผู้ร่วมพิธีทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคกล่าวตามสรุปว่า จะประพฤติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงกินแผ่นดินหรือใช้ตําแหน่ง
หน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยืนเคียงข้างสุจริตชน สร้างเยาวชนโตไปไม่โกง นําพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ขอบคุณผู้ร่วมพิธีทุกคนและเน้นย้ําให้ถือปฏิบัติ วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
พุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี รองผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 15 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันการบุกรุก
ยึดถือครอบครอง พื้นที่ป่านับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ
จากข้อมูลของสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า พื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อ
พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา พื้นที่ดําเนินการทั้งประเทศ จํานวน 4 แสนไร่ ส่วนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน
1,000 ไร่ วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน “ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้” ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดย
เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้า
OTOP ที่ประสบปัญหาสถานที่จัดจําหน่าย ไม่ทั่วถึง ไม่ถาวร จึงขายได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม จึงให้จัด “ตลาดนัด
ชุมชน” เพื่อให้เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จังหวัดเพชรบุรีกําหนดให้มีตลาดนัดชุมชน
ตามโครงการฯ จํานวน 2 แห่ง คือ ตลาดนัดชุมชนวัดพระนอน ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี และ
ตลาดนัดชุมชนดอนคาน ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส
(ศุขประสารราษฏร์) อําเภอเมืองเพชรบุรี คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ได้เดินทางมาติดตามประเมินผลดูพื้นที่จริงและเก็บคะแนนรอบแรก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) กลุ่มต้นแบบระดับเพชร ซึ่งเป็นการประกวดในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 นําโดยนายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการ
จํานวน 5 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้การต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์ ) ได้จัดตั้งมาตั้ งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ปี มีการ
ดําเนินการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ปัจจุบันได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออกและรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) จังหวัดเพชรบุรีในฐานะศูนย์ปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่
2/2558 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนวิสัยทัศน์ 4 จังหวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในเชิงสุขภาพชั้นนําในระดับอาเซียน มีการ
พิจารณาแผนงานเรื่องการสนับสนุนการขนส่งเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา ปรับปรุง
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูงขึ้นและวางระบบเครือข่ายที่สถานที่ท่องเที่ยวในระดับใหญ่สุดและ
ในลําดับรอง เสริมความสามารถศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ประกอบการ จังหวัดเพชรบุรีจัดฝึกซ้อม
การป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 โดยแบ่งเป็ นการฝึกซ้อม
สองรูปแบบ ได้แก่ วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง ฝึกซ้อมแผน

๑๔
รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กับหน่วยงานและกําลังพลที่เป็นคณะทํางานการฝึกซ้อมฯ
โดยมอบหมายภารกิจและการปฏิบัติ และวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนริมคลองชลประทานสาย 3
หมู่ 8 ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนหน้าที่เต็มรูปแบบของ
คณะทํางานการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 สมมุติ
สถานการณ์รถกระบะบรรทุกสารเคมี (กรดซัลฟิวริก) ชนกับรถบรรทุกคนงาน และเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ตัดหน้า
มีอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและมีสารเคมีรั่วไหล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการกู้ภัย การแก้ไขสถานการณ์
การเก็บกู้กําจัดสารเคมีปนเปื้อน การรักษาพยาบาลและลําเลียงผู้บาดเจ็บ การซ้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ระหว่างวันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2558 จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(มาตรฐานใหม่) รุ่นที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
ณ วัดถ้ําแก้ว ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี ปปส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดหลักสูตรค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติด โดยการนําจุดเด่นของแต่ละค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จ มาประยุกต์รวมกันกําหนดให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการดําเนินงานตามโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) จํานวน 6 รุ่น วันที่ 15
มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ ปี 2558
ณ วั ด หนองบั ว อํ า เภอท่ า ยาง มี พ ระครู อุ ป ถั ม ภ์ ว ชิ ร กิ จ เจ้ า คณะตํ า บลหนองจอก เป็ น เจ้ า อาวาส กิ จ กรรม
ประกอบด้วย การเชิญชวนหิ้วปิ่นโตเข้าวัดตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 ปลูกต้นไม้ และรับประทานอาหารร่วมกัน โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันธรรมสวนะ สํานักงานพระพุทธศาสนา จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวัน
ธรรมสวนะ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบปะพระภิกษุสงฆ์ รับฟังและน้อมนําหลักธรรมะ
คําสอนมากล่อมเกลาจิตใจ และนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนามอญ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองเพชรบุรี ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับความ
เดือดร้อน จํานวน 33 คน 15 ครัวเรือน เบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
พร้อมมอบถุงยังชีพและผ้าห่ม นอกจากนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองโสน ได้มอบเงินจากกองทุนวันละบาท
จํานวน 6,250 บาท ให้กับนายวินัย พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน นําไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมและ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องจัดการ” ในการอบรมสร้างเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการประมงและต่อเนื่องประมง อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนทั่วไป
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านแหลม และหอประชุมเทศบาลเมืองชะอํา
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานออก
หน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2558 ตําบลไร่ใหม่พัฒนา ประชาชนมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
อาชีพเสริม คือ รับจ้างและเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้านการคมนาคม ต้องการถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3, 4, 6, 7 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาด้านสาธารณูปโภค
คือ การขุดลอกอ่างเก็บน้ําทุ่งขาม การปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําทุ่งขาม การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางแยกหลัก
ภายในตําบล ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าแผนตามขั้นตอนต่อไป วันที่

๑๕
19 มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมครัวเรือนยากจน ณ บ้านถ้ําเสือ
หมู่ที่ 3 ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน “คนเพชร” ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ นอกจากนี้ เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้ประสบความสําเร็จ
พร้อมมอบเกียรติบัตร และชมสวนทุเรียน ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ณ วัดถ้ําเสือ ตลอดจนอุดหนุนสินค้าของชาวบ้าน
มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุปกรณ์การเรียน ถุงยังชีพ รับฟังข้อมูลความต้องการ
ของพื้นที่เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕๘ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นําคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบบ้านสร้างใหม่และบ้านที่ได้รับการ
ซ่อมแซม งบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน จํานวน 4 ราย เป็นจํานวนเงินสองแสนกว่าบาท โดยสร้างบ้านให้
นางสาวรัชนี แก่นจันทร์ ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง ช่วยเหลือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส เขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง จํานวน 3 หลัง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ด้านการดํารงชีวิตและที่อยู่อาศัย
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําคณะภาคราชการและภาคเอกชนเดินทางไปเมืองปาเลมบัง เมืองหลวงของจังหวัดสุมาตราใต้ ทางฝั่งตะวันออก
ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการความร่วมมือการศึกษาและวัฒนธรรม การค้า การ
ท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อเชื่อมโยงสู่ AEC ระหว่างเมืองปาเลมบัง กับจังหวัดเพชรบุรี คณะของจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ ในวันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวสุนทรพจน์
ในนามจังหวัดเพชรบุรี และพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาและวัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยว
และโรงแรมเพื่อเชื่อมโยงสู่ AEC ระหว่างเมืองปาเลมบัง กับจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
ศรีวิชัยเฟสติวัล ในวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๕๘ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของปาเล็มบัง วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธาน
กิจกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมประกอบด้วย การขับเสภา การแสดงโขนจากทีมโขนเยาวชนบ้านแหลม
การมอบเกียรติบัตร การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม
การป้องกันยาเสพติด ผู้ร่วมพิธีกล่าวคําปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารมี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๖๐๖.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๖๒๕.๔๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๕๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒,๗๘๑.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๕๗๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๑ อยู่ในลําดับที่ ๕๒ เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๕,๘๒๕.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๐๕๓.๗๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๕ อยู่ในลําดับที่ ๕๑ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๑
ผลการเบิ กจ่า ยรายจ่ายงบลงทุ น ของหน่ว ยงานที่ได้ รับ งบประมาณตั้ งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้น ไป
จําแนกตามกระทรวง ดังนี้ ๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔.๘๘ ล้านบาท ๒) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗.๕๖ เบิกจ่ายได้ ๗.๕๒ ล้านบาท
๓) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) งบประมาณ ๓๓๗.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓๖.๑๑ ล้านบาท

๑๖
๔) แขวงทางหลวงเพชรบุรี งบประมาณ ๓๘๓.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๐๑.๗๐ ล้านบาท ๕) แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี งบประมาณ ๑๖๓.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๓.๒๔ ล้านบาท ๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๗๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๓.๕๓ ล้านบาท ๗) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๑๕.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑ ล้านบาท ๘) โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณ ๔๓๐.๘๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๕๖.๒๗ ล้านบาท ๙) สถานสงเคราะห์ กุ่ม สะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๗.๒๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔.๒๕ ล้านบาท ๑๐) สํานักชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๑๖๔.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๖.๒๒ ล้านบาท
๑๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล งบประมาณ ๕.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๐๖ ล้านบาท
๑๒) ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต งบประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๕ ล้านบาท
๑๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๐.๒๙ ล้านบาท
๑๔) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ งบประมาณ ๕.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๒๘ ล้านบาท ๑๕) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๔๙.๕๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๑.๖๐ ล้านบาท ๑๖) โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยา งบประมาณ ๑๔.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๘๖ ล้านบาท ๑๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๓๕.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๘๑ ล้านบาท ๑๘) สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๐๑.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๙.๖๙ ล้านบาท ๑๙) ตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๓๔ ล้านบาท ๒๐) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
งบประมาณ ๑๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๕๐ ล้านบาท ๒๑) สํานักชลประทานที่ ๑๔ (งบกลาง) งบประมาณ
๑.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๓๔ ล้านบาท ๒๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ
๗๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๕.๖๙ ล้านบาท ๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐๖.๗๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๙.๗๐ ล้านบาท ๒๔) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๔
ล้านบาท ๒๕) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล งบประมาณ ๙.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๘ ล้านบาท
๒๖) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด งบประมาณ ๑๓.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๘ ล้านบาท ๒๗) โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี (งบกลาง) งบประมาณ ๑๒๗.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๖๑ ล้านบาท ๒๘) ศูนย์การทหารราบ
งบประมาณ ๒๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๐๑ ล้านบาท ๒๙) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๙.๗๒
ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๐) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี (งบกลาง) งบประมาณ ๔๔.๓๑ ล้านบาท ยังไม่ได้
เบิกจ่าย ๓๑) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑.๐๓ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓๒) กก.สอ.ตชด. (ค่าย
นเรศวร) งบประมาณ ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๗.๓๙ ล้านบาท ๓๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
งบประมาณ ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๗.๓๙ ล้านบาท ๓๔) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๒๐.๑๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕๕.๑๒ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๗๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๙ อยู่ในลําดับที่ ๕๕ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๒๐.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๕.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๙ อยู่ใน
ลําดับที่ ๕๒ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๔.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๕.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๙ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๖๘.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๔ อยู่ในลําดับที่ ๕ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๗.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๑
อยู่ในลําดับที่ ๔ เป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๑.๓๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๐ เป้าหมายไตรมาส ๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๖

๑๗
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กําหนดให้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ให้ก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เงิ น งบประมาณจะพั บ ไป ยกเว้ น เงิน งบประมาณผู ก พัน ข้ ามปี ง บประมาณ และกรณี มี ค วามจํ า เป็ นให้ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
การกลับไปใช้สิทธิ์ในบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
(ระบบ UNDO) จะสิ้นสุดยื่นแบบแสดงความประสงค์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจะชําระเงินวันสุดท้าย
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดโครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่และเป็นพี่เลี้ยง
ในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ๑) จัดอบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๘๕ หน่วยงาน จํานวน ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๒) ลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
๑๓ หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเรียกรายงาน
เงินฝาก การบันทึกระบบ Database CFO การต่ออายุ Token key การจัดซื้อจัดจ้าง E-GP
การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชี ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยการ
ลงพื้นที่ให้คําปรึกษาแก่ส่วนราชการ จํานวน ๙๗ หน่วยงาน ด้านการจัดทําบัญชีของหน่วยงาน การจัดทําข้อมูล
บําเหน็จบํานาญ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS การจัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย และการจัดซื้อจัดจ้าง E-GP
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
คลังจังหวัด
เครื่องชี้เศรษฐกิจของจังหวัดในเดือนเมษายน 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามการชะลอลงของดัชนีเศรษฐกิจด้านอุปทาน อีกทั้งจากการหดตัวของ
ด้านอุปสงค์ ตามการหดตัวของการบริโภคภาคเอกชน ประกอบกั บการลงทุ นภาคเอกชนชะลอตัวลงเช่ นกัน
สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้น
ในส่วนด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิ จด้ านอุ ป ทาน (การผลิ ต) ขยายตั ว จากเดือ นเดี ยวกั น ของปี ก่อ นร้อ ยละ 10.1 แรง
ขับเคลื่อนจากการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อ ยละ 13.4 สะท้ อนจากการเพิ่ม ขึ้ นของรายได้ จากการขายส่งขายปลีก แต่อย่างไรก็ตาม ชะลอตัวลงจาก
ที่ขยายตัวร้อยละ 32.6 ในเดือนก่อน สําหรับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 3.5 ตามการขยายตัวของจํานวนโรงงานและทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมที่เพิ่มขึ้น ปรับตัวลง
เล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในเดือนก่อน ในส่วนของดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.1 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 27.2 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้น
ปริมาณสับปะรดโรงงาน เป็นสําคัญ ประกอบกับปริมาณสุกร และปริมาณกุ้งขาวปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน เศรษฐกิจ
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 ตามการหดตัวของดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.9 สะท้อนจากจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่
และจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง ประกอบกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
เนื่องจากเป็นช่วงนักเรียนเปิดเทอม สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.1
ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 ในเดือนก่อน สะท้อนจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ทั้งเพื่อที่อยู่อาศัย
และเพื่อการพาณิชย์ที่ลดลงเนื่องจากฐานปีก่อนสูง ด้านดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 0.2 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 2.9 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของส่วนราชการ
เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

๑๘
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.5 ปรับตัวดีขึ้นจากที่
หดตัวร้อยละ 23.3 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคเกษตร ตามการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณสับปะรด สุกร และกุ้งขาว เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามราคาผลผลิตสับปะรดลดลงจากเดือนก่อน
ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 ชะลอลงจากที่
ขยายตัวร้อยละ 5.2 ในเดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณเงินฝากสะสมของธนาคารพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. ลดลง
สําหรับปริมาณสินเชื่อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.1 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 5.8
ในเดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อสะสมของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ลดลง
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 จากที่หดตัว
ร้อยละ 0.9 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกับหมวดอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวลดลงเช่นกัน สําหรับด้านการจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 0.1
ด้านการคลังเดือนเมษายน 2558 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนเมษายน มีจํานวน
817.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจํานวน 230.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.7 ในส่วนการ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 587.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.6 สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน 373.3
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ค่าธรรมเนียมของการซื้อขาย การให้ การขายฝากของสํานักงานที่ดินจังหวัดจัดเก็บได้สูงขึ้นเป็นสําคัญ
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา ประกอบกับการจัดเก็บภาษีน้ํามัน ภาษี สถานบริ การ(สนามกอล์ฟ) ของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนเมษายนขาดดุลจํานวน 439.0 ล้านบาท
สะท้อนภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
มติที่ประชุม
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๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ทสจ.
การก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะโดยแปรรูปสู่พลังงาน โดยบริษัท WWE จากการทํารายงานเสนอ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ทันตามการพิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ขณะอยู่ระหว่างการขออนุญาตการก่อสร้างผลิตโรงงานกระแสไฟฟ้าจาก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง ในส่วน
ของการก่อสร้างอยู่ระหว่างดําเนินการ ปรับปรุงพื้นที่ ก่อสร้างระบบบําบัด และวางทางระบายน้ํา
การส่งเสริมและการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค ๘ ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเรื่ อ งการกํ า จั ด ขยะแบบต้ น ทางตั้ ง แต่ ค รั ว เรื อ น การคั ด แยกขยะ โดยได้ ทํ า
แบบรายงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดําเนินการ ซึ่งยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
รายงาน
การจัดสรรงบประมาณ 255๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้งบประมาณ
จํานวน 1,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ และ
การกําหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
เนื่องจากการดําเนินการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ให้แนวคิด
ด้านวิชาการ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กํากับ

๑๙
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ว่าจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเกี่ยวกับ
เรื่องของค่ากําจัดขยะ สําหรับค่ากําจัดอยู่ที่ ๑๕๐ บาท/เดือน ค่าขนเก็บ ๗๐ บาท/เดือน กระทรวงมหาดไทย
ได้มอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณาเรื่องค่ากําจัดขยะ ผลการพิจารณาอยู่ที่ ๑๒๐ บาท/เดือน
ประธาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อาจได้งบประมาณ จํานวน ๑ ล้านบาททุกจังหวัด ขอให้ไปศึกษาในเรื่อง
ของการกําจัดขยะ ทั้งนี้ ในปีต่อไปขอให้ตั้งงบประมาณของงบพัฒนาจังหวัดในเรื่องของการจัดอบรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการาที่เกี่ยวข้อง ให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แนวคิดเรื่องการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ครัวเรือน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีกิจกรรม
“ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส่วนกลางกําหนดระยะทางไว้ ๒๐ –
๔๐ กิโลเมตร สําหรับจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี และชมรม
ปั่นจักรยานร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่วนกลางกําหนดให้เริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสิ้นสุด
ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ได้กําหนดเส้นทางไว้ ดังนี้ เริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผ่านอําเภอเมืองเพชรบุรี เขาหลวง สนามกีฬาดอนคาน อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
เข้าถนนเพชรเกษม ผ่านบิ๊กซี วัดกําแพงแลง วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร เข้ามณฑลทหารบก
ที่ ๑๕ ผ่านแยกโรงเรียนคงคาราม วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) และสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
รวมระยะทาง ๒๕.๒ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที ทั้งนี้ ส่วนกลางสั่งการให้แต่ละจังหวัดจัดทําป้าย
คัตเอาท์ประชาสัมพันธ์สี่มุมเมือง จังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการติดตั้งไว้ ณ บริเวณเวทีลานรัฐพิธีหน้าศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี จุดที่ ๑ บริเวณใกล้ทางรถไฟหน้าสถานสงเคราะห์กลุ่มสะแก จุดที่ ๒ บริเวณทางข้ามรถไฟ
ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จุดที่ ๓ ทางเข้าเมืองเพชรบุรี จุดที่ ๔ บริเวณสี่แยกร้านราชากาแฟ สําหรับป้าย
ประชาสัมพันธ์พระราชทาน จํานวน ๔ ภาพ ทุกส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์จังหวัดเพชรบุรี
ในส่วนของการเปิดลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมกัน
ทั่วประเทศ ท่านใดไม่สะดวกในการลงทะเบียนสามารถส่งรายชื่อได้ที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จะมีการแจกเสื้อ
และเข็มกลัดพระราชทาน

สํ า หรั บ ภาพที่ ใ ช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ภาพพระราชทาน ฉะนั้ น ในการเผยแพร่
ประธาน
ประชาสัมพันธ์ ต้องใช้ภาพที่ได้รับพระราชทานมาเท่านั้น สําหรับอําเภอทุกอําเภอได้สั่งการให้ดําเนินการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ทั้งจุดตั้งป้าย ๔ มุมเมือง และสถานที่สําคัญ ๆ
มติที่ประชุม
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๒๐
๔.๒ โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานตามโครงการตลาดนัดชุมชน
พัฒนาการจังหวัด
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมการเปิดตลาดนัดชุมชน แห่งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ตลาดนัดชุมชนดอนคาน ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี เป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ผู้นําชุมชน
ผู้นํากลุ่ม/องค์การชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาด โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เป็น
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การ
จัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๒ กิจกรรมประกอบด้วย การจําหน่าย
สิ นค้ า OTOP การจํ าหน่ ายสิ นค้ าจากหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้ นแบบ การจํ าหน่ ายสิ นค้ าเกษตรปลอดภั ย
การจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก การจัดนิทรรศการและสาธิตการจัดทําอาชีพเสริม จากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
รวมทั้ง การจัดนิทรรศการการให้บริการจากสถาบันการเงิน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดร่วมกับการเปิดตลาดนัด
ชุมชนดอนคาน จากการจัดเก็บรายได้จากการจําหน่ายสินค้าในการจัดกิจกรรมวันเปิดตลาด จํานวน ๒๒๓ ร้าน
โดยแยกเป็นร้านค้าที่จําหน่ายในกิจกรรมการเปิดตลาด จํานวน ๕๕ ร้าน และร้านค้าที่ขายประจํา จํานวน ๑๖๘ ร้าน
มียอดรายได้ จํานวน ๔๔๐,๐๖๐ บาท ตลาดนัดชุมชนดอนคาน มีการเปิดจําหน่ายทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา
๐๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
มติที่ประชุม
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๔.๓ งานประมูลแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) หมวด กฉ
สํานั ก งานขนส่ งจั งหวั ดเพชรบุ รี เปิ ดประมู ล หมายเลขทะเบี ย นรถ เลขสวยหมวดอั ก ษร กฉ
ขนส่งจังหวัด
(ก หมายถึง การงานก้าวหน้า, ฉ หมายถึง การค้าถูกโฉลก) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สําหรับเลขสี่ตัวเหมือน
หลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท/หมายเลข ราคาเริ่มต้น ๕๐,๐๐๐ บาท เพิ่มราคาครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท เลขสามตัวเหมือน
สองตัวเหมือน เลขตัวเดียว เลขคู่ ๘ เลขคู่ ๙ หลักประกัน ๕,๐๐๐ บาท/หมายเลข ราคาเริ่มต้น ๑๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มราคาครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท เลขหลักพัน เลขเรียง เลขคู่ หลักประกัน ๑,๐๐๐ บาท/หมายเลข ราคาเริ่มต้น
๓,๐๐๐ บาท เพิ่มราคาครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการประชุม ดังนี้ ๑) ได้แผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิคครูปแบบเป็นภาพวิว
ทิวทัศน์ และภาพเอกลักษณ์ของคนเมืองเพชรที่สวยงาม ๒) มีหมายเลขทะเบียนรถสวย ๆ ให้เลือกประมูลได้ถึง
๓๐๑ ตามที่ชอบหรือถูกโฉลก ตามราศี เพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าและความปลอดภัย ๓) หมายเลขที่ประมูล
ได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ สามารถเป็นมรดกตกทอดถึงทายาทได้ มอบเป็นของขวัญให้ใครในโอกาสําคัญ
ได้ ซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น สามารถโอนแต่ตัวรถ
ส่วนป้ายหมายเลขทะเบียนที่จะเก็บไว้ใช้กับรถคันอื่นโดยไม่ต้องโอนก็ได้ สามารถที่จะขายสูงกว่าราคาประมูลได้
เนื่องจากทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขาย ๔) สิทธิ์ของผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนได้สามารถจดทะเบียนรถได้ทันที
หลังจากชําระเงินค่าหมายเลขประมูลเรียบร้อย ไม่ต้องรอจดทะเบียนตามลําดับหมายเลขทะเบียนทั่วไป ๕) เงินที่ได้รับ
จากการประมูลจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อนํามาใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ถือว่าได้ช่วยทําบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เพื่อร่วมโลกและได้รับแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต ทั้งนี้ สามารถ
สอบถามข้อมูลได้ ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี โทร ๐ ๓๒๔๒ ๕๓๕๖, ๐ ๓๒๔๒ ๘๐๘๗ หรือที่สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอําเภอชะอํา โทร ๐ ๓๒๔๗ ๑๘๔๖, ๐ ๓๒๔๗ ๒๐๕๕
มติที่ประชุม
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๒๑
๔.๔ การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มีโครงการ “สํานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
ในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ถือเป็นส่วนหนึ่งของความโปร่งใส ซึ่งกรมที่ดินมีโครงการป้องกันการทุจริต
โดยจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลไปแล้ว จํานวน ๒ ครั้ง ในหน่วยงานของกรมที่ดินทั่วประเทศ สําหรับการจัดเก็บ
ธรรมเนียมที่ดินส่วนแรก คือ ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ส่วนที่ ๒ คือ การจัดเก็บแทนกรมสรรพากร ได้แก่ ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีการโอนที่ดินที่ได้มาไม่เกิน ๕ ปี ต้องชําระค่าอากรแสตมป์
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อจัดเก็บเงินได้แล้ว สํานักงานที่ดินจะส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน เข้าสู่ระบบ GF ของสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ค่าธรรมเนียม เนื่องจากมีการโอนโฉนดที่ดินที่อยู่ในเขต
ท้องถิ่น ๆ สรุปได้ว่าปีงบประมาณก่อนไตรมาสสุดท้าย มีการจัดเงินค่าธรรมเนียมในภาพรวมของจังหวัด ทุกอําเภอ
จํานวน ๘๓๐ ล้านบาทเศษ นําส่งแล้ว จํานวน ๗ กว่าล้านบาท เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งแล้ว
จํานวน ๒๖๒ ล้านบาท ยอดการนําส่งรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ ๑) เทศบาลเมืองชะอํา
จํานวน ๑๔๕,๕๖๓,๑๘๐ บาท ๒) เทศบาลตําบลนายาง จํานวน ๘,๓๗๗,๐๖๑ บาท ๓) เทศบาลตําบลท่ายาง
จํานวน ๗,๕๕๓,๓๔๑ บาท ๔) เทศบาลตําบลสามพระยา จํานวน ๖,๑๕๖,๕๐๐ บาท ๕) เทศบาลตําบลเขาย้อย
จํานวน ๕,๖๕๖,๖๘๘ บาท ๖) เทศบาลตําบลบางเก่า จํานวน ๕,๔๖๗,๓๓๕ บาท ๗) องค์การบริหารส่วนตําบล
ต้นมะม่วง จํานวน ๕,๔๑๑,๕๐๓ บาท ๘) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน ๕,๐๕๓,๖๙๕ บาท ๙) องค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลบ้ า นหม้ อ จํ า นวน ๔,๙๖๙,๐๑๔ บาท ๑๐) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแหลมผั ก เบี้ ย จํ า นวน
๔,๗๗๖,๘๓๘ บาท
มติที่ประชุม
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๔.๕ โครงการสร้างคุณธรรม นําเยาชน รักษ์สหกรณ์
ผอ.ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โครงการสร้างคุณธรรม นําเยาวชน รักษ์สหกรณ์ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้บุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ เยาวชนพื้นที่สหกรณ์โครงการตามพระราชดําริในจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักบ้านเกิด เรียนรู้ระบบสหกรณ์ เกิดความสามัคคี เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และ
บริเวณพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดการอบรมโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง กิจกรรมละลายพฤติกรรม
และชวนน้องทําบัญชีโดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี สถานีเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ได้แก่ สถานีที่ ๑
เรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ สถานที่ ๒ เรียนรู้เรื่องหลักการสหกรณ์ สถานีที่ ๓ เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สถานีที่ ๔ เรียนรู้การปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม สถานีที่ ๕ เรียนรู้ห้องบันทึกประวัติศาสตร์วันสหกรณ์นักเรียน
ครั้งแรกในประเทศไทย การจัดกิจกรรมคุณธรรมนําเยาวชนไทย ศึกษาดูงานปลูกผักปลอดภัยและการผลิตน้ํา
ผลไม้ กลุ่มอาชีพสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด ผลที่ได้จากการดําเนินการ คือ ๑) คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
โดยการสรุปการเรียนรู้เป็นต้นไม้แห่งความดี ๒) ร่วมกันระดมปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อร่วมกันจัดทํา
โครงการสร้างคุณธรรมของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง ๗ โรงเรียน ๓) เชื่อมโยงความรู้ด้านคุณธรรม
กับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้อย่างสอดคล้องกัน เช่น คุณธรรมนํานักเรียนสู่กิจกรรมการออม ความซื่อสัตย์ในการ
ร่วมกิจกรรมร้านค้าของโรงเรียน เป็นต้น
มติที่ประชุม
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๒๒
๔.๖ การสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด การออกแบบลาดลายผ้ าประจํ าจังหวั ดเพชรบุ รี มีอยู่ ๖ แบบ โดยใช้ช่อ ลายกนก จากภาพ
เทพทวารบาล บนบานหน้าต่างกลางด้านหน้าพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ความพลิ้วไหวของตัวกนก
แตกต่างจากที่อื่น ๆ แสดงให้เห็นฝีมือเชิงช่างที่มีความประณีตในการถ่ายทอดอารมณ์และสุนทรียะแห่งความงาม
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างสรรค์ด้วยจิตวิญญาณของครูช่าง จากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม
วรวิ ห าร เป็ น ศิ ล ปะสมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น ที่ มี แ บบเฉพาะตั ว ทรงคุ ณ ค่ า มี ค วามงดงาม วิ จิ ต รบรรจง ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชวิจารณ์ไว้ใน พระราชหัตถเลขา ฉบันที่ ๕ เมื่อครั้งประพาส
มณฑลราชบุรี พ.ศ.๒๔๕๒ ในหนังสือ รวมเรื่องเพชรบุรีว่า “รูปเทพชุมนุมที่นั่งเป็นชั้น ๆ ในผนังอุโบสถดูได้ทุกตัว
และเห็นได้ว่าไม่มีฝีมือแห่งใดในกรุงเทพเหมือนเลย...” นอกจากนี้ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้กล่าวถึงความงดงาม
และความมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ไว้ในหนังสือ วิวัฒนาการ
แห่งจิตรกรรมฝาผนังไทย ซึ่งหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลไว้ตอนหนึ่งว่า “ช่างที่อยู่ในสมัยที่ภาพเขียนเจริญ
ถึงขีดสุดเท่านั้น จึงจะวาดจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่งได้เช่นนี้...” ฉะนั้น ลายกนกเปลววัดใหญ่สุวรรณาราม
วรวิหาร จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาออกแบบเป็นลวดลายลงในผ้าประจําจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเพชรบุรีต่อไป
มติที่ประชุม
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๔.๗ โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจําวัดและเวชภัณฑ์
เพื่อพระภิกษุ สามเณร ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายคู้ยาพร้อมยาสามัญประจําวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อ
พระภิกษุ สามเณร ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่ อ ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ บ ริ จ าคเป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ สร้ า งตู้ ย า
พระราชทานถวายวัดต่าง ๆ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจําวัดและเวชภัณฑ์ไว้ใช้
เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เป้าหมายรวมทั้งประเทศ จํานวน ๓๖,๔๙๖ กองบุญ (๑ กองบุญ เท่ากับ
๑ ตู้ยา) กองบุญละ ๑๑,๐๐๐ บาท เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒๖๐ กองบุญ (ตู้ยา) ประกอบด้วย
๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๗๒ วัด ๒) อําเภอบ้านลาด จํานวน ๓๗ วัด ๓) อําเภอเขาย้อย จํานวน ๓๐ วัด
๔) อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๑๕ วัด ๕) อําเภอชะอํา จํานวน ๒๖ วัด ๖) อําเภอท่ายาง จํานวน ๓๖ วัด
๗) อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๒๗ วัด ๘) อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๑๗ วัด โดยมีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิ ร าลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ ในพระสั งฆราชู ป ถั ม ภ์ มหาเถรสมาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
คณะกรรมการดําเนินงานในส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัด เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ดําเนินการจัดทํา
แผน และขั้นตอนในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการ ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ประสานงานและติดต่อกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผล
พร้อมสรุปรายละเอียดกิจกรรมทุกครั้ง และเป็นศูนย์กลางในการดําเนินโครงการทุกกิจกรรม ดําเนินการระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดอารามหลวงประจําจังหวัด หรือวัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สําหรับ
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาว ลักษณะตู้ยาสามัญประจําวัด เป็นตู้ยาชนิดแขวนทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๗๑ x

๒๓
๐.๒๒ เมตร สลักชื่อผู้บริจาค จํานวนยา ๕๒ รายการ สําหรับผู้บริจาคเงิน ๑๐๐ บาท ถึง ๙๙๙ บาท จะได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ ผู้บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท เป็นต้นไป จะได้รับใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรจาก
มูลนิธิ สามารถนําไปลดหย่อยภาษีได้ จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมจัดหาผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามจํานวน
โควตาที่จัดสรร
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมร์ส
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทย จํานวน ๑ ราย ผู้สัมผัสโรค จํานวน ๑๖๐ ราย สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วย
จํานวน ๑,๓๓๘ ราย เสียชีวิต จํานวน ๔๗๕ ราย สถานการณ์ประเทศเกาหลีใต้ พบผู้ป่วย จํานวน ๑๗๙ ราย
เสียชีวิต จํานวน ๒๗ ราย โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ ๒๐๑๒
อาการ จะมีไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย ติดต่อทางการหายใจ กลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีประวัติเดินทางหรือคลุกคลี่กับผู้ที่
ไปต่างประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ กาต้าร์ จอร์แดน โอนมาน เกาหลีใต้ ในระยะ ๑๔ วัน
วิธีป้องกัน คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ ไอ จาม สวมหน้ากากอนามัยและงดดื่มนมอูฐ ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีน
หรือยารักษา ต้องรักษาตามอาการ

มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

