รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายมณเฑียร
นายไกร
พ.อ.บัญชา
พ.ต.อ.ปิยะ
นายปราโมทย์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายประจักษ์
นางนฤมล
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายคํารณ
นายกฤตวัชร์
นายพิภพ

ทองนิตย์
บุญบันดาล
กลับประดิษฐ
สุขประเสริฐ
สําเภาเงิน
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
ปิ่นประชานันท์
อันตรเสน
เสาวนะ
พวงมณี
เกตุแก้ว
พัชรพรรณสกุล

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นายสมบูรณ์
พ.อ.ประเวศ
นายสมพร
นายยุทธ
นายมานะ
นายศิขรินทร์
นายสมศักดิ์
นายวิทยา
นายวีระพงศ์

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
ชัยศาสตรศิลปะ
เครือนาค
กรีสุระเดช
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
บุญเขตต์
เชิดชูวงศ์
อรุณรัตน์
แสงรุ่งเรือง
วัฒนากร
สุขแจ่ม
พู่รัตนะ
เพ็งนรพัฒน์
จันทร์ลาด

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นางสาวนนทชา
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวปราณิสา
นายประสาร
นายเรวัต
นายจตุพจน์

อินทาปัจกรวรา
พัฒนาเจริญ
เพชรโปรี
เทียบสุวรรณ
สุกระจ่าง
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายประจวบ
40 นายพิจิตร
41 นายปราโมทย์
42 นายไพศาล
43 นายสุรวุฒิ
44 นายไพบูลย์
45 นายรัฐพล
46 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
บุญทัน
สําเภาเงิน
ศรีเทพ
สุขการี
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 น.ท.ณรงค์

ขําเขียว

48 พ.อ.ฐกัด

หลอดศิริ

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
49 พ.ต.ท.สําเริง
50 พ.ต.ท.สันติ
51 พ.ต.ท.อรรถวุฒิ
52 พ.ต.ท.อนัน
53 พ.ต.ท.อรรถชัย
54 พ.ต.ท.เฉลิมพล
55 พ.ต.ท.กวิช
56 พ.ต.ท.ชาณุ
57 พ.ต.อ.โกศล
58 ร.ต.ต.อิทธิพล
59 พ.ต.ท.พีระเดช
60 พ.ต.ท.ชาญทูล
61 ร.ต.อ.อาทิตย์

ชันแสง
สุทธิกลม
อนุเอกจิตร
ชูสวัสดิ์
นพภักดี
จิตรบรรจง
เนาวรังษี
ชินินทร
ยามา
คําหอม
จิตรมั่น
ปัญญาปิยวิทย์
วงษ์จันนา

62 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)

๓
63
64

ว่าที่ ร.ต.อ.สําราญ
ร.ต.อ.เชิดศักดิ์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
65 นายจักรพงศ์
66 นางมาลินี
67 นางสาวราตรี
68 นายจรูญ
69 นายธนพร
70 นายธนกร

มาลาลักษมี
กองพุย

แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

นิลไพรัช
บุญสม
สุริยบาล
แก้วขาว
แก้วประเสริฐ
รัตตมงคล

แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
71 นายอัครพล
พึ่งธรรม

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
72 นายยรรยง
ศรีเจริญวงศ์
73 นายคูณ
สังข์สูตร์
74 นายไกรวรรณ์
ยิ้มแย้ม
75 นางสินทรัพย์
นกแก้ว

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
76 นายรัฐพันธุ์
77 นายเอกราฎร์
78 นายประกิต
79 นายองอาจ
80 นายนที
81 นางนันทนา
82 นางสาววรนุช
83 นายสมเกียรติ
84 นายสันต์
85 นายศักดา
86 นางสาวศิริ
87 นายกฤษณุพันธ์
88 นายประจวบ
89 นายศุภชัย
90 นางปัทมา
91 นายพิทยา
92 นางปทุมวดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

รัตนบรรพต
บัวประคอง
ขําเลิศ
ทองประเสริฐ
สะอาดนัก
แฮวอู
อิงคโรจน์ฤทธิ์
นวลละออง
สุริยันต์
ประจักษ์บุญเจษฎา
วัดสว่าง
โกเมนไปรรินทร์
ลีรักษาเกียรติ
เม่งพัด
รัตนอําภา
คณะมะ
มนต์คงธรรม

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
93 นางเจษฎาภรณ์
โสมสงค์
94 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผูอ้ ํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)

๔
95 นายปณัย

หนูแท้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
96 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
97 นานชนินทร์
อินทรไพโรจน์
98 นายศิริพงษ์
เดชโพธิ์พระ
99 นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
100 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
101 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
102 นางสาวรติกร
103 นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
104 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
ร่วมบุญ
105 นายชูชีพ
106 นายไพศาล
รอดสวัสดิ์

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
107 ดร.สุรสิทธิ์
108 นายฉัตรมงคล

จิตรชอบใจ
สอนใจธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
109 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
110 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
111 ผศ.ดร.เสนาะ
112 นางสุภาพ
113 นายทวีศักดิ์
114 นายบุญรอด
115 นายเลิศ
116 นายเจษฎา
117 นายจํานงค์
118 นายมานะ
119 นางสาวเอมอร
120 นายสมพงศ์
121 นายกิตติศักดิ์

กลิ่นงาม
ศรีสวัสดิ์
ไทยประดิษฐ
พุทธารักษ์
ศรีเอียง
ยิ้มพูลทรัพย์
สุขชู
โพธิ์น้อย
อุปชีวะ
กาศเกษม
รัตนฉายา

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

๕
122
123
124
125

นายสาโรช
นายวีระ
นายชาญณรงค์
นายสมหมาย

ระหว่างบ้าน
กิ่งแก้ว
รัตนา
ลิ้มเจริญ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
126 นางประไพพิศ
127 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
128 นายณรงค์ชัย
129 นางทิพาพร

หิรัญรัตน์
ชูทอง

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
130 นายชัยรักษ์
131 นายหิรัณย์เศรษฐ
132 นายศักดิ์สิทธิ์
133 นายบรรเทิง
134 นายศักดิ์สิทธิ์
135 นายวิเชียร
136 นายชัฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
137 นางยุวดี
138 นางสาวจิตรา
139 นางกนกวรรณ
140 นางนฤมล
141 นายมธุรจน์
142 นายวรรธน
143 นายบุญยอด
144 นายสันติ
145 นางสาวดวงพร
146 นายสงวน
147 นายประยูร

คุ้มโต
เหยี่ยวประยูร
วิบูลศิลป์โสภณ
นวมภักดี
วิบูลศิลป์โสภณ
เรียบร้อย
แสงหิรัญภาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
สุภาษิต
เติมวรรธนภัทร์
มาคล้าย
พรายมี
เวทยนุกูล
จิตต์พุ่ม
เชียรรัมย์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
148 นายประทีป
149 นายพัลลภ
150 นายเชิดพงษ์
151 นางวรรณวิมล
152 นายสกล
153 นายราชัน
154 นางสาวสุวรัตน์

นทีทวีวัฒน์
สิงห์ทอง
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๖
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายประสาน วงศ์สวัสดิ์)
2 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
7 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
9 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
10 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
11 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
12 หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
13 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
14 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
15 ผู้บังคับกองพันทหารบกที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
16 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
17 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
18 ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
19 ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
20 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
21 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
22 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
23 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
24 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเสื้อเบลเซอร์ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๙ มีมติเห็นชอบให้
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรําลึกถึงวันสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรืองใบประเภท โอ.เค. เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองวันกีฬาแห่งชาติ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี จึงมอบเสื้อเบลเซอร์
ให้ผู้สนับสนุนกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี (นายประสาน วงศ์สวัสดิ์/นายไกร บุญบันดาล)

๗
ประธาน

ขอขอบคุณศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อเป็นการระลึก
ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬา
แหลมทอง ครั้งที่ ๔ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในจังหวัด เห็นความสําคัญของการเล่นกีฬา นอกจาก
จะเป็นการออกกําลังกายแล้ว ยังทําให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรง การกีฬายังเป็นเครื่องช่วยผ่อนคลายความเครียด
ช่วยปรับปรุงในด้านความคิด และอุปนิสัยให้ประชาชนเป็นผู้มีความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีต่อกัน
ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป และขออํานวยพร
ให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. ในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรี
เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ จงโปรดดลบันดาลประทานพร ให้หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ ณ ที่นี้ บรรดาข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น จงประสบแต่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน
ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งในชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว อย่าได้มีภยันตรายใด ๆ มากล้ํากราย ขอให้มีความ
สดชื่นแจ่มใสทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความคิด พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี
ตลอดปี ๒๕๕๖ และตลอดไป
๒. สืบเนื่องจากที่ได้ไปรับมอบนโยบายจาก ฯพณฯ รัฐมนตรี ณ จังหวัดเชียงใหม่ ฯพณฯ รัฐมนตรี
ให้ความสําคัญเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด โดยมอบหมายให้สภาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กําหนดศักยภาพของจังหวัด และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนด
จุดยืนของจังหวัด โดยให้จังหวัดทบทวนแผนพัฒนา ๔ ปี ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ๒๕๕๖
เพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนําเสนอเข้ าที่ประชุม
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ กํ า หนดเป็ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารราชการประจํ า ปี 2557 เพื่ อ ขอ
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ แผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องนํานโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบไว้
ที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภา หรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องนโยบายในปัจจุบันเข้ามาผสมผสานกัน สอดคล้องกับศักยภาพ
ของจังหวัด แล้วกําหนดเป็นจุดยืนของจังหวัด ว่าจะพัฒนาจังหวัดให้ไปในทิศทางใดในอีก 4 ปีข้างหน้า และต้อง
สอดคล้องกับงบประมาณที่จังหวัดมีอยู่ กรณีที่จังหวัดไม่มีงบประมาณ ต้องจัดทําโครงการที่มีลักษณะเด่นเพื่อเสนอ
ของบประมาณกระทรวง กรม ต่อไป
๓. รัฐบาลกําหนดให้ทุกจังหวัดสํารวจสินทรัพย์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีอยู่และไม่ใช้
ประโยชน์ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาวิธีการนําที่ดินดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป มอบหมายสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดําเนินการ สํารวจ
ที่ดินที่มีอยู่ สถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ วัตถุประสงค์ในการถือครองที่ดิน เหตุผลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
๔. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคําสั่ง
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดต่าง ๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วน
ราชการที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ออกไปตรวจตามจุด เพื่อไปให้ขวัญ กําลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
๕. การดูแลนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอําเภอชะอํา
เนื่องจากเป็นแหล่ งท่ องเที่ยว เขตรอยต่ออําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อําเภอแก่งกระจาน อุทยาน
แห่งชาติต่าง ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันจํานวนมาก อํานวยความสะดวก ดูแลเรื่องราคาอาหาร สถานบริการ
โรงแรม การฉกชิงวิ่งราว การทําร้ายนักท่องเที่ยว

ระเบียบวาระที่ ๑

๘
๖. ด้านข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานปัจจุบันต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบาย ดังนั้น ข้อมูลถือเป็นพื้นฐานสําคัญ จึงขอให้ทุกส่วนราชการประสานสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เชื่อมโยง
ข้อมูลในความรับผิดชอบ วางระบบในการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถนํามาใช้งานได้
๗. การเสวนาหาทางออกประเทศไทย รัฐบาลได้มอบหมายนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดให้มีเวที
เสวนาประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นหาทางออกประเทศไทย ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
จากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สมัครเข้าร่วมเสวนา แบ่งจากเขตเลือกตั้ง ๆ ละ ๑ เวที ๆ ละ ๒๐๐ คน จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับมอบหมายให้จัด จํานวน ๑ เวที จํานวน ๖๐๐ คน กําหนดจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รัฐบาล
มีงบประมาณผ่านกรมการพัฒนาชุมชนในการจัดเสวนาหาทางออกประเทศทั่วประเทศ จํานวน ๑๐๐ กว่าล้านบาท
ดังนั้น การจัดเวทีเสวนาประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นหาทางออกประเทศไทย ต้องดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมเสวนาที่มีความสนใจ มีคุณภาพ สามารถเสนอแนะความคิดเห็นที่มีประโยชน์ เพื่อนําความ
๘. การปลูกป่า รัฐบาลมีงบประมาณ จํานวน ๓๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในการนํามาแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดหาพื้นที่ปลูกป่า ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี กําหนดปลูกป่า
ณ อําเภอท่ายาง จึงขอความร่วมมือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดหาพันธุ์กล้าไม้
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกป่า รณรงค์การตัดไม้ทําลายป่า โครงการนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม จะใช้ดาวเทียมสํารวจจํานวนการรอดตายของป่าไม้ที่ปลูก
๙. การติดต่อสื่อสารผ่าน Line และ Facebook รัฐบาลขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ
ติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบ Line และ Facebook ในการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง ขณะนี้ ได้มอบหมายสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการ
๑๐. ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางมูลนิธิมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดพิธีสวดมนต์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน ๙ วัดในส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยรับ
เป็นเจ้าภาพ จํานวน ๑ วัด ได้แก่ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร สําหรับจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้จัด
จํานวน ๑ วัด พระสงฆ์ จํานวน ๙๙ รูป เริ่มสวด ตั้งแต่ เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. เพื่อภาวนาให้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุยืนนาน ๑ กัป หรือ ๑๒๐ ปี มอบหมายสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ไปดําเนินการ
๑๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้งบประมาณได้ลงมาในบางพื้นที่แล้ว ขอให้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รีบดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ เนื่องจากรัฐบาลจะให้ความสนใจมาก
ในส่วนของเรื่องร้องเรียน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตอบข้อร้องเรียนให้เสร็จสิ้น เพราะเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน
๑๒. มุ ม อาเซี ย น (ASEAN CORNER ) รั ฐ บาลมอบหมายให้ ทุ ก จั ง หวั ด จั ด ทํา มุ ม
อาเซียน ณ ศาลากลางจังหวัด ได้มอบหมายสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการแล้ว สําหรับส่วนราชการ
ที่มีผู้มารับบริการเป็นจํานวนมาก ขอความร่วมมือจัดทํามุมอาเซียน เพื่อเป็นการกระตุ้น รณรงค์ให้ประชาชน
มีความพร้อม เตรียมตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
๑๓. การบริหารที่ดินเชิงระบบ มอบหมายสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประสานทุกส่วน
ราชการสํารวจที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
โดยแยกเป็น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่
อุตสาหกรรม พื้นที่ที่อยู่อาศัย เพื่อบูรณาการข้อมูลปัญหาที่ดินจากหน่วยงานของรัฐนําไปแก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ ทั้งนี้ ระดับจังหวัดรัฐบาลมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นเลขานุการ

๙
๑๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีการประกาศเป็นสถานที่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
ต้องประกาศพื้ นที่เฉพาะเจาะจง จํ ากั ดเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยจริง ๆ ซึ้งมีข้อกําหนด จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑) ต้องเป็นพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย ๒) ต้องมีความฉุกเฉิน ๓) เป็นเรื่องที่จําเป็น ๔) เป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วน
ในการประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินนั้น
๑๕. การวางผังเมืองรวม ขณะนี้มีการประกาศผังเมืองรวมทั่วประเทศ จํานวน ๘ จังหวัด มีหลาย
จังหวัดเรียกร้องจากผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม จึงต้องมีการถอดเรื่องนําไปปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของ
จังหวัดเพชรบุรี ส่วนกลางแจ้งแนวทางการวางผังเมืองรวม ดังนี้ ๑) ประกาศไปก่อนแล้วนํามาแก้ไข ๒) นําเรื่องที่
เสนอไปยังส่วนกลางกลับมาทําใหม่ จังหวัดจึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการเตรียมจัดหาข้อมูลให้พร้อม ในช่วงที่
ยังไม่ได้ประกาศ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นได้ทันท่วงที
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักนโยบาย ๖ ป. ดังนี้
๑. ประสิทธิผล ให้ทุกภาคส่วนเน้นย้ําทําให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
๒. ประสิทธิภาพ ทํางานอย่างไรจึงจะประหยัด ใช้เงินน้อย ได้ผลมาก บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ยุติธรรม ประชาชนมีความพึงพอใจ พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี โดยการ
เข้าร่วมอบรมตามมาตรฐานของข้าราชการ
๓. ประชาธิ ป ไตย การทํ า งานโดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
ประชาชน ส่วนราชการ หรือส่วนกลาง
๔. การประสานงาน การทํางานร่วมกัน การบูรณาการกับทุกภาคส่วน
๕. ความโปร่งใส หารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีกฎหมาย สํานักบริหารนายกรัฐมนตรีกิจการ
บ้านเมืองที่ดี บังคับให้ทุกภาคส่วนทํางานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความคุ้มค่า มีความประหยัด รวดเร็ว
6. ประชาสัมพันธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) ดร.ไกร
บุญบันดาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเพชรบุรี
๒) นายประจักษ์ วัฒนะกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓) พันเอกประเวศ เชิดชูวงศ์
สั ส ดี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจากสํ า นั ก งานสั ส ดี
จังหวัดอ่างทอง
๔) นายยรรยง ศรีเจริญวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จังหวัด
เพชรบุรี ย้ายมาจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๙ จังหวัดราชบุรี
๕) นายปราโมทย์ สําเภาเงิน
ปลั ด จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจากที่ ว่ า การอํ า เภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
การออกตรวจเยี่ยมอําเภอ ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมไปแล้ว จํานวน ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี
อําเภอชะอํา อําเภอเขาย้อย หลังจากเยี่ยมอําเภอทุกอําเภอเสร็จแล้ว จะเข้าไปตรวจเยี่ยมส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อ
ไปดูแล รับทราบปัญหา ตลอดจนความต้องการที่ทุกส่วนราชการต้องการสนับสนุน
การจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ๔ ศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มอบสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี รายงาน

๑๐
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกรมการศาสนา กําหนดจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม
๔ ศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนา ได้ร่วม
กิจกรรมสวดมนต์อธิษฐาน ขอพร และเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยมิติศาสนา อันจะเป็นมงคลให้กับชีวิต ตามหลัก
ศาสนาที่นับถือของแต่ละศาสนา จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร กิจกรรมประกอบด้วย พิธี
เจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๓.๐๐ น. ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร และ
พิธีตักบาตร ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุวรวิหาร จึงขอเชิญชวน
ท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พร้อมกับส่วนกลาง ตามวัน เวลา ดังกล่าว
จังหวัดเพชรบุรี มีวัดเข้ าร่วมโครงการ จํานวน 34 วัด จึงขอความร่วมมืออําเภอทุกอําเภอ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
ประธาน
ด้วยรองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มาเข้าพบและ
แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัย มีความยินดีที่จะอาสาเข้ามาบริการชุมชน หากส่วนราชการใดต้องการจะศึกษาวิจัย
ออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ สามารถเรียกใช้บริการมหาวิทยาลัยได้
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีอุปสมบทเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ พระอุโบสถ
วัดใหญ่สุวรรณาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณคลองดี 26 หน้าวัดดอนผิงแดด ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม โดย
ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จํานวน 1 ล้านตัว และปลาน้ําจืดอีก จํานวน 250,000 ตัว วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๕
จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมภาคเช้า พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๘๖ รูป เวลา 09.39 น.
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีอัญเชิญพระแสงราชศัสตราจากสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานมาในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 3 ราย ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๕ นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําพสกนิกรชาวเพชรบุรี ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ และเปิดงาน“ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” ณ บริเวณหน้าเขาวังจังหวัดเพชรบุรี งานดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2555 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
โดยขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี เ อกภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพ
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับทุกสาขาอาชีพ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 1 ปีแรก
ของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับข้าราชการผู้นําท้องถิ่น ท้องที่
ในอําเภอต่าง ๆ รับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยยึดหลักบูรณาการเป็นหลัก พร้อมทั้งการปรับปรุงระบบความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค และท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม เน้นการปราบปรามยาเสพติด และให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
การบริหารแหล่งเงินทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้งนี้ ในเดือน
ธันวาคม ได้ไปมอบนโยบายให้กับอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา และอําเภอเขาย้อย วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๕
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้าย
วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

๑๑
ณ วัดเขมาภิรัติการราม ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรร่วมกัน
ให้บริการแก่ประชาชน เป็นการบริการแบบครบวงจร วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีเป้าหมายเพื่อลดจํานวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 5 จากจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 2555 ซึ่งจังหวัด
เพชรบุรี มีอุบัติเหตุ จํานวน 52 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 59 ราย และเสียชีวิต จํานวน 2 ราย ให้เหลือ
อุบัติเหตุไม่เกิน จํานวน 49 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่เกิน จํานวน 56 ราย และผู้เสียชีวิตไม่เกิน จํานวน 1 ราย
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ บ้านโป่งลึก - บางกลอย
โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้แทน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดําริ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารบก ผู้แทน ผบ. กองพลพัฒนาที่ 1 ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้นําเสนอปัญหาที่พบจากการสํารวจพื้นที่ ผลการประชุมสรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การ
วางแนวท่อส่ งน้ํ าจะมี การแต่ งตั้ งคณะทํ างานโดยให้ กองพลทหารพัฒนา เป็นประธานคณะทํางาน โครงการ
ชลประทานเพชรบุ รี เป็ น รองประธานคุ ม ด้ า นเทคนิ ค สํ า หรั บ การทํ า งานในพื้ น ที่ มี หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
แก่งกระจาน เป็นหัวหน้า สําหรับปัญหาด้านเทคนิคมอบกรมชลประทานดําเนินการแก้แบบตามหลักวิชาการ
เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งใดที่ทําได้ก่อนก็จัดซื้อตามวิธี
พิเศษคาดว่าจะทําการก่อสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการในเดือนหน้าในพื้นที่
โครงการ โดยจะมีการนัดหมายวันเวลาการประชุมต่อไป ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม ๒๕๕๕ อําเภอแก่งกระจาน
จะจัดงานเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน มีพิธีเปิดงานวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕๕
อําเภอแก่งกระจานจัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน แก่งกระจานมินิมาราธอน - ฟันรัน ครั้งที่ 5 ประจําปี 2556
วันที่ 13 มกราคม 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน และการจัดงานคาวบอยแก่งกระจานสู่อาเซียน
ครั้งที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2556 ณ ลานคนเดิน บาลาเด้ @ แก่งกระจาน วันที่
26 ธันวาคม จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรณรงค์
เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี
การร่วมไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ การมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการการปล่อยขบวนรถ
รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จนถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๔,๐๖๔.๐๑ ล้ านบาท เบิกจ่ ายได้ ๒,๕๐๘.๗๗
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๓ อยู่ในลําดับที่ ๒๒ ของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๖๓๐.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๒๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗ อยู่ในลําดับที่ ๒๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๓,๔๓๓.๒๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒,๓๘๗.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๓ อยู่ในลําดับที่ ๔๕

๑๒
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๘.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ อยู่ในลําดับที่ ๔๘ ของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๖๐ ล้านบาท
ไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๔๖ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๒.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๔๗ อยู่ในลําดับที่ ๔๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๒.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ อยู่ในลําดับที่ ๑๗ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒๐๗.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๑๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ อยู่ในลําดับที่ ๑๕
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐ –
๑๐๐ จํานวน ๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๗ - ๕๒ จํานวน ๑ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๖ จํานวน
๗ หน่วยงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย จํานวน ๒๖ หน่วยงาน
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่
๑) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ๒) สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ๔) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ ๕) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี ๖) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ๗) สํานักงานทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์)
๘) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ๙) สถานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ๑๐) สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สํานักทางหลวง
ชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ๒) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ๓) สํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จํานวน ๒๖ หน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การน้อมนํากระแสพระราชดํารัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง
อนันตสมาคม พระราชวังดุสิต “คําอวยพร และคําปฏิญาณสัญญา ที่พวกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประทับใจมาก
ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต
ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่าน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทําให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกําลังใจมากขึ้น
ด้วยความมีความเชื่อเสมอมมาว่า ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้ ที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้น ทั้งในหมู่คณะ
และในชาติบ้านเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจําอยู่ในจิตใจ ก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทย ไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และดํารงมั่นคงต่อไปตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน ขออํานาจแห่งคุณ
พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน และชาติไทยให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นยั่งยืนไป”
แนวทางในการน้อมนํากระแสพระราชดํารัสไปสู่การปฏิบัติและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ ๑) มีการเผยแพร่ให้พสกนิกรน้อมนํากระแสพระราชดํารัสไปปฏิบัติ โดยการจัดทํา
แผ่นป้ายเผยแพร่พระราชดํารัสในสถานที่สาธารณะ ๑ อําเภอ ๑ ป้าย สถานที่ราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด ๑ หน่วยงาน ๑ ป้าย มีการอัญเชิญกระแสพระราชดํารัสมาถ่ายทอดในการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ ประชุมกํานั นผู้ใ หญ่บ้าน ประชุม สัมมนา หรือการอบรม ๒) มีการน้อมนํากระแสพระราชดํ ารัส ไป
ประยุกต์ใช้ในภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมของกรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด ๓) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
“ความเมตตา ปรารถนาดี” อย่างน้อย ๑ ตําบล ๑ กิจกรรม
ระเบียบวาระที่ ๔

๑๓
ประธาน

ขอความร่วมมือนายอําเภอทุกอําเภอจัดทําป้าย ๑ อําเภอ ๑ ป้าย หัวหน้าส่วนราชการที่มีพื้นที่
จัดทําป้ายที่มีขนาดที่เหมาะสม สามารถอ่านได้ชัดเจน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้ นที่ จั ดทํ า ป้ าย ๑ หน่ว ย ๑ ป้ าย ในการประชุ ม กํ านั น ผู้ใ หญ่ ประชุ ม อบรม สั ม มนาของส่ ว นราชการให้
นํากระแสพระราชดํารัสไปปฏิบัติ รวมถึงการนํากระแสพระราชดํารัสไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การแอบอ้ า งว่ า เป็ น ตั ว แทนคณะกรรมาธิ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น แห่ ง ชาติ สภา

ผู้แทนราษฎร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่าได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ว่าได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาหรือผู้แทน ของคณะกรรมาธิการ
และใช้ชื่อคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ในการจัดการสัมมนาเปิดรับลงทะเบียน
ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สิน ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อว่า
เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการช่วยเหลือและมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน คณะกรรมาธิการจึงได้ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการไม่มีนโยบายในการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดดําเนินการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น และขอความอนุเคราะห์จังหวัดช่วยชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดทราบ และอย่างได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว
และหากพบว่ า มี ก ารแอบอ้ า งขอให้ แ นะนํ า ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายแจ้ ง ความดํ า เนิ น คดี พร้ อ มแจ้ ง
ให้คณะกรรมาธิการทราบด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ ขอให้ช่วยชี้แจงและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนไม่ให้
หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว โดยหากพบว่ามีการแอบอ้างขอให้แนะนําประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหายแจ้งความดําเนินคดี พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ สรุปผลการดําเนินงานการจัดพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จํานวน ๘๖ รูป
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
สรุปได้ ดังนี้ ๑) สถานที่ดําเนินการและจํานวนผู้บวช วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จํานวน ๓๗ รูป วัดเขาสมอระบัง
จํานวน ๑๒ รูป วัดช่อม่วง จํานวน ๑๗ รูป วัดไร่มะม่วง จํานวน ๑๔ รูป วัดห้วยทรายใต้ จํานวน ๑ รูป วัดชลธราราม
จํานวน ๕ รูป วัดดอนผิงแดด จํานวน ๔ รูป วัดหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๗ รูป และวัดห้วยสัตว์ใหญ่ จํานวน
๑๖ รูป วัดที่พระบวชจะไปปฏิบัติธรรม ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี วัดเขาปากช่อง
อําเภอท่ายาง วัดไร่มะม่วง อําเภอชะอํา และวัดเขาสมอระบัง อําเภอเขาย้อย ๒) หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
และรับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี คณะสงฆ์จังหวัด
เพชรบุ รี สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ๓) งบประมาณ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จํ า นวน
๑๒๓,๗๐๐ บาท เทศบาล/อบจ./อบต. จํานวน ๗๓,๓๗๐ บาท ส่วนราชการต่าง ๆ จํานวน ๗,๒๙๐ บาท ผู้มีจิตศรัทธา
จํานวน ๑๐๗,๘๐๕ บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๒,๑๖๕ บาท คณะสงฆ์บริจาคไตรจีวร จํานวน ๒๒๖ ชุด เป็นเงิน
๒๔๗,๕๐๐ บาท

๑๔
บัดนี้ การดําเนินงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในแต่ละท้องที่ ที่เป็นที่ตั้งวัดที่มีการจัดอุปสมบทในครั้งนี้ ทําให้
การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ แก่งกระจานมินิจมาราธอน – ฟันรัน ครั้งที่ ๕
นายอําเภอแก่งกระจาน การจัดการแข่งขัน “แก่งกระจานมินิมาราธอน - ฟันรัน ครั้งที่ 5” เป็นความร่วมมือของอําเภอ
แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนตําบล ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน - ลุ่มน้ําเพชร ผู้ประกอบการรีสอร์ท
ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน รักการออกกําลังกาย และให้กิจกรรมกีฬา
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอําเภอที่มีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อ
ต่อการส่งเสริการท่องเที่ยว อาทิ ทะเลหมอกที่พะเนินทุ่ง การส่องสัตว์ ดูนก ผีเสื้อ การล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ํา
เพชรบุรี การแข่งขันจัดเป็นสองประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และฟันรันระยะทาง 4.4
กิโลเมตร เริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน ไปตามถนนริมอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งนักวิ่งจะได้
สูดอากาศบริสุทธิ์ และชมความสวยงามยามเช้าของเขื่อนแก่งกระจาน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันก็สามารถไปเที่ยว
ชมตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของอําเภอแก่งกระจานได้ นอกจากนี้ในการแข่งขันประเภทฟันรัน ก็มีผู้เข้าแข่งขัน
แต่งกายแฟนซี ซึ่งถือเป็นสีสันของการแข่งขันดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต.พบ.
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครบวาระ จํานวน ๑ แห่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๔ แห่ง รวม จํานวน
๕ แห่ง มติที่ประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ดังนี้ ๑) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะพร้าว อําเภอเมืองเพชรบุรี สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํา นวน ๑๓ ราย ๒) ที่ ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลท่ า คอย อํ า เภอท่ า ยาง สมั ค รนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล จํานวน ๒ ราย สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑๓ ราย ๓) ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด อําเภอบ้านลาด สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ ราย สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒๙ ราย ๔) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ อําเภอบ้านลาด
สมั ครนายกองค์ การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒ ราย สมั ครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตําบล จํานวน
๒๗ ราย ๕) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน สมัครนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน ๓ ราย สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒๗ ราย
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา
เป็นเทศบาลตําบลบางเก่า ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วันนับแต่จัดตั้งเป็นเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีคําสั่งที่ ๕๘๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศมนตรีตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๔๕ วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ –
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีคําสั่งที่ ๖๙๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ขยายระยะเวลาให้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศมนตรีตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๔๕ วันนับแต่วันที่
ครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

๑๕
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบางตําบลบางเก่า
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรี จํานวน ๑ ราย สมัครเป็นสมาชิกสภา
เทศมนตรี จํานวน ๑๓ ราย
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง อําเภอเมืองเพชรบุรี กรณีครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ประกาศผลการเลือกตั้ง โดย นายชลชัย
เอี่ยมสําอางค์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง กรณี
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๓๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ประกาศผลการเลือกตั้ง โดย นายสงวน
จิตต์พุ่ม ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๒ แห่ง
ได้แก่ ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย และตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน ที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทั้ง ๒ แห่ง
ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ครบวาระ และที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบวาระ จํานวน ๓๕ แห่ง
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกเทศมนตรีและสมาชิ กสภาเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
อําเภอท่ายาง ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการการเลือกตั้งเทศบาลตําบลท่าไม้รวก มีหนังสือเสนอร่าง
ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ นและผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ในวั น อาทิ ต ย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ และ
กําหนดการรั บสมั คร ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธั นวาคม ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุ ดราชการ มี ผู้ส มัครรับเลื อกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรี จํานวน ๑ ราย สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๘ราย และสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๙ ราย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
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เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ประเทศไทยกับการจัดระเบียบโลกใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไกร บุญบัญดาล) ณ วันนี้สังคมไทยเราไม่ใช่แค่สังคมอาเซียน แต่อยู่ในบัญญัติของโลก
ประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคของความมืดมึน เราต้องปรับเปลี่ยนการทํางานของรัฐ ของพวกเรา สาเหตุที่ทําให้โลก
เกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็นสังคมยุโรปหลังจากที่มีการปฏิบัติทางอุตสาหกรรม ต่อมาเป็นสังคมของอเมริกา
ในอนาคตจะเป็นสังคมขออาเซียน ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของคน เดิมอํานาจของรัฐเป็นอํานาจเด็ดขาด ต่อมาอยู่ใน
กระบวนการมีส่วนร่วม ในที่สุดจะปรับเป็นประชารัฐ คือ รัฐของประชาชน เดิมเคยปกครองในลักษณะพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง มีขอบเขต มีประชาชน มีอํานาจ มีอธิปไตยแห่งตน ต่อมาเป็นสังคมของภูมิภาค เป็นการรวมตัวของยุโรป
ของอาเซียน ของกลุ่มประเทศ G7 และพัฒนาไปสู่สังคมโลก ดังนั้น เราจะอยากเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะถูกโลก
หมุนไปทําให้เราต้องเปลี่ยน สําหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว จากเดิมที่มีความสูงสุด แต่ปัจจุบันสู่ความล่มสลาย

๑๖
ขณะเดียวกันประเทศที่กําลังพัฒนา หรือประเทศโลกที่ 3 มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น หนึ่งในนั้น คือ ประเทศไทย
ในอนาคตจะเปลี่ยนจากสังคมอเมริกา สังคมยุโรป มาอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคํา สามเหลี่ยมทองคํา ได้แก่ ประเทศ
อินเดีย ประเทศจีน และกลุ่มประเทศในอาเซียน ดังนั้น ความรู้ในเรื่องอาเซียนเราจําเป็นต้องพัฒนา
การจัดลําดับที่คาดหวัง ในปี 2530 อีกประมาณ 10 กว่าปี กลุ่มชนชั้นกลาง จะอยู่ในประเทศ
อินเดีย และประเทศจีนมากที่สุด ปี 2030 ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย จะมีประชากรที่ปรับระดับเป็น
ชนชั้นกลาง ประเทศอินโดนีเซีย ประชากร ๕๐ ล้านคน ประเทศมาเลเซีย ประชากร ๒๐ ล้านคน ประเทศไทย
ประชากร ๒๕ ล้านครน ต่อไปประเทศไทยจะอยู่ตรงกลาง ๆ กับประเทศมาเลเซีย ประเทศที่มีรายได้มากที่สุด
ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน อาเซียนจะมีประชากรอยู่ประมาณ 600 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของ
โลก เศรษฐกิจของอาเซียนอยู่ประมาณร้อยละ ๓ ของโลก ถ้าเป็นอาเซียนรวมกับอีก ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
จีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ประชากรอยู่ที่ร้อยละ ๓๑ ประเทศจีน มีประชากร ๑,๓๐๐ คน GDP จะ
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๘ ถ้าไทยมีการค้าขายกับประเทศอาเซียนกับอีก ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดียว ประเทศ
นิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรีย ประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของโลก ประชากรอาเซียนรวมกับอีก
6 ประเทศ จะเท่ากับร้อยละ 50 หรือเท่ากับครึ่งโลก โลกมีประชากรอยู่ประมาณ 3,000 กว่าล้านคน มีมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 22 ในอดีตพัฒนาการของความเป็นรัฐมาจากความเป็นศาสนา หรือความเชื่อ
ทางศาสนา ต่อมาเป็นรัฐในลักษณะของอาณาจักร กรุงโรม ทหาร เป็นรัฐของการค้าขาย สุดท้ายจะพัฒนามาเป็น
ประชารัฐ
ปัญหาของประเทศเส้นทางที่จะเดินไปสู่ประชารัฐ ต้องทราบสาเหตุว่า ณ วันนี้ความไม่เท่าเทียม
ของอํานาจ เศรษฐกิจ การเข้าสู่โอกาสทางสังคม หากมีระยะห่างมากจะนําไปสู่ความล้มสลาย รวมทั้งความไม่
เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เห็นว่าความไม่สมดุลระหว่างอํานาจ ความยากจน ความร่ํารวย โอกาสทางสังคม แสดงให้
เห็นว่าประเทศทางกลุ่มอาหรับ เป็นสังคมปิด เน้นเรื่องของความปลอดภัย เป็นสังคมของความเผด็จการ ในที่สุด
อาหรับก็จะล่ม ซึ่งเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะโลกใบนี้เป็นโลกของการไร้พรมแดน เป็นโลกของสังคม
เป็นโลกแห่งการแลกเปลี่ยนในเรื่องวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โลกใบนี้เป็นสังคมที่สลับสับสน มีหลายชั้น มีสังคม
ที่รัฐจะต้องแก้ไขปัญหาหลายมิติ รัฐต้องมีเครือข่าย โลกของเรามีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น ภัยพิบัติทางน้ํา
ทางอากาศ จะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
อาเซียน เกิดจากความร่วมมือของ 10 ประเทศ มี ๓ เสาหลัก ได้แก่ 1) ความร่วมมือทางด้าน
ความมั่นคงทางการปกครอง ความมั่นคงปลอดภัย 2) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3) ทางวัฒนธรรม สังคม
การเป็นประชาคมเดียวกัน การสร้างสังคมให้เป็นสังคมของรัฐ การส่งเสริมการแข่งขัน การทําให้มีอุดมการณ์
มีคุณธรรม จริยธรรม การทําให้เป็นชาติของกฎหมาย
ประเทศไทยจะต้องสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ดี โดยการกระจายให้ประชาชน ลดช่องว่าง
ความเติบโต ส่งเสริมหเป็นผู้เล่นตามกติกา ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งความรู้การผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสังคมให้มี
ความชัดเจน โปร่งใส สะอาด เป็นธรรม ร่วมกันสร้างสังคม ทําให้เห็นว่าอุตสาหกรรม ต้องเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ราคาปานกลาง สร้างมูลค่าเพิ่ม หาเครือข่าย เน้นการทําให้เป็นเป็นคลังทางอาหาร
ณ วันนี้ ประเทศไทยห่างจากความล้มสลาย แต่ต่อไปอาจจะล้มสลาย ถ้าไม่เร่งแก้ไข ประเทศไทย
จะต้องไปสู่ประเทศที่มั่นคงแข็งแรง ต้องปรับในเรื่องของภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ส่งเสริมการแข่งขัน
รัฐบาลต้องมี เครดิตที่ น่ าเชื่อถื อทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภาคเอกชนต้องสร้างเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์
ประชาชนต้องมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความเจริญของประชารัฐ ปัจจุบันรัฐบาลจะเป็นองค์กรที่ใช้
อํานาจอย่างเดียว ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้ รัฐบาลต้องปรับและบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต้องพัฒนาประเทศไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ต้องทําเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ เปิดทุนนิยมแบบเสรี
ประชาธิปไตย ต้องเป็นสังคมของประเทศ ในที่สุดต้องเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันของคนในโลกได้

๑๗
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผืนแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุด เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม มีความอุดม
สมบูรณ์ ซึ่งต้องช่วยกันสร้างเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านเกษตร ด้านการผลิต ด้านการท่องเที่ยว การใช้อํานาจรัฐต้อง
ไม่บังคับ ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ทําสังคมให้มีคุณธรรม เป็นสังคมของความสามารถในการผลิต เป็นสังคม
แห่งความยุติธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าสู่ทุน ทั้งทุนทางการเงิน ทุนทางการศึกษา ทุนทางการรับบริการของรัฐ
เราต้องมองสังคมสลับซับซ้อน ต้องคิดในหลายมิติ ได้แก่ คิด ทํา และเป็น สุดท้ายคือการทําให้เราเป็นสังคมแห่ง
การใช้อํานาจของรัฐน้อยที่สุด แต่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นเจ้าของ การมีความ
ซื่อสัตย์ จริยธรรม
ประธาน

ขอให้นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นําบทความเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ
ทราบ เพื่อนําแนวคิดต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพราะขณะนี้ประเทศไทยเทียบเท่าชนชั้นกลาง มีปัญหา
เรื่องการกระจายรายได้ เกิดการแข่งขัน จึงต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้
ตั้งแต่ วั นที่ 1 มกราคม ๒๕๕๖ จะเลิก ผลิต น้ํามั น เบนซิ น ๙๑ ทั่ ว ประเทศ ท่ า นที่ใ ช้ ร ถยนต์
พลังงาน
รถจั ก รยานยนต์ เครื่ อ งยนต์ ก ารเกษตร ที่ ผู้ ผ ลิ ต ไม่ รั บ รองว่ า ใช้ แ ก๊ ส โซฮอล์ ไ ด้ สามารถเข้ า รั บ การปรั บ แต่ ง
เครื่องยนต์ได้ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด และวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โดยไม่เสียค่ าใช้จ่ายใด ๆ ทั้ งสิ้ น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

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

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

