รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3 พ.ท.นรินทร์
4 พ.ท.หญิง สุชาดา
5 พ.ต.อ.สุรศักดิ์
6 นายณัฐวุฒิ
7 นายแพทย์ประจักษ์
8 นายแพทย์สาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นายจิตจรูญ
11 นายคงศักดิ์
12 นายสุวรรณ
13 นางณัฐนันท์
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นายศิริพจน์
นายอรรจธร
นางอําพร
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นายณัฐ
นายสนธยา
นายไพบูลย์
นางสาวสุวรรณา
นายวิรัชชัย
นางอรัญญา
นายมานะ
นางพรสม
นายยุทธนา
นายโสภณ

ทองนิตย์
ประวิตร
สายกระสิทธุ์
แก่นแก้ว
สุขแสวง
เพ็ชรพรหมศร
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ตันติวงศ์
เลิศประดิษฐ์
มีหกวงศ์
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
วัฒนานุกูล
ลี้ตระกูล
รัตนวราหะ
พูลไชย
ผกามาศ
อารีกุล
เสนเอี่ยม
เมฆมานะ
ตรีสิทธิเดช
พลอยเพชร
ยั่งยืนพงษ์
วัฒนากร
เปาปราโมทย์
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายไพน้อย
นายสุรเวช
นายศานติ
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.ท.บวร
นางวรรณวิมล

แซ่เตียว
ดีมาก
อรรถวรรธน
เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
แก้วกอง
ดั่นประดิษฐ์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

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

สิริธรังศรี
ภู่ขํา
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
นิโครธานนท์
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 พ.ต.ท.บุญส่ง
48 พ.ต.ท.ชลิต
49 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
50 พ.ต.ท.เฉลิมพล
51 พ.ต.ท.มีชัย
52 พ.ต.อ.นพดลภ์
53 พ.ต.ท.ศักดา
54 พ.ต.ท.สมนึก
55 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์

พันธ์จินดา
ระเวง
รังสิมันต์
จิตรบรรจง
ศรุตานันทะ
มณีใส
จําปาทอง
พันธ์แจ่ม
กองพุย

แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
56 ร.อ.มาโนช

โรจนบุรานนท์

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
57 นางมาลินี
58 นางสาวศศิธร
59 นายเกษมภูมิ
60 นางสาวสุธารัตน์

บุญสม
โชติพินทุ
วีรสมัย
จิตสมบูรณ์

61 นายประกิต
62 นางสมจิตร
63 นางชุติกาญจน์

ปราณพานิชกิจ
นิ่มมา
ชื่นบุบผา

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง

๓
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
64 นางนพวรรณ
แย้มพรหม
65 นายพรเลิศ
อุ่นเจริญ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
66 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
67 นางสาวภัทราพร
ถึงโภค
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
68 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
69 นายเดชะ
มังคละ
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
70 นางสาวอัจฉราพร
71 นางสาวจันทิมา
72 นางสาวนวพร
73 นายสมเกียรติ
74 นางสดุดี
75 นางวรรณเพ็ญ
76 นางสาวมณทิพย์
77 นางมาลัย
78 นายเจษฎา
79 นางสาวพิลาวัณย์
80 นายพีรพัฒน์
81 นายอิสระ
82 นายสมศักดิ์
83 นายประกิต
84 นายพิทยา
85 นายวิโรจน์

ตอนสุข
เกศเมตตา
อยู่สบาย
นวลละออง
พงษ์เพียจันทร์
เกตุกล่ํา
มะลิทอง
อิ่มศิลป์
อังศุพาณิชย์
ทวีศรี
มณีโชติ
เจริญพรทิพย์
ตาทิพย์
ขําเลิศ
คณะมะ
หล่อเพชร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
เพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
86 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
87 นางศิรภรณ์
ขําทวี
88 นายเกรียงศักดิ์
พลประสิทธิ์
89 นายปณัย
หนูแท้
90 นายกิติศักดิ์
สมุทรแสง

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
91 นายอุดม
โชคสุชาติ
92 นายธีระพล
เทพทอง
93 นายสุจินต์
ดอกนางแย้ม
94 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว

แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

๔
95 นายนิจิตณาพงศ์

บัณฑิตสมิทร์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
96 นายอนุกูล
มั่งมีทรัพย์
97 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิต

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

กระทรวงพลังงาน
98 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
99 นางสาวกุลธิดา
100 นายธีระเมธ
101 นายชัยทูรย์

เพ็ชรวงศ์
เอียดแก้ว
ละมูล

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
102 นายธวัช
กอวัฒนาวรานนท์
103 นายโกศล
ขาวละเอียด

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
104 นายวีระ

บุญมาเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
105 นายทวี
106 นางสุภาวดี

ดวงธัมมา
พรธนัชญ์สกุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
107 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
108 นางสาวดาริกา

ธนะศักดิ์ศิริ

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
109 ผศ.อุบล
110 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
111 นายสายันต์
112 นายกิตติศักดิ์
113 นายสมพงศ์
114 นางกมลวรรณ
115 นายสรรเสริญ
116 นายสุรชัย
117 นายประมุข
118 ว่าที่ ร.ท.นิคม
119 นายสมศรี

สมทรง
รุ่งธีระ
ศักดิ์จิรพาพงษ์
รัตนฉายา
กาศเกษม
เชาว์ช่างเหล็ก
ไหมทอง
ปรีทอง
ติฐิโต
เหลี่ยมจุ้ย
กําไลแก้ว

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

๕
120
121
122
123
124
125
126

นายประสิทธิ์
นายประชุม
นายนิวัฒน์
นายวิชัย
นายสมหมาย
นายนิคม
นายมหิศร

ใจช่วง
แสงกสิกรณ์
ชุ่มกมลธนิตย์
ไหมจุ้ย
ลิ้มเจริญ
เหลืองทองคํา
แสงมณีรัตนชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
127 นางเพ็ญจมาศ
128 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
129 นางวลัย
130 นางทิพาพร
131 นายไพโรจน์

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
คิดชอบ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
132 ว่าที่ ร.อ.จิตร์
133 นายเสรี
134 นายพุทธา
135 นายธานินทร์
136 นายวิเชียร
137 ดร.กรัณย์
138 นายศักดิ์ศรี

ศิรธรานนท์
รัศมีฤกษ์เศรษฐ
ศรีคําภา
กิตตยานุรักษ์
เรียบร้อย
สุทธารมณ์
ลาภประสิทธิ์

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
139 นางสลักจิต
140 นางสาวอุไรรัตน์
141 นางกนกวรรณ
142 นางนฤมล
143 นางมธุรจน์
144 นายอนุชา
145 นายนพรัตน์
146 นางสาวสิริกร
147 นางสาวรมิดา
148 นายประยูร

เจริญสุข
อินทชาติ
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
สุภาษิต
ลีอร่าม
ดุสิตปณิธิ
ภคพงศ์พันธุ์
กลิ่นเมือง
เชียรรัมย์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
149 นายมนัส
150 นายอานนท์
151 นางสาวธราภรณ์

เนียมเงิน
พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี

๖
152
153
154
155
156

นางวรรณวิมล
นางสาวชูชีพ
นางวัชรี
นายพิสิษฐ์
นางสาวสุวรัตน์

ดั่นประดิษฐ์
ยิ้มละมัย
นุ้ยรอด
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
2 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
3 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
7 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
8 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
9 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
10 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
11 ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
12 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
13 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
14 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
15 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
16 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
17 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
18 ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
19 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
20 หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
21 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
22 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
23 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
24 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
25 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
26 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
27 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
28 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
29 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
30 นายกสมาคมสือ่ มวลชนเพชรบุรี
31 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับ จังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกะทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ทําคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
ประเภทบุคคล คือ ด้านศาสนา และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑) ประเภทบุคคล ด้าน
ศาสนา ได้แก่ พระครูสิริทัศนียคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าคอย อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้านการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประเภทองค์กร ได้แก่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลท่ายาง ประเภทบุคคล ได้แก่ นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประเภทเด็ก ได้แก่ เด็กหญิงวรรณนิศา นวลอิ่ม โรงเรียนบ้านท่าโล้
๒. เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ กําหนดให้ วันที่
๒๖ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ
ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนานาชาติเป็นจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
กระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัย
ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัย (Safety Mind) ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ และเพื่อให้การณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสอดคล้องกัน จึงได้จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๕๘ พร้อมกันในวันนี้ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสํานักงานขนส่ง
จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบไฟฉาย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาเพชรบุรี และบริษัท สยาม
แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ได้มอบเครื่องดื่มให้จังหวัดเพื่อใช้ในการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อ่านสารนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ รับมอบไฟฉายจากสํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เครื่องดื่ม
จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาเพชรบุรี และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สาขาเพชรบุรี และกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
ประธาน
สารจาก พลเอกประยุ ท ธ จัน ทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี เนื่ อ งในวั นป้ องกั นอุบัติเหตุ แ ห่ง ชาติ
พุทธศักราช ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก สังคมไทย จึงต้อง
ตระหนักและตื่นตัวเรื่องการสร้างระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้ประชาชน
เห็นถึงอันตรายและความสูญเสียที่เกิดจากความประสาท ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
ในวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชน เริ่มตั้งแต่ที่บ้าน ชุมชน ไปจนถึงสังคม และปฏิบัติตาม

๘
กฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งกฎจราจร การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ การระมัดระวังเรื่อง
การใช้สารเคมี เป็นต้น เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติภัย และเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างประสิทธิภาพ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ผมขอให้คนไทยทุ กคนมีส่วนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เข้มแข็งและจริงจัง รวมทั้งดําเนินชีวิต
ด้วยความไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของลูกหลาน และตัวท่านเอง ตลอดจนความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคมต่อไป
สําหรับเรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ มีคําขวัญว่า “มอบความสุขทั่วไทย
สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน” ช่วงหยุด ๕ วัน รวมถึงวันต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหัวหน้า
ส่วนราชการ พี่น้องประชาชน กํานัน ผู้ใหญ่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลดอุบัติภัยทางถนน
เนื่องจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเราไม่มีผู้เสียชีวิต จึงอยากรักษามาตรฐานนี้ไว้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก ที่ว่าการอําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒) นายวิรัชชัย พลอยเพชร
เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๓) นายศานติ อรรถวรรธน ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เพชรบุ รี ตํ า แหน่ ง เดิ ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
๔) นายไพบูลย์ เมฆมานะ
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ย้าย
มาจาก สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
๕) นายจิตจรูญ ตันติวารา
ประมงจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสํานักงานประมง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
ตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง ๒ ท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี งานของจังหวัดเพชรบุรีผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในช่วงปี ๒๕๕๘ จะมีผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดเพชรบุรีเป็นจํานวนมาก เช่น ในวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เยี่ยมชม ณ รีสอร์ทชมทะเล ตําบล
แหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ ทรง
ปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ณ โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้ า นห้ ว ยโสก อํ า เภอแก่ ง กระจาน
จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จัดเตรียมรถพระที่นั่ง จุดละ ๑๑ คัน ประกอบด้วย
รถพระที่นั่ง จํานวน ๑ คัน รถสํารองพระที่นั่ง จํานวน ๑ คัน และรถขบวน จํานวน ๙ คัน ดังนั้น จุดรับเสด็จฯ
จํานวน ๒ จุด รวมเป็น ๒๒ คัน ทั้งนี้ ได้มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง ๒ ท่าน ประสานห้างหุ้นส่วน
จํากัด โตโยต้าเพชรบุรี เบื้องต้นไว้แล้ว มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จัดเตรียมพลขับ ประจํารถพระที่นั่ง ซึ่งต้อง
มีการฝึกซ้อมล่วงหน้า มอบมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดูแลความปลอดภัย มอบ
ตํารวจตระเวนชายแดน จัดเตรียมบรรยายสรุป มอบนายอําเภอในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ด้านความสงบ
เรียบร้อย การถวายฎีกา มอบสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาล

๙
กรณีฉุกเฉิน มอบสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ประสานสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ในการประชาสัมพันธ์ข่าว ทั้งนี้ พระองค์ท่านอาจติดตามงานหลายเรื่อง เช่น โครงการ
พระราชดําริที่ทรงเคยรับสั่งไว้ เรื่องการเรียนการสอน ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เป็นต้น
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าภาพ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดที่ประทับเขาดอกไม้
ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมารับมอบเพื่อเตรียมทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่อไป จากนั้น จะไป ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จึงขอความร่วมมือจากส่วน
ราชการที่จัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจํา ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล
ตอบคําถาม ว่าที่ผ่านมาได้รับเรื่องต่าง ๆ จํานวนเท่าไร ดําเนินการไปแล้วจํานวนเท่าไร เรื่องใดบ้าง แก้ไขปัญหา
แล้วจํานวนเท่าไร เรื่องใดบ้าง เช่น มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ในการร่วมตรวจสอบการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการพนัน หนี้นอกระบบ
ในส่วนของอําเภอ ด้านการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่มีที่ดินทํากิน ซึ่งได้มอบสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เร่งดําเนินการ และรายงานผลตามกําหนดเวลา สําหรับเรื่องนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการ เรื่อง
การเทิดทูนสถาบัน จังหวัดได้ดําเนินการอะไรบ้าง เรื่องคลองสวย น้ําใส เรื่องไบค์เลน การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา
ชาวสวนยาง มอบสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สรุปและรายงานผล เพื่อเป็นข้อมูลในการสอบถาม
เนื่องในโอกาสจะขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเพชรบุรี หลวงพ่อทอง วัดเขาตระเครา หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
และหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร เดชะพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โปรดดลประทานพรให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีกําลังกาย
กําลังใจ กําลังสมองที่ปลอดโปร่ง คิดริเริ่มรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ทุกท่านมีความสุข
ในครอบครัว มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น
การตรวจเยี่ยมของพระบรมวงศานุวงศ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
มีรัฐมนตรีมาตรวจเยี่ยมอยู่บ่อยครั้ง ที่ผ่านมามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
รัฐมนตรีอีกหลายท่านมาประชุมสัมมนา ณ อําเภอชะอํา ฉะนั้น ในช่วงนี้เป็นช่วงฝึกอบรม เพราะรัฐบาลกําหนดให้
ส่วนราชการจัดอบรมให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม) ซึ่งหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาเข้าอบรมกันจํานวนมาก
ขณะนี้ เข้าไตรามาส ๒ ขอให้ทุกท่านเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชารของท่าน ในส่วน
ของการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมายมาก
นอกจากนั้น เป็นเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม ขอให้เร่งรัดการดําเนินงาน เนื่องจากอยู่ในความสนใจ จากผล
การสํารวจนโยบายของรัฐบาล ประชาชนให้ความนิยมเรื่องศูนย์ดํารงธรรมมากที่สุด เพราะศูนย์ดํารงธรรมจะรับ
ทุกเรื่อง

๑๐
เรื่องเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ขอให้ ทุ กส่วนราชการช่ วยกั นดู แลเรื่องความปลอดภั ย เรื่องเงิ น
ช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนยาง ขอให้ดําเนินการอย่างโปร่งใส เนื่องจากขณะนี้สํานักงานตรวจเงินแผ่น ได้เข้าสุ่ม
ตรวจอําเภอชะอํา พบชาวนาแจ้งยอดของไร่นาที่ทําการปลูกข้าวไม่ตรงกับความเป็นจริง ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งความดําเนินคดีอาญา มอบสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการระดับตําบลช่วยเข้าไปดูแล
อย่ างไรก็ ตามต้องเน้ นย้ํ าให้ เกษตรกรรับผิดชอบด้วยตัวเอง เนื่องจากสํ านักงานตรวจเงิน แผ่นดิ นชี้มูลไปทาง
เกษตรกรไม่ได้ชี้มูลมาทางส่วนราชการ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. จะจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมพบปะพูดคุย และรับประทาน
ร่วมกัน ถือโอกาสสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดกัน
งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘ งดจัดมัจฉากาชาด เนื่องจากค่าครองชีพ
สูง ส่งผลให้สินค้าราคาสูงขึ้น และเป็นภาระของอําเภอกว่า ๑ แสนบาท จึงงดเพื่อให้เป็นการแบ่งเบาภาระของ
อําเภอ รวมทั้งค่าผ่านประตูฟรี เนื่องจากจัดงานด้านล่าง น่าจะตื่นตาตื่นใจ ส่วนพลุ และไฟบนพระนครคีรียังคง
จัดเหมือนเดิม มอบปลัดจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องความไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ
ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย สําหรับปีนี้จะเน้นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ และ
รัชกาลที่ ๙ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้มอบสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดนิทรรสการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดง
โขน การแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาค น่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบดูแลสถาน
(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) ประกอบการ โดยเฉพาะช่วงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
ในเรื่องของความปลอดภัย สําหรับเรื่องอุบัติภัยจากถนน เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรี
มีผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ เทศกาลปีใหม่ จังหวัดจึงต้องการรักษาให้ผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์เช่นกัน จึงขอความร่วมมือหัวหน้า
ส่ ว นราชการทุ ก ท่ า น กํ า ชั บ ข้ า ราชการ และผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎจราจร
โดยเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับด่านตรวจต่าง ๆ ในส่วนของอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้
เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วยกันตักเตือน
กันเอง จังหวัดจะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสามารถรักษาสถิติผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ได้อีกครั้ง
ประธาน
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการเรื่องทะเบียน บัตร
สัญชาติ มอบอําเภอทุกอําเภอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนรับทราบ ทั้งนี้ กรณีต้องมีการคัดลอกสําเนาทะเบียน
ขอให้ส่วนราชการดําเนินการ เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชน มอบปลัดจังหวัดเพชรบุรี สั่งการอําเภอทุกอําเภอ
สําหรับเรื่องแรงงานต่างด้าว มอบสํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ติดตามเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รัฐบาลจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดสําหรับแรงงานที่ไม่ดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) ออกตรวจโรงงานก่อนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะมาตรวจเยี่ยม มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งนายจ้างให้นําแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน
ให้เรียบร้อยตามกําหนด
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยม
และทอดพระเนตรกิจกรรมแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา ตําบลคลองกระแชง อําเภอ
เมืองเพชรบุรี ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การถวายรายงานกิจกรรมของโรงเรียน
การทู ล เกล้ า ฯ ถวายของที่ ร ะลึ ก ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศั ย ทรง
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ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนการแสดงเพลงจีนและเพลงพระราชนิพนธ์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร ครู และคณะวงดนตรี ทอดพระเนตรการเรียนการสอนห้องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และห้อง
ภาษาจีน ลงพระนามาภิไธย (ภาษาจีน) ทอดพระเนตรห้องคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรผลงาน
กิจกรรมและนิทรรศการวิชาการของนักเรียน เจ้าอาวาสวัดชีสระอินทร์ถวายของที่ระลึก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเช้า ประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จํานวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวาย
พระพรชั ย มงคลและลงนามถวายพระพร การเชิ ญ พระแสงราชศั ส ตราจากสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี
มาประดิษฐานหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 255๘ จํานวน 8 ราย ภาคค่ํา ณ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 ส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม สโมสร และภาค
ประชาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ด้วย
สํา นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
5 ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรี จัดงานตามรอยพ่อของแผ่นดิน เพชรบุรีรวมใจถวาย
พระพรชัยมงคล ณ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว กล่าวนําถวายพระพรชัยมงคล การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้บริหาร
ส่วนราชการ ทหาร ตํารวจและผู้แทนส่วนราชการ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและปลูก
ต้นไม้ โดยสํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร นําพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี จํานวน 4 แสนตัว มาปล่อยและปลูกต้นสัก ณ บริเวณคลอง D26 หน้าวัด
ดอนผิงแดด อําเภอบ้านแหลม บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานพิธีปล่อยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลา โดยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี ได้เลี้ยงปลาน้ําจืดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจรักและเมตตาต่อสัตว์
เป็นระยะเวลา 1 ปี ได้ปลาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เพื่อเพิ่มเป็นอาหารในแหล่งน้ําธรรมชาติ วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุ ม วั ด ใหญ่ สุ วรรณารามวรวิ ห าร จัด พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เ นื่ อ งด้ ว ยนพเคราะห์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ตามประเพณีโบราณชาวพุทธมีความเชื่อว่าเมื่อมีอายุถึงรอบปีจะมีการทําบุญครั้งใหญ่ เพื่อให้ตนเองหรือผู้ที่เคารพ
สักการะมีความเป็นสิริมงคล มีชีวิตสุขสบาย ปราศจากโรคาพยาธิ แคล้วคลาดจากเภทภัยต่าง ๆ และมีความ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป ยังรวมถึงความสงบร่มเย็นของสถานที่อยู่อาศัยทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ วันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงาน “วิ่งเพื่อพ่อ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี มินิมาราธอน
ครั้งที่ ๑” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน) มีนักวิ่งจากทุกภาค และชาวเพชรบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน
เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ ณ พื้นที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก – เขาเตาหม้อ พื้นที่ต่อเนื่องโครงการ
ชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอท่ายาง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ 5 ธั น วาคม 2557 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน

๑๒
ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมซัน อําเภอเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิด
การอบรมหลักสูตร “วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดต้นแบบ (มาตรฐานใหม่)” ภาค 7 เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพเสพติดจากจังหวัดในพื้นที่ ภาค จํานวน 7 70 คน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในกระบวนการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนวทางการ
จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้จัดขึ้น วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดถ้ําแก้ว ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบ
สมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) รุ่นที่ 1 ปปส. กําหนดให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด
ต้ น แบบในการดํ า เนิ น งานตามโครงการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในระบบสมั ค รใจ ในรู ป แบบค่ า ยปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวม 160 คน ซึ่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี กําหนดดําเนินงาน ณ วัดถ้ําแก้ว โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2557
และ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพระบรมรูป
รั ช กาลที่ 4 ภายในบริ เ วณอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระนครคี รี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจําปี 2558
เพื่อเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานพระนครคีรี – เมืองเพชร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี การจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมบนเขาวังทั้งหมดจัด ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไม่เก็บค่าผ่านประตู
จัดระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณโดยรอบเขาวัง วันที่
18 ธันวาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบ
ใบรับรองตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สด พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในผักสดและ
ผลไม้สดที่จําหน่ายในตลาด ณ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด เพื่อใช้เป็นสถานที่
ตรวจสอบสารเคมีกําจัดแมลงตกค้างในผักสด/ผลไม้สดและสารปนเปื้อนในอาหารสด 4 ชนิด จากนั้น ทําพิธีเปิด
โครงการตลาดเกษตรกร ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด โครงการตลาดเกษตรกรเป็นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดสําหรับเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพมีแหล่งขายโดยตรง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อสินค้า
คุณภาพสําหรับผู้บริโภค โดยให้แต่ละจังหวัดจัดตลาดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยการดําเนินการดังกล่าว
อยู่ภายใต้คณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานเปิดงาน “เทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน” ครั้งที่ 11 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน
ประกอบด้วย ขบวนแห่อันสวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของอําเภอแก่งกระจานให้เป็น
ที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยในวันเปิดงาน ได้เชิญเชฟกระทะเหล็กมาสาธิตการทําอาหารจาก
ปลาอีกด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๔,๓๔๗.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๖๕๘.๕๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๕ อยู่ในลําดับที่ ๓๓ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๒ งบลงทุนได้รับจัดสรร

๑๓
๑.๘๙๙.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๔.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ อยู่ในลําดับที่ ๗๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๙ งบประจําได้รับจัดสรร ๒.๔๔๗.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๖๒๓.๙๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖.๓๕ อยู่ในลําดับที่ ๓๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔ อยู่ในลําดับที่ ๖๙ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๓๒ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๒๙ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๖๕
เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ อยู่ในลําดับที่ ๑๓ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๒
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๙.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๙ งบประจําได้รับ
จัดสรร ๑๐๓.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๖ อยู่ในลําดับที่ ๑๒ เป้าหมายไตรมาส ๑
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
คลังจังหวัด
๖.๐ แรงฉุดดึงจากการหดตัวของอุปทานภาคบริการและการชะลอลงของภาคการเกษตร รวมถึงการหดตัวของ
อุปสงค์จากการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการลดลงของรายได้จากการขายส่ง ขายปลีก และภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐยังสามารถขยายตัวได้
สําหรับปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวได้ดี สะท้อนการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศด้ายเสถียรภาพ
เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๐
ตามการหดตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๔.๓
จากการลดลงของรายได้จากการขายส่งขายปลีก และจํานวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เป็นสําคัญ
ประกอบกับดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจด้านอุปทานยังคง
หดตัว แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ร้อยละ ๔.๔ ตามการ
ขยายตัวของจํานวนทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสําคัญ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)
หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๙ ตามการหดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ที่หดตัว ร้อยละ
๒๑.๐ สะท้อนจากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขายส่งขายปลีก แต่
อย่างไรก็ตามดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๒.๕ และ ๑๗.๗ ตามลําดับ ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินเชื่อสําหรับการลงทุน และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ทั้งในส่วนของงบประมาณจากส่วนราชการและงบประมาณส่วนท้องถิ่น
ประธาน
ภาวะเศรษฐกิจของเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ยังคงลดลง ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี
อยู่ในลําดับที่ ๓๓ ซึ่งถือว่าดีขึ้น ในเดือนต่อไปขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุน กรณีมีการเซ็นสัญญาแล้ว
ให้ทําการเบิกจ่ายงบล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ หากสามารถขอให้ผู้รับจ้าง หรือผู้รับเหมาเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ เพื่อให้ผล
การเบิกจ่ายดีขึ้น ในส่วนของงบลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เบิกจ่ายได้น้อย เนื่องจากโครงการของจังหวัด
บางโครงการอยู่ในเขตป่า เขตกรมเจ้าท่า เขตโครงการพระราชดําริ ซึ่งต้องทําหนังสือขออนุญาต หากเปรียบเทียบ
ความถูกต้องกับยอดการเบิกจ่าย ขอให้ยึดความถูกต้อง เพราะหากทําผิดระเบียบอาจมีปัญหาตามมาภายหลังได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔
๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัล ไดมอนเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี จากทุกภาคส่วน และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี สําหรับแผนบริหารจัดการมูลฝอย
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
โปรดพิจารณาลงนาม และจัดส่งแผนฯ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ประธาน
หลายจังหวัดได้ดําเนินการแล้ว ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี คงต้องให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี ตาม
Roadmap ส่วนจะดําเนินการที่ไหน เมื่อไร เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการเอง หรือจัดหา
เอกชนมาดําเนินการ โดยต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น มอบทุกอําเภอทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการ
กําจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนการต่อต้านต่าง ๆ ต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราทําอย่าง
ถูกต้องคงไม่มีมลพิษ ในหลายประเทศต้องซื้อขยะมาทําเป็นพัสดุ มาเป็นเชื้อเพลิงในการทําพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น
เรื่องหนึ่งที่จะต้องเร่งดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเรื่องทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) และการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ส่งสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยจังหวัดได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ –
๒๕๖๐) ของจังหวั ดเพชรบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ เสร็จแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จึงได้นําแผนฯ ฉบับทบทวนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและแสดงความคิดเห็นต่อไป
ประธาน
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ทบทวนใหม่ วิสัยทัศน์ คือ แหล่งผลิต
อาหารคุ ณ ภาพและเมื อ งท่ องเที่ ยวชั้ นนํ าของ ASEAN พัน ธกิจ คื อ ๑. ผลิ ตอาหารที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย
ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้ ๒) พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓) ยกระดั บเป็ นเมื อ งท่ องเที่ ยวชั้ นน้ําของ ASEAN เป้าหมาย คื อ ๑) สิ นค้าเกษตร – อาหารมี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่า ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด
๒) เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๓) เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของ ASEAN โดยเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน – การประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ทบทวนใหม่ วิสัยทัศน์ คือ
ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยว เป้าหมาย คือ ๑) ทรัพยากรสัตว์น้ํา
เพิ่มขึ้น ๒) สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๓) รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
เพิ่มขึ้น ๔) แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบ ๕) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างต้นทุนของทรัพยากร

๑๕
เพื่อการลงทุน กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้คงความอุดมสมบูรณ์ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
ระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและ
พื้นที่เศรษฐกิจ กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้าง
ความสัม พั นธ์ทางการค้ า การลงทุน และการท่ องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ าน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ คือ ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และ
การท่องเที่ยว (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนานาชาติ/ฐานการผลิตอาหารสู่ครัวโลก
จังหวัดเพชรบุรี : พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเลือก เน้น การท่องเที่ยว (ทะเล เชิงนิเวศ) เกษตร และประมง
ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : การค้าชายแดน เน้น การท่องเที่ยว (ทะเล เชิงนิเวศ) เกษตร/เกษตรแปรรูป
ประมงทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร : ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง เน้น เกษตร/ประมง
แปรรูป ท่องเที่ยงเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม : อนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศ ๓ น้ํา เน้น การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เกษตร/ประมงแปรรูป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ พิธีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘
ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้ พิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณ
ศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ณ บริเวณลาน
อุทยานเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว (ร.๔) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
พิธีเปิดงาน เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘ การแต่งกาย :
ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าบาติคสีส้ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ขอเชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรมสวดมนต์ เ พื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคล เนื่ อ งในโอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ ในวั น ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๓๐ น. การสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปี วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ
วัดใกล้บ้าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา
ผอ.สนง.บังคับคดี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี มีภารในการการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน ดังนี้ ๑) การขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติค่า ตอบแทนผู้ เสี ย หาย และค่า ทดแทนและค่าใช้ จ่า ยแก่ จําเลยในคดี อ าญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรม เหยื่ อ อาชญากรรม
ประกอบด้วย ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหายถึงชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการกระทําผิด
อาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดที่เกิดขึ้น และเป็นความผิดที่เกิดตาม ป.อาญาท้าย พรบ. นี้
เช่น ถูกทําร้ายร่างกาย บาดเจ็บ/ตาย ถูกลูกหลง บาดเจ็บ/ตาย ถูกข่มขื่น กระทําชําเรา กระทําอนาจาร จําเลย
หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้ทําความผิดอาญาซึ่งถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ และถูกคุมขังระหว่าง

๑๖
พิจารณาคดี และคําพิพากษาถึงที่สุดว่าจําเลยไม่ได้กระทําผิดหรือการกระทําไม่เป็นความผิด เอกสารประกอบการ
ยื่นคําขอฯ ของผู้เสียหาย ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามี) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น,บันทึกประจําวัน,บันทึกการแจ้งสิทธิ,เอกสารทางการแพทย์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องยื่นภายใน 1 ปีนับแต่เกิดเหตุหรือรู้ถึงการกระทําผิด ของจําเลย ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน/
บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) หนังสือมอบอํานาจ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
เช่น หมายขัง, หมายขัง, หมายปล่อย, คําพิพากษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องยื่นภายใน 1 ปี นับแต่ที่ศาล
อนุญาตถอนฟ้องหรือศาลมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด สําหรับสถิติการยื่นคําร้อง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๑๐๗ ราย
จําแนกเป็น ผู้เสียหาย จํานวน ๑๐๒ ราย จําเลย จํานวน ๕ ราย ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๔๓ ราย จําแนกเป็น
ผู้เสียหาย จํานวน ๑๓๘ ราย จําเลย จํานวน ๕ ราย ๒) กองทุนยุติธรรม ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้าน กฎหมาย การฟ้องร้อง การดําเนินคดี การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม การช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม มี ๘ ประการ
ได้แก่ ๑) การวางเงินประกันตัว ในกรณีถูกดําเนินคดีอาญาเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย
๒) การจ้างทนายความ
ว่าความ ทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี ๓) การช่วยเหลือทางด้านค่าธรรมเนียมศาลและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่งและคดีปกครอง ๔) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือในการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและหลักฐาน เช่ น ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกั บการเดิน เผชิญ สืบของศาล,
ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม, การพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ๕) ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าตอบแทน และอื่น ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม ๖) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่าย
ในการคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม หรือการป้องกัน การถูกปองร้ายเพราะ
ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานรัฐหรือประชาชน ๗) สนับสุนนเงินหรือค่าใช้จ่าย เนื่องมาจากความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดอาญา ทางปกครอง หรือกระทําละเมิด โดยมีผลกระทบกับประชาชน ๑๐ คน
ขึ้นไป ๘) สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ตามวัตถุประสงค์องกองทุนยุติธรรม เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง ได้แก่ กรณี
ยื่นด้วยตนเอง สําเนาบัตรประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น หมายขัง, คําฟ้อง, บันทึกประจําวัน, บันทึกการให้การกับตํารวจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคดี กรณีผู้อื่นยื่นแทน สําเนาบัตรประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเปลี่ยน
ชื่อ - สกุล (ถ้ามี) หนังสือมอบอํานาจ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น หมายขัง, คําฟ้อง, บันทึกประจําวัน, บันทึก
การให้การกับตํารวจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ สําหรับสถิติการยื่นคําร้อง
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๘ ราย ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ ราย โดยยื่นคําร้องขอรับการบริการได้ที่ สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทร 0 3240 2590 - 1 หรือ สายด่วนคุ้มครองสิทธิ 1111 กด 77
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ รายงานสถานการณ์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มีนโยบายให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
รายงานสถานการณ์สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในส่วนของการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้นําเสนอ
จํานวน ๒๔๖ ประเด็น ยังไม่ตกผนึกทั้งหมด เช่น การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ขณะนี้กรรมาธิการยกร่างได้มี
ออกมาเป็นประเด็นที่ว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ยังคงเหมือนเดิม ส่วนตัวนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นคนนอก
ไม่น่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียว ในส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเป็น ๒ ประเภท
ดังนี้ ๑) ประเภทแบ่งเขต ๒) ประเภทบัญชีรายชื่อ รายละเอียดยังไม่สรุป ซึ่งลักษณะเช่นนี้ได้นํารูปแบบของ
เยอรมันมาใช้ คือ แบ่งสัดส่วนเท่า ๆ กัน ในการนําบัญชีรายชื่อ และการแบ่งเขตเลือกตั้งมาเท่า ๆ กัน สําหรับในส่วน

๑๗
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ยัง ไม่ มีก ารยุ บผู้ ว่าราชการจัง หวั ด ส่ ว นขององค์ ก รอิส ระมี อ ายุสั้ น ลง เฉลี่ ย
ประมาณ ๕ ปี รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ระหว่างปรึกษาหารือ สําหรับหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ การเร่ง
เสนอประเด็นเรื่องการปฏิรูป ๓ ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ ประเด็นที่ทําได้เลย แก้ข้อบังคับ กฎกระทรวง หรือระเบียบ
ต่าง ๆ เช่น การค้าข้าว ขณะนี้ใช้พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙ การส่งออกได้ระบุไว้ว่า การส่งข้าวออกไป
ขายต่างประเทศได้ต้องเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียน จํานวน ๕ ล้านบาท มีสต็อคข้าว จํานวน ๕๐๐ ตัน และ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ได้มีการแก้ไขบางส่วน คือ สามารถเป็นบุคคลธรรมดาได้ ขายข้าวตั้งแต่ ๑๒ กิโลกรัม ลงมา
มูลค่าข้าวแต่ละครั้งไม่เกิน จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และค้าได้เฉพาะชายแดน ในส่วนของระยะ ๑ ปี อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายบ้าง ต้องเสนอขึ้นต้องใช้ระยะเวลา สําหรับระยะสุดท้าย ระยะยาวอาจไม่เสร็จในรัฐบาลนี้
แต่ต่อเนื่องไปถึงรัฐบาลหน้า ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่ไม่สามารถนําไปเขียนในรัฐธรรมนูญได้ คณะกรรมาธิการ
ยกร่างจะทํางานรับฟังตั้งแต่ตอนนี้ หลังเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จะร่างจริง จากนั้นจะ
ส่งสภาปฏิรูปเพื่อให้พิจารณาผ่านทีละมาตรา ถ้าสภาปฏิรูปเห็นพ้องต้องกันด้วยเสียงส่วนใหญ่ไม่ผ่านรัฐธรรมนูญ
สภาปฏิรูปต้องยุบไป โดยจะทําการเลือกสภาปฏิรูปใหม่ซึ่งไม่ใช่สภาปฏิรูปชุดเดิม แต่หากผ่านรัฐธรรมนูญ ความ
สิ้นสุดของสภาปฏิรูปเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะเขียนอย่างไรไม่มีใครทราบ ถือเป็นเรื่องความสิ้นสุด
ที่จะพิจารณา แต่ขณะนี้ในส่วนของการรับฟังคิดเห็นโดยเฉพาะในต่างจังหวัดได้ตั้งอนุกรรมาธิการ ในการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นจังหวัดเพชรบุรีขึ้นมาแล้ว มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานที่ปรึกษา สมาชิกสภา
ปฏิ รู ป แห่ งชาติ จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานอนุก รรมาธิการ ผู้ อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุ รี เป็ น
เลขานุการ อนุกรรมการ ประกอบด้วย ๑๕ ท่าน ที่จะมารับฟังใหญ่ ๆ จํานวน ๑๑ ครั้ง แบ่งเป็น อําเภอ ๆ ละ
๑ ครั้ง รายจังหวัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง เหลือ จํานวน ๒ ครั้ง อาจรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา หรือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่จะมาแสดงความคิดเห็นของการปฏิรูป และการปฏิรูปการศึกษา
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา
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