รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 พ.ต.อ.มานูญ
3 พ.ท.หญิง สุชาดา
4 นายรณภพ
5 นายแพทย์ประจักษ์
6 นายแพทย์ชุมพล
7 นายชวพันธุ์
8 นางลัดดาวรรณ
9 นายธวัชชัย
10 นายคํารณ
11 นางณัฐนันท์
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นายธีรวุฒิ
นางมยุรี
นายอรรจธร
นางศุภามาศ
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นายจารึก
นายสนธยา
ว่าที่ ร.ต.ยอดชาย
นางสาวสุวรรณา
นายเอกชัย
นางสาวศิริกันยา
นายมานะ
นางพรสม
นายยุทธนา
นายโสภณ
นายไพน้อย
นายสุรเวช

ทองนิตย์
เชวงเกียรติ
แก่นแก้ว
เหลืองไพโรจน์
วัฒนะกูล
เดชะอําไพ
อันตรเสน
สุขเจริญ
จูทอง
พวงมณี
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
คล้ายเคลื่อน
อินทรชาธร
ลี้ตระกูล
เครือนาค
พูลไชย
ผกามาศ
ธรรมสุนทร
เสนเอี่ยม
ปาระมาศ
ตรีสิทธิเดช
เลิศวิบูลย์ลักษณ์
ศรศิลป์
วัฒนากร
เปาปราโมทย์
สมบูรณ์จิตต์
คงเทียบ
แซ่เตียว
ดีมาก

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

๒
31
32
33
34
35

พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางศรีจันทร์
นางเรวัต
พ.ต.ยุทธพงษ์
นายจตุพจน์

เทียนสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
ผ่องสุวรรณ์
นามปักษา
ปิยัมปุตระ

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
36 นายรัฐฐะ
37 นางสาวสุนีย์รัตน์
38 นายปริญญา
39 นายวิสาห์
40 นายภคพัส
41 นายรัฐพล
42 นายสิงหราช
43 นายขจรศักดิ์

สิริธรังศรี
ภู่ขํา
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ส่งวัฒนายุทธ
นิโครธานนท์
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
44 พ.ต.ต.พิษณุ
45 พ.ต.ท.ชลิต
46 พ.ต.ท.บุญช่วย
47 พ.ต.ท.มีชัย
48 พ.ต.ท.เชาว์
49 พ.ต.ท.สมนึก
50 พ.ต.อ.สมชาย

เชิดโฉม
ระเวง
สมใจ
ศรุตานันทะ
พิทักษ์ผลไพศาล
พันธ์แจ่ม
ศรีศรยุทธ์

51 ร.ต.ท.สมกริช

ศรีวิศร

52 ร.ต.ท.เสถียร
53 ร.ต.ท.แสงรุง่

บัวดก
สีนวล

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
54 พ.ต.สรณ์สิริ

กุญแจนาค

55 พ.ต.ฤทธิชัย
56 ร.ท.สมพร

ประภาจิตร์
กาฬพันธ์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
57 นายกฤติเดช
จิตรโอฬาร
58 นางชลลดา
ทองอุทัยศรี
59 นายเกษมภูมิ
วีรสมัย

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

๓
60 นางสาวสุธารัตน์

จิตสมบูรณ์

61 นายนักรบ
62 นางชุตกิ าญจน์

อินทรสาลี
ชื่นบุบผา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
63 นางสาวนวภัสร์
นนท์ธนาเกียรติ
64 นางดวงใจ
คุ้มสะอาด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน นายด่านศุลกากรแม่กลอง
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
65 นายโกศล
เรืองสว่าง
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
66 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
67 นางสาววราภรณ์
เพชรมณี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
68 นายเดชะ
มังคละ
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
69 นายเขมชาติ
70 นางสาวอัจฉราพร
71 นางสาวจันทิมา
72 นายพรเทพ
73 นายสมเกียรติ
74 นายศักดา
75 นางวรรณเพ็ญ
76 นางสาวมณทิพย์
77 นายสุริยัญ
78 นายประจักษ์
79 นางสุนันต์
80 นายสันต์
81 นายอิสระ
82 นางศรัณยา
83 นายพันธ์ศักดิ์
84 นายพิทยา
85 นางสาวศิริ

ปัญจมทุม
ตอนสุข
เกศเมตตา
สองสี
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
มะลิทอง
แสงหงษ์
อั้นจุกฉุน
อินหลี
จรเจริญ
เจริญพรทิพย์
ธรรมโมหะเว
อินทร์แก้ว
คณะมะ
วัดสว่าง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
86 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
87 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
88 นายสว่าง
รัตนนรา
89 นายปณัย
หนูแท้
90 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

๔
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
91 นายอุดม
โชคสุชาติ
92 นายแมนชูวงศ์
นาครักษา
93 นายแมนชูวงศ์
นาครักษา
94 นายอัครชัย
เสรีลัดดานนท์
95 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทร์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
96 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
97 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ์
98 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิต

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

กระทรวงพลังงาน
99 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
100 นางสาวกุลธิดา
101 นายธีระเมธ

เพ็ชรวงศ์
เอียดแก้ว

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
102 นายนาวิน
บุศย์ประยูร
103 นายชนสรณ์พงษ์
พรประสาท
104 นายโกศล
ขาวละเอียด

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

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
105 นายทวี
106 นางสุภาวดี

ดวงธัมมา
พรธนัชญ์สกุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
107 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
108 นายกานต์

รับสมบัติ

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
109 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
110 ว่าที่ ร.ต.อมรินทร์
111 นายสหรัฐ
112 นางนวรัตน์
113 นายสรยุทธ
114 นายวิชญคฌาณภ์
115 นายฉัตรชัย
116 นายประมุข

รุ่งธีระ
รูปสวย
พูลนาค
สอนดี
อุ่นใจ
กสาเลศ
สุวรรณดี
ติฐิโต

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

๕
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ว่าที่ ร.ท.นิคม
นายสมศรี
นายประสิทธิ์
นายประชุม
นายนิวัฒน์
นางขวัญรุ่ง
นายประสิทธิ์
นายชาญณรงค์
นายมหิศร

เหลี่ยมจุ้ย
กําไลแก้ว
ใจช่วง
แสงกสิกรณ์
ชุ่มกมลธนิตย์
นุ่มเมือง
เรืองแสงอร่าม
รัตนา
แสงมณีรัตนชัย

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข
126 นางกมลพรรณ
127 นางวิภาพร

วัฒนากร
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
128 นางวลัย
129 นางทิพาพร
130 นายสุทธิ

หิรัญวัฒน์ศิริ
ชูทอง
สุขยิ่ง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
131 นายชัยรักษ์
132 นายพุทธา
133 นายอภิชาต
134 นายจํานงค์
135 นายวิทยา
136 นายศักดิ์ศรี

คุ้มโต
ศรีคําภา
พวงน้อย
ตันติรัตนโอภาส
สงวนให้
ลาภประสิทธิ์

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
137 ดร.จิราพรรณ
138 นางสาวจิตรา
139 นางกนกวรรณ
140 นางนฤมล
141 นางมธุรจน์
142 นายภราดร
143 นางสาวสิริกร
144 นายมานะ
145 นางสาวรมิดา

ราศีมรกต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
สุภาษิต
เวทยนุกูล
ภคพงศ์พันธุ์
ภุมรา
กลิ่นเมือง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
146 นายมนัส
147 นายอานนท์
148 นางวรรณวิมล

เนียมเงิน
พร้อมเพรียง
ดั่นประดิษฐ์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร

๖
149 นายวิชัย
150 นางชูชพี
151 นางสาวสุวรัตน์

ไพศาลพัฒนสุข
ไทยเอื้อ
มุขรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
4 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
7 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
8 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
11 รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
12 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
13 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
14 ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
15 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
16 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
17 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
18 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
19 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
20 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
21 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
22 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
23 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
24 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
25 ผู้อํานวยการเขตเพชรบุรี ธนาคารออมสิน
26 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
27 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
28 ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
29 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
30 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
31 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
32 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระก่อนประชุม
๑. สารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจําปี ๒๕๕๗
หน.ปภ.จังหวัด
องค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น
“วันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนร่วมกันรําลึกถึงผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีบทบาทร่วมกันในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างเครือข่ายรณรงค์
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสํานึกและวินัยจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเด็ก เยาวชน ครอบครัว
และสังคม เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน รวมทั้งสามารถลดจํานวนผู้ประสบอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
เนื่องในโอกาส “วันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจําปี ๒๕๕๗ นี้ ในนามของ
รัฐบาล ผมของแสดงความเสียใจ และร่วมรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทุกท่าน รวมทั้งขอเป็นกําลังใจให้
ผู้ประสบอุบัติเหตุ ทางถนน และครอบครั วของผู้สูญเสียชีวิตทุกครอบครั ว ขอให้มีพลังกาย พลั งใจที่เข้มแข็ง
สามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง และร่วมกันเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
๒. มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๗ และมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจําปี ๒๕๕๗
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินโครงการ
ประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทําระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) ผลการพิจารณา ดังนี้
๑. สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๗ ได้แก่ ๑) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) สาขาเพชรบุรี ๒) บริษัท กังวลโพลีเอสเตอร์ จํากัด ๓) บริษัท โรงแรมลองบีชชะอํา จํากัด
๒. สถานประกอบกิจการเข้ารับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ ประจําปี ๒๕๕๗ ได้ แก่ ๑) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิ ค ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ๓) บริษัท เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
๔) บริษัท ธนัฐธิชา รีสอร์ท จํากัด ๕) บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ๖) บริษัท สโตเรจซิสเต็ม อินดัสตรี
จํากัด ๗) บริษัท เวิลด์ เบดดิ้ง จํากัด ๘) บริษัท แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) จํากัด ๙) บริษัท เอเวอร์เจท จํากัด
๑๐) บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จํากัด ๑๑) บริษัท ลูป ฟิลเตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ๑๒) บริษัท สัมพันธ์พร
เทรดดิ้ง จํากัด ๑๓) บริษัท แลนโจ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด ๑๔) บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง
จํากัด ๑๕) บริษัท สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กรุ๊ป จํากัด ๑๖) บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด ๑๗) บริษัท อชสุทธาดี

๘
เวลลอปเม้นท์ จํากัด ๑๘) บริษัท ดิ อิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จํากัด ๑๙) บริษัท ดุสิตแมนเนจเม้นท์
จํากัด ๒๐) บริษัท ฮอนเนอร์ ยิวซิเนส จํากัด ๒๑) บริษัท บ้านสวนเพชรวารินทร์ จํากัด ๒๒) สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จํากัด
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับประกาศและใบรับรองเป็นสถานประกอบ
กิจการที่สมควรได้รับการยกย่อง เป็นผู้ประกอบการที่ให้ความสําคัญกับปัญหาความปลอดภัยในการทํางานและ
ปัญ หาเรื่ อ งยาเสพติ ด ซึ่ ง ถือ ว่ า เป็น ปัญ หาใหญ่ ข องประเทศในขณะนี้ ซึ่ งทุ กคน ทุ กฝ่ า ยต้ อ งร่ ว มมื อกั นแก้ ไ ข
ในสถานประกอบกิจการเป็นความร่วมมือของระบบทวิภาคี คือ นายจ้าง และลูกจ้าง ผ่านทางกิจกรรมทั้งการ
ส่งเสริม ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทําให้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย และยาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการได้รับการป้องกัน แก้ไขอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ขอให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รักษา
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ และยาเสพติด นี้ตลอดไป
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายธีรวุฒิ
คล้ายเคลื่อน
พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
๒) ดร.นวภัสร์ นนท์ธนาเกียรติ
ย้ายมาจาก ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี
๓) นายธีระเมธ เอียดแก้ว
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา
๔) นายสนธยา เสนเอี่ยม
ย้ายมาจาก สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
๕) ว่าที่ ร.ท.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
๑.๒ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมใหม่
๑) นายอุดม
โชคสุชาติ
ทรัพยากรน้ําภาค ๗
๑.๓ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ราชการจังหวัดราชบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

พาณิชย์จั งหวั ดเพชรบุ รี ย้ายมาจาก สํานั ก งาน
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
พั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ย้ายมาจาก
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ํ า

สํานั กงาน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้ ว่ า -

๑.๔ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ในการให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์
ปรีดิยาธร เทวกุล) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการ
จัดทําบรรยายสรุปและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ทั้งนี้ ท่านได้ติดตามศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี และฝากเรื่องการ
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณทั้ ง ที่ ค้ า งเก่ า และที่ ผ่ า นมา ไตรมาสแรกต้ อ งดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ เรื่องการค้ามนุษย์ เรื่องแรงงานต่างด้าว การขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น
๒. ขอขอบคุณทุกท่าน โดยเฉพาะอําเภอที่ได้เชิญชวนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพิธี

๙
เททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคําชมจาก โดยพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานในพิธี ขอบคุณ
โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี ที่ให้การต้อนรับ จัดทําอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ขนมจีนทอดมัน
ข้าวแช่ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกตาลลอยแก้ว ท่านประทับใจมาก จากนี้ จังหวัดจะมีพิธีเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์
สถาน คาดว่าจะเป็นปี ๒๕๕๘
๓. ด้านความเคลื่อนไหวเรื่องการบุกรุก การเข้าไปอยู่ในอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวน
เขต ป่าไม้ รวมถึงการทําสัมปทานเหมืองแร่นอกเขตสัมปทาน มอบหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัด
งานในหน้าที่ ขณะนี้มีการประชุมร่วมกับทางป่าไม้เรื่องแนวเขตทับซ้อน บางครั้ง สปก. ออกหนังสืออยู่ในเขตป่า
ทั้งแปลง หรือบางส่วน เพราะแนวเขตไม่เป็นแนวเขตเดียวกัน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการรีเซฟที่ดิน
เส้นแนว โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ และได้เซ็น MOU ระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตร ฉะนั้น ปัญหาแนวเขตยังอีกหลายหน่วย เขตอุทยานที่มี
ความทับซ้อนกับเขตป่าไม้ถาวร ที่ราชพัสดุ ป่าชายเลน ที่เอกชน นส.3 โฉนด เป็นต้น ที่ต้องมีการตรวจสอบ ขอให้
ทุกหน่วยระมัดระวังเนื่องจากมีหลายองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผ่านหลายสิบปี จึงต้องมี
คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ จึงขอเน้นย้ําให้เร่งรัดดําเนินการและช่วยกันแก้ไขปัญหา สําหรับเรื่องเหมืองแร่
นอกเขตสัม ปทาน ส่ ว นใหญ่เ จ้าของพื้นที่ ไม่ ท ราบเนื่ องจากเป็ นอํ านาจของอธิ บ ดี จ ากส่ วนกลาง เป็น คนเซ็ น
ใบอนุญาตสัมปทาน หัวหน้าส่วนราชการจะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีปัญหาผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะไม่ทราบเรื่อง จากกรณีดังกล่าว เรื่องใดที่เป็นนโยบาย การแต่งตั้งโยกย้าย การบริหารงานการเงิน แม้จะ
มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
๔. เรื่องแบบประมวลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ตอนที่ ๑ ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประสบการณ์ ใ นพื้ น ที่ (ภาค) ปั ญ หาเรื่ อ งส่ ว นตั ว ปั ญ หาเรื่ อ งงาน/ภารกิ จ ของจั ง หวั ด ช่ อ งทางการสื่ อ สาร/
ประชาสัมพันธ์ ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามตําแหน่ง ประกอบด้วย หมวดนโยบายส่วนกลาง ได้แก่
๑) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี มอบหัวหน้า
ส่วนราชการ ขณะนี้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างปรับแผน ๔ ปี ฉะนั้น แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ หากต้องการงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องมีโครงการปรากฏอยู่ในแผน จังหวัดเพชรบุรีคงเหลือ
แผนปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ อาจปรั บ แผนทั้ ง ๔ ปี หรื อ ปรั บ แค่ ๒ ปี ที่ เ หลื อ สํ า หรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ต้องส่งภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ขอให้ส่วนราชการคิดโครงการไว้ สําหรับปีที่ผ่านจังหวัด
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการการได้ เนื่องจากไม่มีคณะรัฐมนตรี จึงต้องนําโครงการที่อยู่ในแผนเดิม
มาใช้ จึงมีความบกพร่องบางประการ ส่งผลให้ไม่สามารถเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างได้ สําหรับ ในปีต่อไปขอให้เตรียม
ความพร้ อ มในเรื่ อ งของพื้ นที่ เช่ น กรณี ส ร้ า งเขื่ อ นป้อ งกัน ตลิ่ ง ต้ อ งประสานเจ้ า ท่า การก่ อ สร้ า งฝายในเขต
ชลประทาน ต้องขออนุญาตสํานักงานชลประทาน การก่อสร้างในเขตอุทยาน การปรับปรุงถนน ต้องขออนุญาต
ต้องมี ความพร้อม ๒) เรื่องการทํางานร่ วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) มอบ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุม กรอ. จังหวัดทุกเดือน ๓) การขับเคลื่อนสู่ประชมคมอาเซียน (AC) ๔) การกํากับ
ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้ง อส. อพปร. ตํารวจ
ต้องช่วยกันเรื่องการรักษาความสงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนักท่องเที่ยว ๖) ยาเสพติด (การขับเคลื่อน/การสร้าง
ความเข้มแข็ง) คนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สําหรับคนที่ออกจากเรือนจํา มอบ
อําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตาม ว่ามีอาชีพเป็นหลักแหล่งหรือไม่ หรือเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดอีกหรือไม่ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้กลับมาสู่วงจรยาเสพติดอีก หมวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบุรีมีทั้งปัญหา

๑๐
อุทกภัย ความปลอดภัยทางถนน ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งต้องดําเนินการสํารวจเครื่องไม้ใช้สอยในการรองรับภาชนะ
อ่างเก็บน้ํา ตลอดจนจัดทําแผนการแจกจ่ายน้ํา รวมถึงเรื่องการโซนนิ่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ
กระทรวงเกษตร โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พูดคุยกับชาวไร่ให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปทํา
อย่างอื่น การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวั ดและอุ บัติเหตุ ทางถนน ต้องมีการ
ตรวจสอบ หมวดโยธาและผังเมือง ขณะนี้ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งได้รับฟังประชาพิจารณ์
ไปแล้ว สําหรับผังเมืองเทศบาลต่าง ๆ อยู่ระหว่างดําเนินการเช่นกัน หมวดการพัฒนาชุมชน ได้แก่ แนวทางการ
ดําเนินงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) การวางแผน การขับเคลื่อนกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุน
แม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดําเนินการเกี่ยวกับพันธกิจด้าน จปฐ. การวางแผน
ด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน หมวดทรัพยากรที่ดิน ได้แก่ การกํากับดูแลจัดสรรสิทธิ์ในที่ดิน
การควบคุม/บํารุงรักษาในที่ดินสาธารณะ การกํากับดูแลความโปร่งใสในเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน และการตรวจติดตาม
ความเป็น ธรรมในภารกิจด้ านที่ดิน หมวดการปกครองท้อ งถิ่ น ได้ แ ก่ กํ ากับดูแ ลภารกิ จ ของคณะกรรมการ
ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบา/องค์การบริหารส่วนตําบล) วิสัยทัศน์ในการ
ปกครองท้องถิ่น (อปท.) ตรวจติดตามการดําเนินงานด้านการปกครองท้องถิ่น ประสาน/แก้ไขปัญหาด้านการ
ดําเนินภารกิจของงานด้านการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ ๓ บทบาทหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล หมวดความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) มอบสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหมู่บ้านศีล ๕ ในส่วนของเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
ได้แก่ จัดงานเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้า ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย พิธีพิธีทําบุญ
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล/ลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ ภาคค่ํา ณ บริเวณลานมณฑลทหารบกที่ ๑๕
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มอบสถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี ตํารวจ ทหาร สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี นํากลุ่มมวลชนร่วมพิธี เพื่อให้
เป็นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๙ น. จังหวัดกําหนดจัดงาน
“ตามรอยพ่อของแผ่นดิน เพชรบุรีรวมใจถวายพระพรชัย” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ การแต่งกาย : ข้าราชการทหาร ตํารวจ ตุลากร พลเรือน ใส่เครื่องแบบเต็มยศ (ทหาร ตํารวจ งดกระบี่
และถุงมือ) พลเรือน : สุภาพบุรุษ : ชุดสากล ชุดไทยหรือเครื่องแบบขอเฝ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สุภาพสตรี : ชุดไทย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพร
ชัยมงคล การแสดงเทิดพระเกียรติฯ จํานวน 1 ชุด เชิญชวนดื่มถวายพระพรชัยมงคล การอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี ปิดงาน เวลา ๒๐.๓๙ น. หมวดการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ภารกิจด้านการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งจังหวัดได้ทํามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หมวด
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข (ศูนย์ดํารงธรรม) เศรษฐกิจพอเพียง มอบทุกส่วนราชการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสทรงเจริ ญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา
กระทรวงมหาดไทย ทําโครงการขุดลอกผักตบชวาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มอบอําเภอ
ท่ายาง ดําเนินการไปแล้ว สําหรับส่วนราชการอื่น ขอให้เร่งดําเนินการจัดทําโครงการ หากโครงการดีสามารถใช้เงิน
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ หมวดทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เรื่องสําคัญ คือ เรื่องขยะ จังหวัดต้องส่งแผนปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดเพชรบุรี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปทําเป็นแผน
แม่บทในการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจะกําหนดโซนขยะออกเป็น ๓ โซน
ได้แก่ โซนที่ ๑ ประกอบด้วย อําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง ใช้วิธีฝังกลบ โซนที่ ๒ ประกอบด้วย อําเภอ

๑๑
ท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอแก่งกระจาน อําเภอบ้านลาด และพื้นที่อื่น ๆ ที่สนใจ โซนที่ ๓
ประกอบด้ ว ย อํ า เภอชะอํ า และอํ า เภอบ้ า นแหลม ใช้ วิ ธี ฝั ง กลบ มอบเทศบาลเมื อ งชะอํ า องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ ไปห้ า มนํ า ขยะไปเทกอง หลั ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ทํ า แผนแล้ ว ต้ อ งฝั ง กลบอย่ า งถู ก ต้ อ ง กรณี
ไม่สามารถดําเนินการได้เอง ให้ว่าจ้างบริษัท สถาบันการศึกษา รณรงค์และสร้างวินัยให้นักเรียน นักศึกษาขัดแย้ง
ขยะก่อนทิ้ง ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการบูรณาการการทํางานร่วมกัน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเพชรบุรี จะจัดรณรงค์การทุจริต ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
โดยการเดินขบวนจาก ๔ มุมเมือง มารวมกัน ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวน
ทุกภาคส่วนร่วมกันเดินรณรงค์ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ําให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตอนที่ ๔
บทบาทหน้าที่ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลในการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่ ได้แก่ เรื่องแรงงานต่างด้าว
การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก โดยเฉพาะในโรงงานต่าง ๆ เรื่องการพนัน การค้าประเวณี/การค้ามนุษย์
๑.๕ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่ อ งในวั น พระบิ ด าแห่ ง ฝนหลวง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2545 เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง"และได้กําหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของ
ทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งในงานดังกล่าวมีส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ และภาคประชาชนเข้าร่วม
พิธีจํานวนมาก วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ และพิธี
เททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดย พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ประธานมูลนิธิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงเป็นประธาน ประมาณ 10.45 น. ท่านผู้หญิง
บุตรตรี วีระไวทยะ จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์, พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบูชาฤกษ์ เวลา 11.25 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กราบทูลรายงาน จากนั้นเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีเททอง
หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ รับเข็มที่ระลึก จํานวน 23 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ถวายเงินสมทบมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พ.ต.ท.
ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรี รับประทานเงินสมทบทุนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
และคณะ ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เขตตรวจราชการที่ 5 ประกอบด้วย
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก การแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ผลการดําเนินงานของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และการพัฒนาด่านชายแดน ด่านสิงขร วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงานประจําปีวัดต้นสน นมัสการหลวงพ่อสัมฤทธิ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่อําเภอบ้านแหลม พิธี
แห่ พระทางน้ํา ไปตามคลองบ้ า นแหลม ก่ อ นนํา ขึ้ น รถยนต์แ ห่ เ ข้ า ไปในตัว เมื องเพชรบุรี และอัญ เชิ ญ กลับ มา
ประดิษฐานยังมณฑปวัดต้นสน งานมีระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557ห ลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูป
พุทธศิลปะสมัยลพบุรี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับวัดต้นสนมา ประมาณ 200 ปี เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ประชาชนทั่วไป วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณริมแม่น้ําเพชรบุรี ใกล้พระรามราชนิเวศน์ มณฑล
ทหารบกที่ 15 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา กิจกรรม Big Cleaning Day
ถือเป็นโอกาสสําคัญในการเปิดโครงการ เพราะปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไข

๑๒
จากนั้นดําเนินโครงการเมื องสะอาด คนในชาติมีสุข โดยร่วมกันฉีดน้ํา กวาดล้างทางลงแม่น้ํา ตัดถอนวัชพื ช
สิ่งปฏิกูล ขยะในแม่น้ําเพชรบุรี วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
เป็นประธานการประชุมคณะทํางานฝ่ายพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 29 ประจําปี 2558
ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 กิจกรรมบนเขา ประกอบด้วย การประดับไฟแสงสี การจุดพลุ และการ
จัดเทศน์มหาชาติ เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จะดําเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินขึ้น
เขาวังและอาคารสถานที่ต่าง ๆ จึงไม่สามารถใช้พื้นที่จัดงานได้ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมจึงจะย้ายมาจัด
บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นํากําลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจํากลางจังหวัดเพชรบุรี
เป็นไปตามตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดของ
คระรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธธรรม (พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา) และนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจํา
ของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี มิให้ผู้ต้องขังซุกซ่อนสิ่งต้องห้าม อาวุธ ยาเสพติด
โทรศัพท์ สิ่งของที่เป็นภัยต่อการควบคุม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุร้าย การแหกหักหลบหนี ผลการจู่โจม
ไม่พบสิ่งเสพติด วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
แบบเกษตรอินทรีย์ ในโครงการตามรอยพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงสาธิตบริเวณถนนสายป่าขาด หมู่ที่ 2
ตําบลท่าแร้งออก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งออก จัดทําโครงการตามรอยพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบเกษตรอินทรีย์ ในแปลงสาธิต จํานวน 3 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับความรู้
และสามารถนําไปปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ประชาชนมีข้าวปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในราคาถูก โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับจังหวัด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
ส่วนราชการ เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์พระ อําเภอเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
อําเภอบ้านลาด และองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะพร้าว อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยต้องการเชื่อมโยงการพัฒนา
พื้นที่ใ ห้เป็นไปตามกรอบยุท ธศาสตร์ ของจั งหวั ดเพชรบุรี เพื่อ ให้เกิดการพัฒ นาอย่างยั่งยืนและต่ อเนื่ องตาม
เป้าหมาย ด้วยการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และรับทราบศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความต้องการส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสาธารณูปโภค ด้านน้ํา ปัญหาการกําจัดขยะ
เป็นต้น วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ปีนี้กําหนดจัดพิธี ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ภาคเช้า ประกอบพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพระพร
ชัยมงคล พิธีล งนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2557 ภาคค่ํา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานมณฑลทหารบกที่ 15
วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล) เป็นประธานแถลงข่าว
การจัดงาน “เทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน” ครั้งที่ 11 ประจําปี 2557 ณ นาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา
อําเภอแก่งกระจาน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน กําหนด
จัดงาน ระหว่างวันที่ 10 - 19 ธันวาคม 2557 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของอําเภอ
แก่งกระจาน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป วันเปิดงานได้เชิญเชฟกระทะเหล็กมาสาธิตการ
ทําอาหารจากปลาด้วย วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อสมทบทุนทรัพย์ปัจจัยก่อสร้างอาคารเรียนรวมของ

๑๓
วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดพระรูป ตําบลช่องสะแก พระครูอนุกูลวชิรกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระรูป ได้พัฒนากุฏิสงฆ์ชั้นล่างเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการทั้งหมด ได้ใช้เงินของวัดเรื่อยมา คณะกรรมการหน่วยวิทยบริการฯ และพระนิสิต รุ่นที่ 1 มีความเห็น
ร่วมกันว่า นับวันจะมีพระภิกษุมาเรียนมากขึ้น ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจําเป็นต้องมี
สถานที่ที่เหมาะสม ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษา และสมควรที่จะได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี จึงรวบรวมปัจจัยจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างอาคารเรียน รวม 4 ชั้น ประมาณการก่อสร้าง 50 ล้านบาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มองเห็นถึงความสําคัญในการเผยแผ่หลักธัมมะในพระพุทธศาสนา และพัฒนา
ศักยภาพพระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการ
จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์ปัจจัยสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
การจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๘ กําหนดจัดงานบริเวณ
ด้านล่าง เนื่องจากบนเขามีการปรับปรุงทางเดินและจัดทําลิฟท์ สําหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้สามารถขึ้นไปชม
พระนครคีรีข้างบนได้ มอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประสานอําเภอทุกอําเภอนําของดีของแต่ละอําเภอ
มาจําหน่ายสินค้า OTOP มอบสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดทํานิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํานิทรรศการเกี่ยวกับป่าไม้ มอบสํานักงานวั ฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประสานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี จั ด ทํ า พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) บริเวณลานอนุสรณ์ ทั้งนี้ ยังคงมีการจุดพลุ และประดับไฟบนพระนครคีรี เหมือนทุกปี
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กําหนดให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย สําหรับ
จังหวัดเพชรบุรี คาดว่าจะจัดงาน “เพชรบุรี...ดีจัง” ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาว
จังหวัดเพชรบุรี โดยประสานเทศบาลเมืองเพชรบุรีขอใช้สถานที่จัดงาน ประสานตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีอํานวย
ความสะดวกด้ า นการจราจร และประสานสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบุ รี เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย พ.ร.บ.
สาธารณสุขเรื่องการใช้ทางเท้า มอบสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จัดทําแผนและสํารวจเส้นทาง
สําหรับจักรยาน “ไลค์เลน”
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓,๔๕๙.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๗๔.๗๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๗ อยู่ในลําดับที่ ๓๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๒ งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๑.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ อยู่ในลําดับที่ ๗๖ เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๙ งบประจําได้รับจัดสรร ๑,๙๐๗.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๖๗.๙๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๓๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ อยู่ในลําดับที่ ๕๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๓๒ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๖.๕๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ
๒๙ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๙ อยู่ในลําดับที่ ๔๘
เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๔
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๓.๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ อยู่ในลําดับที่ ๘ เป้าหมายไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๙
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๘๙.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๙ งบประจําได้รับ
จัดสรร ๑๐๓.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ อยู่ในลําดับที่ ๗ เป้าหมายไตรมาส ๑
ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๓
๓.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงร้อยละ ๓.๑
คลังจังหวัด
ตามการชะลอตัวของอุปทานภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ด้านภาคการเกษตร ปรับพื้นตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณผลผลิตข้าว สับปะรด และโคเนื้อ ด้านอุปสงค์หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนตามการลดลงของการ
บริโภคภาคเอกชนและภาคการลงทุนภาคเอกชน แต่ปรับตัวดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐ จากการ
เร่ งรัดเบิกจ่ ายก่อนสิ้นปี งบประมาณ สําหรับปริมาณเงินฝากยั งสามารถขยายตัวได้ แต่ปริมาณสินเชื่ อหดตัว
สอดคล้องกับการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
การจ้างงาน และการชะลอลงของอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ตามการชะลอลงของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงร้อยละ ๖.๕
จากการชะลอลงของรายได้ จ ากการขายส่ง ขายปลี ก เป็ น สํ า คัญ ประกอบกั บดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคอุ ตสาหกรรม
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรขยายตัวจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ ๒๓.๗ ฟื้นตัวจากการหดตัวร้อยละ ๒๑.๘ ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าว
ปริมาณสับปะรด และประมาณโคเนื้อ เป็นสําคัญ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ ๑.๒ ตามการหดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ที่หดตัวร้อยละ
๗.๒ และ ๒.๖ ตามลําดับ สะท้อนจากการลดลงของจํานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ และการลดลงของสินเชื่อ
สําหรับการลงทุน เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตาม
การขยายตัวของดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๕.๙ ตามการเพิ่มขึ้นของ
การเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุน ทั้งในส่วนของงบประมาณส่วนราชการและงบประมาณส่วนท้องถิ่น
จากการเร่งรัดเบิกจ่ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒๐.๐ เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ ๒๓.๗
ตามการเพิ่มขึ้นของประมาณผลผลิตข้าว และสับปะรด เป็นสําคัญ สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวมหดตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๓.๐ ตามการลดลงของราคาข้าว เป็นสําคัญ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๕.๗ ตามการขยายตัวของประมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
ออมสิน และ ธกส. แต่ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ ๖.๒ ในเดือนก่อน สําหรับปริมาณสินเชื่อหดตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒.๕ ตามการหดตัวของปริมาณสินเชื่อของ ธกส. เป็นสําคัญ เนื่องจากสิ้นสุดโครงการ
รับจํานําข้าว ประกอบกับปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน สอดคล้องกับการ
หดตัวของการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑.๘
เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม แต่อย่างไรก็ตามชะลอลงเล็กน้อยจากที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๐ ในเดือนก่อน สําหรับเสถียรภาพด้านการ
จ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๘ ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกันยายนมีจํานวน ๑,๓๕๕.๘
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา
จํานวน ๙๑๙.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ ในส่วนของรายจ่ายลงทุน จํานวน ๔๓๖.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
๔.๔ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้งงบรายจ่ายประจํา งบรายจ่ายลงทุน
และรายจ่ ายปีก่อน เบิกจ่า ยลดลงร้อยละ ๗.๒ ประกอบกับการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในภาพรวมของ

๑๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลดลงร้อยละ ๔.๘ เมื่อเทียบกับปีก่อน สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๒๘๖.๙ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสุรา
ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส่วนราชการอื่นโดยเฉพาะสํานักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผลการจัดเก็บรายได้ลดลง
ร้อยละ ๐.๖ เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส่วนราชการอื่น โดยเฉพาะสํานักงาน
ที่ดินจั ดเก็ บค่าธรรมเนียมที่ดินลดลง เป็นสําคัญ สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกันยายนขาดดุล จํานวน
๑.๐๖๕.๖ ล้านบาท และเมื่อพิจารณาทั้งปีงบประมาณขาดดุล จํานวน ๘,๑๒๗.๔ ล้านบาท สะท้อนภาวการณ์คลัง
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
พระราชบัญ ญัติการกลั บไปใช้ สิท ธิ ใ นบํ าเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญ ญัติบําเหน็จ บํ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มผู้มีสิทธิ Undo ให้สิทธิกับข้าราชการ ผู้รับบําเหน็จบํานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด
ที่เป็ นหรือเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใคร (มาตรา ๓๖ พรบ.กบข.) การใช้ สิท ธิ Undo ๑ คนมี ได้เพียง
๑ สถานะ เท่านั้น เมื่อยื่นใช้สิทธิ Undo แล้วจะขอยกเลิกไม่ได้ ฉะนั้น ขอให้คิดให้ดี ๆ คิดให้รอบคอบก่อนยื่นใช้สิทธิ
ทั้งนี้ แสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัด ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ แสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการ
ผู้เ บิ ก เบี้ ย หวั ดบํ า นาญ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น แสดงความประสงค์ไ ด้ ที่ส่ ว นราชการท้อ งถิ่ นที่ ป ฏิบั ติ ง านอยู่
ผู้รับบํานาญส่วนท้องถิ่น แสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการท้องถิ่นผู้เบิกบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย แสดง
ความประสงค์ได้ที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ Undo สามารถยื่นแบบแสดงความ
ประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) ข้าราชการยื่นแบบแสดงความ
ประสงค์ (แบบ ข.) พร้อมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับรองสําเนาถูกต้อง
๒) ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ ยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ บ.๑) พร้อมสําเนาบัตรประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ Undo http://www.undo.in.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี โทร ๐ ๓๒๔๒ ๕๔๘๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ทสจ.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี
ที่ ๑๙๖๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
สถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้แทนภาค
ประชาชน เป็ นกรรมการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ กําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
ในวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอนด์ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี จากทุกภาคส่วน และกําหนดประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ปฏิ บั ติ ก าร ชั้ น ๒ ศาลากลางจั ง หวั ด เพชรบุ รี ทั้ ง นี้ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี (นายไกร บุ ญ บั น ดาล)
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริษัท อีสเทิร์น
เอเนอร์จี้ พลัส จํากัด อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวภาพ
โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การดําเนินการแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมดิจิตอลทีวี
ผู้แทน กสทช.
ประวัติศาสตร์โทรทัศน์ไทย ปี พ.ศ.๒๔๙๘ แพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ภาพขาวดําอย่างเป็น
ทางการครั้งแรกในประเทศไทย (ช่อง ๔ บางขุนพรม) ปี พ.ศ.๒๕๑๐ แพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ภาพสี ปี พ.ศ.๒๕๕๖
มีการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DVB-T๒) ประเภทการให้บริการโทรทัศน์ แบ่งเป็น
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ และกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ได้แก่ Cabel TV & Satellite TV และ ช่องแอนะล็อก แผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบฯ ดิจิตอล มุ่งให้มีการ
เปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ ตามเจตนารมณ์กฎหมายโดยอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
ประกอบกิจการฯ การส่งเสริมการใช้โครงข่ายร่วมกัน และการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณ
วิท ยุ โ ทรทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ต อลได้ อย่ า งทั่ ว ถึง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบการเลื อ กมาตรฐานโทรทั ศ น์ ฯ ของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประโยชน์ของ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ คุณภาพของภาพและเสียง
ที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาบริการแบบใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถทําได้ในโทรทัศน์ ระบบแอนะล็อก เช่น การกระจายข้อมูล
(Data Broadcasting) Interactive Services จํานวนช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จํานวน ๔๘ ช่อง
ประกอบด้วย ช่องรายการสาธารณะ จํานวน ๑๒ ช่อง (ระดับชาติ) ช่องรายการบริการชุมชน จํานวน ๑๒ ช่อง
(แต่ละเขตบริการ) ช่องรายการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๒๔ ช่อง (ระดับชาติ)
คูปองเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศ น์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล จะส่งเป็นคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท ส่งตรงถึงบ้านโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น ขั้นตอนการใช้คูปอง กรณี
เจ้าบ้านดําเนินการ นําคูปองและเอกสารไปยังจุดที่บริษัทร่วมโครงการกําหนด พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงและ
สําเนา ทะเบียนบ้านตัวจริงและสําเนา กรณีผู้ดําเนินการแทน นําคูปองพร้อมบัตรประชาชนเจ้าบ้านตัวจริงและ
สําเนา ทะเบียนบ้านตัวจริงและสําเนา หนังสือมอบฉันทะ (ด้านหลังคูปอง) บัตรประชาชนผู้ดําเนินการแทนตัวจริง
และสําเนา คูปองใช้แลกซื้ออุปกรณ์เพื่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ใช้แลกกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นที่ดินในระบบดิจิตอล ที่มีราคา ๖๙๐ บาท หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่มีราคาสูงกว่า ๖๙๐ บาท หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์
(iDTV) ในตัว ข้อควรระวัง คื อ ประชาชนต้องเก็บต้นขั้ วของคูปองไว้ เพื่ออ้างอิ งกับบริษัท ในกรณีที่อุปกรณ์
มีปัญหาตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กํา หนด บริ ษั ท ฯ เข้ าร่ วมโครงการ ประกันสิ นค้ า ๒ ปี นับ ถัดจากวัน ที่
ประชาชนใช้สิทธิ์ กรณีเปลี่ยนกล่องใหม่ (ยี่ห้อเดิม) ภายใน ๓๐ วัน ถ้าเกิน ๓๐ วันแต่ไม่เกิน ๒ ปี ให้ส่งกล่องซ่อม
โดยบริษัทฯ จะมีกล่องสํารองให้ประชาชนนํากับไปใช้ก่อน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กสทช. ๑๒๐๐
หรือจากเว็บไซต์ www.nbtc.go.th, digital.nbtc.go.th/Youtube Channedl : digitaltv.nbtc/Facebook :
www.facebook.com/digitaltv.nbtc รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา
๐๗.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

๑๗
พลังของแผ่นดิน พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ ราย
การแต่งกาย : แต่งเครื่ องแบบเต็มยศ ภาคค่ํา เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ
บริ เวณลานมณฑลทหารบกที่ ๑๕
ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
การแต่งกาย : สุภาพสตรี ชุดไทย หรือชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลือง)/สุภาพบุรุษ ชุดไทย ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
ผ้าไทย (เสื้อสีเหลือง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การจัดงาน “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เพชรบุรีรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกําหนดจัดงาน “ตามรอยพ่อ
ของแผ่นดิน” เพชรบุรีรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา
๑๘.๐๘ น. ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ ๑๕ การแต่งกาย : ข้าราชการทหาร ตํารวจ
ตุลากร พลเรือน : เครื่องแบบเต็มยศ (ทหาร ตํารวจ งดกระบี่และถุงมือ) พลเรือน : สุภาพบุรุษ : ชุดสากล ชุดไทย
หรือเครื่องแบบขอเฝ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สุภาพสตรี : ชุดไทย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๗
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๗ ทั้งรายเดิม
และรายใหม่ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอ ในวันและเวลาราชการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทําฐานข้อมูลผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการกําหนด
แผนส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ในปี ๒๕๕๘ และปีต่อไป กําหนดการลงทะเบียน ไตรมาส ๑
ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ไตรมาส ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไตรมาส ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กําหนดให้มีการรับลงทะเบียน ออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน หมายถึง ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มคนที่ได้รวมตัวกัน เป็นกลุ่มภายในชุมชน ผลิตสินค้าที่แสดงความเป็นไทย หรือ
ภู มิ ปั ญ ญาไทย และสมาชิ ก ในกลุ่ ม ร่ ว มกั น ผลิ ต ๒) ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชนที่ เ ป็ น เจ้ า ของรายเดี ย ว หมายถึ ง ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ ที่เป็นบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ผลิตสินค้า ที่แสดงความเป็นไทย หรื อภูมิปัญญาไทย และมีความ
เชื่อมโยงกับชุมชนในข้อใดข้อหนึ่ง ๓) ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ผลิตสินค้า ที่แสดงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย และมีความ
เชื่อมโยงกับชุมชนในข้อใดข้อหนึ่ง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ โดยมีสินทรัพย์
ลงทุนไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ประเภทผลิตภัณฑ์ จําแนกได้ ๕ ประเภท ดังนี้ ๑) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิต
ทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งได้รับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., และมี
บรรจุภัณฑ์เพื่อการจําหน่ายทั่วไป ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสด ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ
และผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป ๒) ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ๓) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง
ผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ ๔) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรือตกแต่งประดับในบ้าน สถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ จักสาน ถักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุจาก

๑๘
เส้นใยธรรมชาติ โลหะ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา เคหะสิ่งทอ และอื่น ๆ เป็นต้น ๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การจัดงาน TOPT MOBILE ปี ๒๕๕๗
พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพชรบุรีจัดทําโครงการจัดแสดงและจําหน่าย
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี (OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FASTIVAL) โดย
กําหนดให้ดําเนินการไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า (OTOP)
แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จึงได้กําหนดจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
(OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FASTIVAL) ร่วมกับงาน “กินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน” ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๐ วัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ สัปดาห์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจําปี ๒๕๕๗
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี ได้ริเริ่มขึ้นครั้งแรก
ในประเทศแคนาดา เมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัย
มอนทรีออล จํานวน 14 คน โดยผู้ ทําการรณรงค์เป็นกลุ่มอาสาสมัครชาย จํานวนประมาณ 100,000 คน
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและต้องการยุติปัญหาดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชาย
ทั่วโลก ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และแสดงตนว่าจะไม่เป็นผู้กระทํารุนแรงต่อสตรีโดยการ
ติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวที่ปกเสื้อ ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่าจะไม่ทําร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ และในปี 1999 (พ.ศ.2542) องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้ วันที่15 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” สําหรับประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552
กําหนดให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยดําเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายน ให้สังคมไทย
ได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเป็น
การรณรงค์เพื่อให้ผู้ชายได้ปรับเปลี่ยนเจตคติและการมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรี โดยเห็นว่า
ความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่สําคัญสมควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นมิใช่มีผลกระทบต่อ
ผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่มีผลกระทบต่อ เด็ก เยาวชน ครอบครัว สังคม ชุมชน จําเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไข
อย่างจริงจัง ดังนั้น..สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (WhiteRibbon) เป็นสัญลักษณ์ ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้าน
การใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทําความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้
ทั้งหญิงและชายเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ ศูนย์ประสานงานสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต.ประจําจังหวัด สํ า หรั บ การขั บ เคลื่ อ นรั ฐ ธรรมนู ญ และขอเสนอแนะในการปฏิ รู ป ประเทศ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลว่าการขับเคลื่อนนั้นจะดําเนินการอย่างไร
โดยศึ ก ษาจากสภาปฏิ รู ป แห่ งชาติ แ ละสํ านั ก งานเลขาธิก ารสภาผู้แ ทนราษฎร ซึ่ง แบ่ งออกเป็ น ๒ ส่ว น ดั ง นี้
๑) นโยบายผู้บริหาร กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นศูนย์
ประสานงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้จั้งตั้งศูนย์ประสานงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

๑๙
จังหวัดเพชรบุรี ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๑ บริเวณห้องสมุด มี ว่าที่ ร.อ.
จิ ต ร์ ศิ ร ธรานนท์ เป็ น สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี นายมนู อุ ด มเวช เป็ น ผู้ อํ า นวยการศู น ย์
ประสานงานสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน
สภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๗ ๔๘๑๐ ต่อ ๑๑๐๕ โทรสาร ต่อ ๑๒๑๒
๒) เรื่องการขับเคลื่อน และการรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมกรรมาธิการจากส่วนกลางได้จัดทําร่างสภาปฏิรูป
แห่งชาติ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมาธิการ จํานวน
๑๕ คน สําหรับสัดส่วนของอนุกรรมาธิการ ส่วนมากเป็นผู้แทนมากกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนไปรับฟัง
ความคิดเห็น
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ สรุปยอดเงินทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์

จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สรุปยอดเงินทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี ยอดบริจาคหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 1,559,231 บาท ยอดบริจาคจากส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 301,021 บาท ขอขอบคุณ
ส่วนราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๒๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอื้อ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

