รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ นาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายวินัย
นายประสาน
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายไกร
พ.อ.สีหเดช
นายบัญชา
นายพูลสวัสดิ์
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายเชวง
นายกฤตวัชร์
นายพิภพ

บัวประดิษฐ์
วงศ์สวัสดิ์
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
บุญบันดาล
ดีสนธิโชติ
ค้าของ
สมบูรณ์ปัญญา
อันตรเสน
ถนอมเกียรติ
ดิลกอุดมชัย
เกตุแก้ว
พัชรพรรณสกุล

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

นายสถิต
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายปราโมทย์
นายพนัส
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร
นายสุเมธ
นายพัฒนพงศ์
นางอุไรวรรณ
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายโสภณ
นางสาวนนทชา

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรขาม
ชัยศาสตรศิลป
กรีสุระเดช
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์
สุขเกื้อ
ฤทธิรงค์
คูหพันธ์
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
อินทาปัจกรวรา

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

๒
31
32
33
34
35
36
37

นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นายเอกภพ
นายจตุพจน์

พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
เทียนสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
ปิยัมปุตระ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
38 นายประจวบ
39 นายพิจิตร
40 นายปราโมทย์
41 นายประมณฑ์
42 นายกิตติศักดิ์
43 นายไพบูลย์
44 นายรัฐพล
45 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
บุญทัน
สําเภาเงิน
สุจริต
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
46 ร.ท.ประยุทธ
47 พ.ต.ท.ภาคิน

วงศ์ทองดี
ภัทรฐิติดิลก

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บงั คับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.ท.สถิตย์
49 พ.ต.อ.เดชา
50 พ.ต.อ.อนันต์
51 พ.ต.อ.บัญญัติ
52 พ.ต.อ.วรเดช
53 พ.ต.อ.วีระยศ
54 ร.ต.ต.ณฐกฤต
55 พ.ต.ท.พงษ์สันต์
56 พ.ต.ท.ขวัญทูล
57 พ.ต.ต.วชิระ

คงเทียม
รักษ์งาน
เวชศิลป์
เพียรสวัสดิ์
สวนคล้าย
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
ยอดแก้ว
ชัยพันธ์
ปัญญาปิยวิทย์
พานิชการ

58 พ.ท.ภิชฌ์ยุทธ
59 พ.ต.ท.บรรพต

พรหมโท
สุดยอด

60 พ.ต.ท.ชาญ

รามัญอุดม

61 พ.ต.ต.พรชัย
62 ร.ต.อ.ศิลา

แช่มช้อย
ขําเพชร

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

๓
63 น.ต.ณรงค์

ขําเขียว

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
64 นางมาลินี
65 นางอุษชา
66 นายขจร
67 นายธนพร

บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
เศรษฐยานนท์
แก้วประเสริฐ

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
แย้มพรหม
68 นางนพวรรณ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
69 นายรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
70 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
71 นายกฤษณุพันธ์
72 นายศักดา
73 นายประจวบ
74 นางสาววรนุช
75 นายนที
76 นายสมเกียรติ
77 นายคะนึง
78 นางปทุมวดี
79 นายสรศักดิ์
80 นายพิทยา

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

โกเมนไปรรินทร์
ประจักษ์บุญเจษฎา
ลีรักษาเกียรติ
อิงคโรจน์ฤทธิ์
สะอาดนัก
นวลละออง
พงษ์ศรีเจริญสุข
มนต์คงธรรม
เลนะนันท์
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
81 นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
82 นายสว่าง
รัตนนรา
83 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
84 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
85 นายชนินทร์
อินทรไพโรจน์
86 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
87 นายรัชชัย
พรหา
88 นายพิชัย
บัณฑิตสมิทธ์

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
89 นายสุชาติ
ทองเกิด
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
90 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

๔
กระทรวงพลังงาน
91 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
92 นางสาวรติกร
93 นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
94 นายฑนพัฒน์
อังศุภานิช

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
95 ดร.สุรสิทธิ์
96 นางบุษศา

จิตรชอบใจ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
97 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ
98 ผศ.เชาวลิต
99 นายสุรพจน์
100 นายพนัส
101 นายอาคเนย์
102 นางสาวฉันทนา
103 นางสาวนิตยา
104 นายวรวิทย์
105 นายมหิศร
106 นายเกียรติศักดิ์
107 นายชาญณรงค์

คงแก้ว
สาคเรศภักดีรักษ์
ทองภูเบศร์
กายสอน
โพธิครูประเสริฐ
ประเสริฐประศาสน์
กิตติคุณศิริ
แสงมณีรัตนชัย
สมบูรณ์
รัตนา

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
108 นางประไพพิศ

สิงหเสม

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
109 นายวรวิทย์
110 นางทิพาพร

สัมพัฒนวรชัย
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

จันทร์ฉาย

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
ศิริชัย
จันทร์เกษร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
111 นายพินิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
112 นางสุขใจ
113 นางกนกวรรณ
114 นายศุภชัย
115 นางอรอนงค์
116 นายพลกฤษณ์

๕
117
118
119
120

นางสุรินุช
นายกนก
นายภราดร
นายพัฒนพงษ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
121 นายพัลลภ
122 นายราชัน
123 นางสาวสุวรัตน์

เกตุแก้ว
บัวศิริ
เวทยนุกูล
แสนสุข

แทน
แทน
แทน
แทน

นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

สิงห์ทอง
มีน้อย
มุขรัตน์

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสมชาย ปัญญเจริญ)
2 จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
3 ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
6 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
9 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
10 ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
11 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
12 ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
13 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
14 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
15 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16 หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
17 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
18 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี
19 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
20 หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
21 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี
22 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
23 หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
24 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
25 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
26 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
27 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
28 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
29 ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
30 ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

๖
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา สมธ.เพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยกระทรวงมหาดไทย กําหนดให้จังหวัดจัดประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “พระมหา
กรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลา
ทางสังคม ปลูกฝังบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ ให้มีความตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ค้นคว้าเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ พระมหา
กรุณาธิคุณ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้กับพสกนิกรในทุก
ภูมิภาค และช่วยสืบสานแนวพระราชดําริ พัฒนาต่อยอดและบูรณาการไปสู่ชุมชนของตนเอง โดยแบ่งประเภทของ
การประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายโยธิน แดงสกล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงโสวรส บุญกําเนิด โรงเรียน
เทศบาล ๑ บ้านชะอํา (ชะอําวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอํา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงวรพรรณ
ภิญโญศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภัทรกร บุญเลิศ โรงเรียน

๗
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี เด็กหญิงมธุรส บุญมั่น โรงเรียนคงคาราม เด็กหญิงศุภกานต์ ฉิมแก้ว โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และเด็กหญิงเบญจวรรณ บุญประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเจตน์ สกุลลีลารัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวจําเริญลักษณ์ ทองล้วน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวั ด
เพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววิยดา ช่วยทุกข์เพื่อน โรงเรียนคงคาราม รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวประภาพร รอดจากทุกข์ โรงเรียนคงคาราม นางสาวุพิชชา ลิ้มธโนปจัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี นางสาวธนภรณ์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี และนาวสาวสุวนันท์ มะลิวงศ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความ
หัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน” ผลงานของทุกท่านทําให้ทราบว่าเด็กและ
เยาวชนรับรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
อันเป็นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดําริ จํานวน ๒๒ แห่ง จึงขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ

๒. มอบโล่แก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัด
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กําหนดโครงการจัดอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนทุกเขต
พื้นที่การศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์
สามารถนําไปถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้ โดยในโครงการได้กําหนดมีการประเมิน
โรงเรียนของตนเองได้ โดยในโครงการได้กําหนดให้มีการประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่เขตการศึกษาละ
๒ โรงเรียน คัดเลือกให้เหลือโรงเรียนต้นแบบเพียงเขตการศึกษาละ ๑ โรงเรียน
จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามโครงการของทั้ง ๒ เขตพื้นที่
การศึกษา ผลดังนี้ ๑) โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ๒) โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนต้นแบบ
ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโล้
ประธาน

ขอแสดงความยินดีแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการ
สหกรณ์ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ฝึกครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ นําไปถ่ายทอดแก่นักเรียนในโรงเรียนของ
ตนเอง เนื่องจากการสหกรณ์เป็นวิธีการทํางานร่วมกัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงใช้ในการพัฒนาชุมชน
ตามโครงการพระราชประสงค์ โครงการแรกของพระองค์ที่โครงการหุบกะพง ขอให้ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์
ในโรงเรียน นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวิธีการดําเนินการสอนเด็ก
นักเรียนได้รู้และปฏิบัติจริงของทุกโรงเรียนตามโครงการ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืนต่อไป
๓. มอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมการปกครอง ประจําปี ๒๕๕๕

ด้วยกรมการปกครองได้จัดทําโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมการปกครอง
ปลัดจังหวัด
ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕๕ ราย ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เกษียณอายุ
ราชการ จํานวน ๘ ราย สําหรับในวันนี้ นายประมณฑ์ สุจริต นายอําเภอเขาย้อย เป็นตัวแทนข้าราชการทั้ง ๘ ราย
เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ

๘
ประธาน

ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและ
ประชาชนอย่างมากมาย และขอแสดงความยินดีที่ทุกท่านได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่จนครบ
เกษียณอายุราชการอย่างราบรื่น ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ บารมีแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญในการดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
(๑) นางพิมพ์พรรณ พัฒนประสิทธิ์
(๒) นางพนอม พวงสมบัติ
(๓) นายปกรณ์ วโรรส
(๔) นายนิคม
พุทธวิโร
(๕) นายอนพัทธ์ ผางามวิจิตร
(๖) นายประมณฑ์ สุจริต
(๗) นายวรวิทย์ กิตติคุณศิริ
(๘) นายเสน่ห์
เจริญศักดิ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
นายอําเภอเขาย้อย
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต ๒
(๙) นางสุขใจ
ชื่นจิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร
ผู้ บั งคั บการตํ ารวจภู ธรจั งหวั ดเพชรบุ รี ย้ ายไปดํ ารง
ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗
๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระครูพิศาลวัจรกิจ รองเจ้าคณะอําเภอเมืองเพชรบุรี
เจ้าอาวสาวัดนาพรม จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์แก่สังคม วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ม.ร.ว.
ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
พร้อมด้วยนายการัณย์ ศุภวิเลขการ ผู้อํานวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้เข้า
ร่วมประชุ มพร้ อมกั บผู้ ว่าราชการจั งหวั ดเพชรบุรี ดร.วินัย บัวประดิษ ฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้แ ทน
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังการนําเสนอโครงการตามแผน
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดําริ ในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานเปิดงาน “OTOP เพชร สมุทร คีรีขันธ์ สู่เหนือสุดแดนสยาม” ร่วมด้วยนายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย, นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ ตรงข้ามศาลเจ้ากวงเม้ง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โดยมี สินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ไปแสดงและจําหน่ายเป็นสินค้าเด่นและดีของแต่ละจังหวัด เช่น ขนมหวาน
อาหารทะเลแปรรูป เครื่องเบญจรงค์ และเกลือสปาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนเครื่องประดับ อัญมณี เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าทุกชนิดได้รับ
การตอบรับที่ดีจากชาวอําเภอแม่สายและนักท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี โดยงบประมาณจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภายใต้ชื่องาน “OTOP เพชร
สมุ ท ร คี รี ขั น ธ์ สู่ เ หนื อ สุ ด แดนสยาม” เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ รู้ จั ก กั น อย่ า ง

๙
แพร่หลายและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ได้นําสินค้าไปจําหน่ายยังต่างจังหวัด เป็นการ
เพิ่มช่องทางการตลาด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด ส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน วันที่ 5 กันยายน ๒๕๕๕ โรงพยาบาลบ้านแหลม จัดงานรวมพลคนรักสุขภาพ เพื่อ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพในทุก ๆ ด้านของเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอายุ
กิจกรรมมีการประกวดเมนูขนมอ่อนหวาน จัดนิทรรศการสุขภาพ นวดแผนไทย ตรวจมวลกระดูก โรงเรียนดีเด่น
ด้านทันตสุขภาพ สอยดาว จําหน่ายสินค้าสุขภาพ การแสดงของนักเรียน วันที่ 12 กันยายน ๒๕๕๕ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายวัฒนธรรม จัดโครงการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภา
วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชนในพื้นที่ เกี่ยวกับบทบาทความเป็นมาของสภาวัฒนธรรม รวมถึงกระบวนการ ขั้นตอนการ
จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ วันที่ 12 กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะส่วนราชการออกเยี่ยมประชาชนตามโครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น ครอบครัว
คนเพชร ณ หมู่ 1 บ้านยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง และนมัสการเจ้าอาวาสวัดยางน้ํากลัดใต้ เพื่อความ
เป็นสิริมงคล ร่วมปลูกป่าด้วยการใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์เข้าไปภายในป่า มอบประกาศนียบัตรแก่ครัวเรือนที่
ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจและเป็นต้นแบบ
ให้กับครอบครัวอื่น เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง พิพิธภัณฑ์ และศูนย์ทอผ้า ณ โรงเรียนยางน้ํากลัดใต้
เปิดแพรคลุมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเมื่อปี 2514 ได้เสด็จมาประทับที่
พลับพลา ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่โรงเรียนยางน้ํากลัดใต้ วันที่ 14 กันยายน ๒๕๕๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
โดยคณะกรรมการลุ่มน้ําเพชร จัดประชุมสรุปกรอบแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําเพชรแบบบูรณาการ
ปี 2557 – 2560 ณ ห้องประชุมเสนาดิศัย แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ที่ประชุมสรุปสถานการณ์
สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กของจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏว่าในเขื่อนแก่งกระจาน
มีปริมาณน้ํา 70 % ของความจุอ่าง ขณะที่อ่างเก็บน้ําขนาดกลางและอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก มีปริมาณน้ําไม่มาก
สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ํา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา ให้สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําตามแหล่งน้ําสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือ
จากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ําทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 17 กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้นําท้องถิ่นและนักเรียนในพื้นที่ ตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม เข้าร่วมกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ได้แก่ พันธุ์กุ้งกุลาดํา ขนาด 3 - 4 เซนติเมตร จํานวน 2 ล้านตัว พันธุ์ปูม้า ความกว้างของ
กระดอง 5 เซนติเมตร จํานวน 4,000 ตัว ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม วันที่
18 กันยายน ๒๕๕๕ ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 32
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 (4 จังหวัด) ปี 2556 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบให้ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี สํารองเงิน
อัดฉีดให้นักกีฬาที่ได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นและภูเก็ต เมื่อได้รับเงินดอกผลประจําปี
ของมูลนิธิแล้วจึงนํามาคืนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๒.๑ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยกันดําเนินงานโครงการตามโยบาลของรัฐบาล
ประกอบด้วย โครงการรับจํานําข้าวเปลือก และงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี
ดําเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์เป็นลําดับที่ ๓ ของประเทศ และเป็นลําดับที่ ๑ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ ในส่วนของนโยบายของจังหวัด ประกอบด้วย โครงการผู้ว่าพาเยี่ยม โครงการ
พบผู้ว่าหน้าเสาธง และโครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น ครอบครัวคนเมืองเพชร ให้ประสบผลสําเร็จด้วยดี
๑.๒.๒ ตามที่มีข่าว พ.ต.อ. น.พ.สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ ผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการ
หายตัวไปของสองสามี - ภรรยาที่จังหวัดเพชรบุรี นั้น ขอฝากทุกส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลและ
ให้ความร่วมมือ เพราะถือว่าเป็นคดีระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวด้วย
๑.๒.๓ โครงการตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชดํ า ริ บ้ า นโป่ ง ลึ ก
บ้านบางกลอย ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ ถือเป็นโครงการสําคัญของจังหวัด ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกส่วนราชการและ
ประชาชนในพื้นที่ ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันดําเนินงาน ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒,๔๔๓.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑,๒๕๔.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๒ อยู่ในลําดับที่ ๖๓ งบประจําได้รับจัดสรร ๙,๕๙๑.๐๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๙,๓๑๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ อยู่ในลําดับที่ ๓๐ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๒.๐๓๔.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๕๖๘.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๑ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๒๗ ของ
ประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๒๖.๓๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๓ อยู่ในลําดับที่ ๖๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๒.๐๕ ล้านบาท
เบิกจ่ ายได้ ๑๗.๕๗ ล้ านบาท คิ ด เป็นร้ อ ยละ ๗๙.๖๙ อยู่ใ นลําดั บ ที่ ๔๓ รวมเงิ น งบประมาณที่ไ ด้รับจั ดสรร
148.38 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๘.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๓ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๗๑ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน 204.40 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๖๕.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๙ อยู่ในลําดับที่ ๕ งบประจําได้รับจัดสรร 69.60 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๒ อยู่ในลําดับที่ ๑๔ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 274
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๒.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๒ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๗ ของ 18 กลุ่มจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕๗ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒ –
๑๐๐ จํานวน ๒๔ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐
จํ า นวน ๗ หน่ ว ยงาน เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๑ – ๒๕ จํ า นวน ๑๑ หน่ ว ยงาน ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย จํ า นวน
๙ หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๑
ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบกลาง รายการค่ า ใช้ จ่ า ยในการฟื้ น ฟู เยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับจัดสรร จํานวน 3,376,695 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 3,376,356.35
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๐๓/ว ๑๔๕๗๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน วิธีการขอทําความตกลงผ่านระบบ GFMIS ตาม
หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๐๓/ว ๑๔๑๔๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการเตรียมความ
พร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และตามหนังสือด่วนที่สุด (กวพ)
๐๔๒๑.๓/ว ๓๒๐ ลงวัน ที่ ๒๗ สิ งหาคม –๕๕๕ เรื่อ งการเตรีย มจัด หาพัส ดุก่ อน พรบ.งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศใช้ ข้อ ๑๓ วรรคแรกของระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ กรณีที่ทราบยอด
หมายถึง “การทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภา
หรือได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแล้ว” ขอให้ทุกส่วนราชการดําเนินการและถือปฏิบัติตามหนังสือที่แจ้งเวียนด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จ
พระราชดําเนิน (เป็นการส่วนพระองค์)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้จัดพิมพ์นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความ
สะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) ที่มีนโยบายการปฏิบัติ มิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือหากจะมีก็ให้
ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กรณีมีการเสด็จพระราชดําเนินอย่างเป็นทางการในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนทราบถึงหมายกําหนดการและเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินเป็นการล่วงหน้า และสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จ
พระราชดําเนินอีกทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ พิ ธี ว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดกําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พร้อมกันบริ เวณพิธี ตัวแทนนําพวงมาลาถวาย
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี นําพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุ สาวรีย์ฯ ถวายพวงมาลัย คล้องพระแสงดาบ อ่านประกาศราชสดุดี วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี ประกาศผลการประกวดพวงมาลา มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ เน้นย้ําการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มงานอํานวยการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็น
เจ้าภาพหลักตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับ
ความสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนด

๑๒
หลักเกณฑ์การให้คะแนน เป็นระดับชั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ โดยสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการทุกขั้นตอนของแต่ละระดับ สําหรับระดับที่ 5 เป็นการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2555 (ส่งให้ สํานักงาน ก.พร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555)
สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจําปี 2555 และส่งให้ สํานักงาน ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นผู้เห็นชอบในแผนฯ สําหรับการพิจารณาให้คะแนนของสํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาจากระดับความสําเร็จ
ของการดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ภาครัฐ ของจั งหวั ด เพื่ อขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ยุทธศาสตร์ การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต ได้ระบุกิจกรรม
“ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด เพื่ อ เน้ น ย้ํ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ” ระบุ ไ ว้
ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
กําหนดไว้ 3 ครั้ง/ปี ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคม และเดือน
สิงหาคม 2555 สําหรับในเดือนกันยายน 2555 เป็นครั้งสุดท้าย
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและเป็นไป
ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ ก.พ.ร. กําหนด เดือนกันยายน 2555 จึงขอเน้นย้ําการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนี้ 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไป
ในลักษณะที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 2) การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทางที่ทําให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
สําหรับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งแบบสํารวจแสดงความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้สํารวจไว้ในปี 2553 ตามแบบ
สํารวจที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด สรุปได้ 3 ลําดับแรก ดังนี้ ลําดับที่ 1 ได้แก่ การใช้อํานาจหน้าที่ในการหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ลําดับที่ 2 ได้แก่ การวิ่งเต้นขอตําแหน่งและการโยกย้าย ลําดับที่ 3 ได้แก่
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การฮั้วการประมูล เป็นต้น
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี พ ฤติ ก รรมมิ ช อบ และส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งหา
ผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง และระบบการแต่งตั้งและการโยกย้าย ซึ่งความคิดเห็นจากแบบสํารวจ
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าข้าราชการที่มีพฤติกรรมทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจ จึงทําให้เกิดการเพิกเฉย
หรือไม่แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องร้องเรียนใด ๆ ที่จังหวัดจัดทําให้ เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ ๑) แจ้งเบาะแส
และร้องเรียนไป ก็ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือปรับปรุงอย่างจริงจัง ๒) เกรงกลัวผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัย
หรือการถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอํานาจ ๓) ไม่อยากเสียเวลา เพราะพฤติกรรมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผล
กระทบเพียงเล็กน้อยกับตัวท่านเอง
ประเทศไทยจะเกิดคําว่า “ข้าราชการไทย ใจซื่อ มือสะอาด” ได้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจ
สอดส่องดูแล หากพบเห็นข้าราชการประพฤติหรือปฏิบัติตนส่อในทางทุจริต ขอให้แจ้งไปยังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดังนี้ ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์จังหวัด www.phetchburi.go.th ๓) ร้องเรียนทางไปรษณีย์
๔) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๕) ระบบ call center 1567 ๖) ได้รับแจ้งจากหน่วยงานในส่วนกลาง ประกอบด้วย

๑๓
ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ๗) ตู้รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สํานักงาน ก.พ.ร. (จัดตั้ง ณ บริเวณห้องโถงศากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1) โดยมีบุรุษ
ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การกําหนดใช้บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ SMS
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จังหวัดกําหนดใช้บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ
SMS (Short Message Service) ขอบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก
และรวดเร็ว ในกรณีที่จําเป็นต้องประสานงานราชการที่มีความสําคัญและเร่งด่วน หรือมีข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จังหวัดจึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
องค์ก รเอกชนที่ เ กี่ ย วข้อ งในจัง กวั ด ส่ ง รายชื่ อ พร้ อ มเบอร์โ ทรศั พท์ มื อถื อ ของท่ า น ที่ ส ามารถติ ดต่ อ ได้ ต ลอด
๒๔ ชั่วโมง ส่งให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุป ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายสํ าคัญ เร่งด่วนของ
รัฐบาล โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑ เรื่อง
สถิติจังหวัด
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ได้ทําการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจไปใช้เป็น
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการต่อไป สามารถสรุปผลการสํารวจที่สําคัญ ดังนี้
๑) การทราบ/รับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ SML ประชาชนส่วนใหญ่ทราบ/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการในพื้นที่ ร้อยละ ๙๒.๙ ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้/เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ ๙๑.๔ ผู้นําชุมชน/คณะกรรมการในหมู่บ้านทําการประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าวสารเชิญชวนคนใน
หมู่บ้านเข้าร่มประชุมประชาคม ร้อยละ ๙๓.๑ ๒) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ จากการสํารวจ พบว่า
ประชาชนมีส่วนรวม ร้อยละ ๖๕.๖ เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ ๙๔.๗ ได้เข้าร่วม
ประชุมประชาคม ๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทําโครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่ามีประโยชน์ด้าน
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้น ฐาน เช่ น การสร้ าง ซ่อ มแซม ปรั บ ปรุ ง ขยายเขต ประปา ไฟฟ้ า และด้ า นการเกษตร
มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ ๔๘.๑ รองลงมาเป็นด้านสวัสดิการชุมชน เช่น ลานกีฬา ห้องสมุด ร้อยละ ๒๙.๙
ส่วนด้านที่ประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์น้อยที่สุด คือ ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ ๐.๑ เมื่อสอบถามประชาชน
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวมจากการดําเนินงานโครงการ SML นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
๙๐.๓ ระบุว่ามีประโยชน์และควรดําเนินการต่อไป ร้อยละ ๗.๑ ไม่แน่ใจ/ไม่มีความคิดเห็น ในขณะที่ประชาชน
เพียง ร้อยละ ๒.๖ เห็นว่าไม่มีประโยชน์และไม่ควรดําเนินการต่อไป ๔) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการ
SML พบว่า ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา/การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ ประชาชนมีความพอใจ
ร้อยละ ๙๙.๑ ด้านผลการดําเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่กําหนด ประชาชนมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ ๙๘ ด้านดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด ประชามีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณมีความประหยัด/คุ้มค่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗.๙ ด้านความเพียงพอ
ของงบประมาณที่ได้รับ ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗.๖ ด้านระยะเวลาในการจัดทําโครงการมีความ

๑๔
เหมาะสม ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๖.๖ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดําเนินงาน
โครงการ SML พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘ ๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
โครงการ SML ประชาชนระบุถึ ง ปัญ หาและอุ ป สรรค ดั ง นี้ การประชาสั ม พั นธ์ โ ครงการน้ อ ย ร้ อ ยละ ๒๔.๒
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ร้อยละ ๑๙.๗ ความไม่โปร่งใสของการจัดทําโครงการ ร้อยละ ๑๘.๒ ชาวบ้านไม่ค่อย
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการมาประชุ ม โครงการ ร้ อ ยละ ๑๘.๒ และความคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น ร้ อ ยละ ๑๕.๒
๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการ SML ดังนี้ ควรเพิ่มเงินงบประมาณให้มากขึ้น ร้อยละ
๓๐.๖ ควรจะอนุมัติโครงการให้ง่ายกว่านี้ ร้อยละ ๑๙.๒ ควรมีการตรวจสอบการดําเนินโครงการจากหน่วยงาน
ราชการ ร้อยละ ๑๕.๕ ควรมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมกันมากขึ้น ร้อยละ ๑๔.๓ ควรเปิดเผยการจัดทํา
โครงการให้ชาวบ้านทราบ ร้อยละ ๑๒.๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต.พบ. คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจํา จังหวัด เพชรบุ รี มีม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ง ที่ ๑๐๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ คน
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒๔ คน เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
เทศบาลตําบลหัวสะพาน และเทศบาลตําบลบ้านแหลม จํานวน ๓ แห่ง จํานวน ๓๖ คน เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เขตเลือกตั้งที่ ๔
อําเภอเมืองเพชรบุรี แทนตําแหน่งที่ว่าง เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ประชุมพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตํ า บลท่ า ไม้ ร วก รั บ สมั ค รระหว่ า งวั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ถึ ง วั น ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ เว้ น
วันหยุดราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อ
ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน
๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๗,๙๑๙,๘๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดมีงบประมาณรายจ่าย
ที่เหลือจ่าย จํานวน ๗,๐๔๕,๓๖๗ บาท และ ก.บ.จ. ได้มีมติเห็นชอบให้นํางบประมาณรายจ่ายที่เหลือไปดําเนิน
โครงการ จํานวน ๘ โครงการ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดมีงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย จํานวน
๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท จังหวัดมีโครงการสํารองประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (โครงการ Y๒) ที่เหมาะสมและ
มีความพร้อมในการดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย โครงการลานวัฒนธรรมเมืองเพชรเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มอบหมายให้อําเภอเมืองเพชรบุรี และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเป็น
หน่วยดําเนินการ และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการดําเนินการ

๑๕
และมีงบประมาณที่เหมาะสม จังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จากเดิมการเตรียมการจัดงานลานวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๑ – ๒ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชรเฉลิมพระเกียรติ เป็นดังนี้
๑) การจัดทําซุ้มและป้ายทางเข้าลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ๒) การจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเมืองเพชร
๓) การปรับปรุงลานวัฒนธรรม ๔) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ๕) การจัดงานลานเยาวชนเมืองเพชร
จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.จ. พิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๒ โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง
ปลัดจังหวัด
ผลการดําเนินงานตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี เปิดจุดรับจํานําโรงสีในพื้นที่ จํานวน ๙ โรง เปิดจุดรับจํานํา
นอกพื้ น ที่ จํ า นวน ๑๖ จุ ด ณ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๕ มี ป ริ ม าณยอดรั บ จํ า นํ า จํ า นวน ๒๐๗,๖๑๖.๓๔๙ ตั น
เกษตรกร จํานวน ๒๘,๔๓๒ ราย มาตรการรับจํานําข้าวเปลือกปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ คณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติ (กขช.) มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการรับจํานํา
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ไม่จํากัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจํานําทั้งโครงการ โดยเกษตรกร
จะจํานําข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง/แปลง/ราย ผลผลิตคํานวณตามพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยรายจังหวัดของ สศก.
กรณีเกษตรกรนําข้าวเปลือกมาจํานําสูงกว่าให้ปรับเพิ่ม ๒๐ % และเกษตรกรรับรองตนเองและแจ้งจังหวัดกํากับ
ดูแลตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบเกษตรกรที่มีผลผลิตเกินกว่า ๒๐ % ทุกราย และ
ตรวจสอบเกษตรกรที่มีวงเงินรับจํานําเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ราย/ครั้ง ระยะเวลาดําเนินการรับจํานํา ระหว่าง
วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ – ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๖ ไถ่ ถ อน ๔ เดื อ นนั บ ถั ด จากเดื อ นที่ รั บ จํ า นวน วิ ธี รั บ จํ า นํ า
ใบประทวน อคส./อ.ต.ก. ออกใบประทวนให้แก่เกษตรกรภายใน ๓ วันทําการ ธ.ก.ส. ทําสัญญาและจ่ายเงิน
ให้เกษตรกรภายใน ๓ วัน วิธีรับจํานํายุ้งฉางเกษตรกร ธ.ก.ส. เริ่มดําเนินโครงการพร้อมกับการรับจํานําใบประทวน
และรับจํานวนเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเท่านั้น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับจํานํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับจํานวน ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
ในส่วนของการออกหนังสือรับรอง ให้เพิ่มเติมข้อความเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์เกษตรกร กรณีนําข้าวเปลือกของ
บุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์มีความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖ พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีข้ามเขตเกินกว่าระดับตําบลจะต้องได้รับอนุมัติก่อน กรณีรับจํานําข้ามเขตเกษตรกร คณะอนุกรรมการฯ
จังหวัด อนุมัติจากระดับตําบลติดต่อกันเป็นระดับอําเภอติดต่อกันได้เท่านั้น กรณีจะจํานําข้ามเขตเกินกว่าระดับ
ตําบลให้เสนอเหตุผลความจําเป็นเสนอคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําพิจารณา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การออกใบประทวนล่าช้าและเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าร่วมโครงการ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุด
รับจํานําให้เพียงพอ อยู่ประจําตลอดเวลา จุดละ ๑ คน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตัวแทนเกษตรกร
ตัวแทนข้าราชการประจําจุดรับจํานวนให้เพียงพอ จัดทําป้ายแสดงรายชื่อและรูปถ่ายเจ้าหน้าที่ ที่ประจําจุดรับ
จํานําทุกคนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้เห็นอย่างชัดเจน ณ จุดรับจํานํา กรณีเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม
ให้ร้องเรียนผ่านสายด่วน ๑๕๖๙ จัดแสดงอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อคส. และ อ.ต.ก. ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจํา
จุด รับ จํ านํ า ของ อคส./อ.ต.ก. ตั ว แทนเกษตรกรตั ว แทนภาคราชการ จั ด พิม พ์ ใ บประทวนให้ เพี ย งพอ และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ระบุเฉพาะข้อมูลข้าวเปลือกที่เกษตรกรนํามาจํานําและคํานวณ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว โดยให้มีการะบุข้อมูล ชนิด ปริมาณข้าว การวัดความชื้น และการวัดกรัมข้าว
ตามที่ตรวจสอบได้จริง

๑๖
โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดสํารวจกําลังการผลิตของโรงสีที่เข้าร่วม
โครงการว่ามีเพียงพอหรือไม่ กรณีไม่เพียงพอจะได้จัดหาโรงสีนอกพื้นที่เข้าไปรับจํานําให้เพียงพอกับปริมาณข้าว
ของเกษตรกรที่นํามาจํานํา กรณีโรงสีมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการสวมสิทธิเกษตรกร โรงสีจะต้องรับผิดชอบใ น ส่ ว น
ของโกดังกลาง เพื่อป้องกันปัญหาโรงสีรับจํานําเกินกําลังการผลิตที่กําหนด และกํากับดูแล การรักษาคุณภาพข้าว
ให้ อคส. และ อ.ต.ก. จัดหาโกดังกลางให้เพียงพอรองรับปริมาณข้าวสาร ให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสั่งสี
แปรสภาพและการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง กํากับดูแลเป็นรายโรงสีอีกทางหนึ่งด้วย ให้คณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดตรวจสอบและรับรองโกดังกลางให้แก่ อคส./อ.ต.ก. ภายใน ๗ วันทําการ สําหรับบริษัทตรวจสอบ
คุณภาพข้าว คัดเลือกบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐาน รับผิดชอบการตรวจสอบปริมาณ ชนิด และคุณภาพข้าวที่โรงสีสีแปร
สภาพและส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กําหนดการรมยารักษาคุณภาพข้าวสารฯ จัดทํา
แผนการรมยาข้าวสารที่เก็บรักษาในโกดังกลางให้กรมการค้าต่างประเทศทราบล่วงหน้าก่อน ๒๐ วัน กรณีมีโกดัง
ข้าวสารในบริเวณเดียวกันให้ร่วมกันบริหารจัดการ จัดหาบริษัทฯ ที่มีอาชีพดูแลรักษาคุณภาพฯ เป็นบริษัทเดียวกัน
ให้มีการรมยาในระยะเวลาเดียวกัน กรมการค้าต่างประเทศจัดชุดสายตรวจตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นระยะ
การติดตามการดําเนินการและการเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้ Operation Room เป็น
ศูนย์กลางในการดําเนินการ ติดตามปริมาณรับจํานําและราคาตลาดเป็นรายจังหวัด และรายวันลักษณะ Real
Time ประมวลภาพรวม เพื่อเป็นการประเมินผลการดําเนินงานและปรับแผนการดําเนินงานในการให้บริการ
เกษตรกรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ จุดรับจํานําและโกดังกลาง โดยคณะสายตรวจ
เฉพาะกิจ และหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อป้ องกั นการทุจริตและแก้ไขปัญ หาให้กับเกษตรกร รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามกํากับดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ณ จุดรับจํานํา
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อป้องกันการทุจริต สวมสิทธิและเอาเปรียบเกษตรกร
กํากับดูแลอย่างเข้มข้น หน่วยปฏิบัติและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ออกหนังสือ
รับรองไม่ทันตามกําหนดและไม่ถูกต้อง การใช้สิทธิของเกษตรกรที่มีการสวมสิทธิเข้าร่วมโครงการและการรับข้าว
ออกใบประทวนสินค้าที่เกษตรกรไม่ได้ตามกําหนดและมีการออกใบประทวนช้า ตรวจสอบติดตามและดําเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งระดั บพื้นที่และจากส่วนกลาง โดยโรงสีต้องมีการเก็ บรักษาข้าวเปลือกและสี
แปรสภาพ การรับข้าวสารและเก็บรักษาในโกดังกลางที่มีการรับข้าวสารช้า และเรียกค่ารับข้าวเข้าโกดังกลาง
รวมทั้งมีการรับมอบข้าวไม่ได้คุณภาพ
บทบาทกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กขช. มีหน้าที่กํากับดูแลและประสานให้มีการ
ดําเนินการเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กําหนด ติดตามและแก้ไขปัญหาการดําเนินการโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก โดยมีศูนย์ Operation Room เป็นศูนย์กลางในการดําเนินการ ติดตามและรายงานผลโครงการรับ
จํานําข้าวเปลือกเป็นประจําทุกวัน โดยการประมวลข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การ
รายงานผลให้มีการประมวลและรายงานผลให้ระดับนโยบาย โดยเป็นข้อมูลในลักษณะภาพรวมและการเตือนภัย
เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(เกษตรกร โรงสี โกดังกลาง ประชาชนผู้สนใจ) เป็นข้อมูลสรุปในภาพกว้าง ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้
เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบขั้นตอน วิธีการ เงื่อนไขในการดําเนินโครงการตั้งแต่กระบวนแรก
ถึงกระบวนสุดท้ายที่เกษตรกรได้รับเงิน การตรวจสอบ โดยคณะสายตรวจเฉพาะกิจและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
บทบาทกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่กํากับดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
กํากับดูแลและประสานงานในพื้นที่ อํานวยความสะดวกเกษตรกร ณ จุดรับจํานํา ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ
ในการออกใบรับรองเกษตรกร ตรวจสอบการเก็บรักษาข้าวเปลือก/ข้าวสารของโรงสีและโกดังกลาง เพื่อป้องกัน
การทุจริต กํากับดูแลไม่ให้ผู้มิควรได้รับมาฉกฉวยผลประโยชน์จากเกษตรกร บทบาทของกระทรวงเกษตรฯ

๑๗
มีหน้าที่การรับขึ้นทะเบียน/การประชาคมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยมีข้อมูลพื้นที่ปลูก ชนิดข้าวช่วงเก็บเกี่ยว
และปริมาณผลผลิตที่จะได้รับตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ออกหนังสือรับรองให้เกษตรกรก่อนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 15 วัน บทบาทของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด มีหน้าที่กํากับดูแลการออกหนังสือรับรองเกษตรกร
เพื่อป้องกันการทุจริต การรับรองโรงสี/โกดังกลาง การรับจํานําที่จุดรับจํานํา จัดเกรดโรงสี/โกดังกลางที่จะเข้า
ร่วมโครงการฯ จัดสรรใบประทวนให้ อคส./อ.ต.ก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีเกษตรกรจํานําเกิน 20 %
หรือวงเงินเกิน 500,000 บาท ดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจํานําในพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บทบาทของ
อคส./อ.ต.ก. มีหน้าที่กํากับดูแลการรับจํานําให้เป็นไปตามคุณภาพชนิดและปริมาณข้าวเปลือก จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
ประจําจุดรับจํานํา/โกดังกลางให้เพียงพอ รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ด้วย กํากับดูแลการรับจํานําในการชั่งน้ําหนัก วัดความชื้นข้าวและสิ่งเจือปน เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความเป็นธรรม เร่งรัดการออกใบประทวนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 1 – 3 วัน รายงานผลการรับ
จํ า นํ า ณ จุ ด รั บ จํ า นํ า และการรั บ มอบข้ า วสารเข้ า โกดั ง กลางในแต่ ล ะวั น บทบาทของ ธ.ก.ส. มี ห น้ า ที่ รั บ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ตรวจสอบการใช้สิทธิเกษตรกรให้เป็นไปตามหนังสือรับรองและ
ใบประทวน จัดทําสัญญาและจ่ายเงินภายในเวลาที่กําหนด ภายใน 3 วันทําการ บทบาทของ สตช. มีหน้าที่
สอดส่องการทุจริตและโกงเกษตรกรในระดับพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาเกษตรกรขายข้าวแล้วไม่ได้รับเงิน อํานวย
ความสะดวกให้เกษตรกรที่ขนส่งข้าวเปลือกเข้ามารับจํานํา แจ้งเบาะแสการทุจริต รวมทั้งจับกุมดําเนินคดีผู้ทุจริต
และผู้ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ฉ้อโกงเกษตรกร หรือมีการสวมสิทธิเกษตรกร กํากับและเข้มงวดการขนย้ายข้าว
ตามแนวจังหวัดชายแดน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ของจังหวัดเพชรบุรี
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ เป็นลําดับที่ ๓ ของประเทศ เป็นลําดับที่ ๑ ของ สํานักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค ๗ มี แ ผนการดํ า เนิ น งาน จํ า นวน ๖ แผนงาน ดั ง นี้
๑) แผนงานการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ประกอบด้วย หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสาร
ได้รับการแก้ไข เป้าหมาย จํานวน ๖๖๒ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๖๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เสริมความ
เข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมาย จํานวน ๑๑๘ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๑๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมาย จํานวน ๘ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ เพิ่มกองทุ นแม่ เป้าหมาย จํานวน ๒๐ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ชุด
ปฏิบัติการอําเภอ เป้าหมาย จํานวน ๘ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และชุดวิทยากร
กองทุนแม่ เป้าหมาย จํานวน ๘ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒) แผนงานการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด (Demand) การบํ าบั ดรักษา ๓ ระบบ ประกอบด้วย ระบบสมั ค รใจ เป้ าหมาย
จํานวน ๓,๖๘๖ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๓,๑๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๙ ระบบบังคับบําบัด เป้าหมาย
จํานวน ๕๕๙ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๑,๑๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ ระบบต้องโทษ เป้าหมาย จํานวน
๒๒๓ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๒๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๑๔ ติดตามผู้เสพที่ผ่าน เป้าหมาย จํานวน
๓,๕๗๔ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๒,๑๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ ๓) แผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ป.๖ เป้าหมาย จํานวน ๑,๖๙๓ ราย ดําเนินการได้ จํานวน
๔,๘๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘๘.๑๓ สร้างระบบเฝ้าระวังในโรงเรียน เป้าหมาย จํานวน ๙๔ ราย ดําเนินการได้
จํานวน ๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สถานประกอบการสีขาว เป้าหมาย จํานวน ๒๐ ราย ดําเนินการได้ จํานวน
๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๔) แผนงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย จับกุม
ผู้ค้า (ครอบครองเพื่อจําหน่าย) เป้าหมาย จํานวน ๖๒๔ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๗๘๒ ราย คิดเป็นร้อยละ

๑๘
๑๒๕.๓๒ ดําเนินการยึดทรัพย์ เป้าหมาย จํานวน ๘๐ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๑๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๓๑.๒๕ ดําเนินการตามหมายจับ เป้าหมาย จํานวน ๘ ราย ดําเนินการได้ จํานวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖) แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด ประกอบด้วย เสริมสร้างความเข้มแข็ง/ชุมชนชายแดน เป้าหมาย จํานวน ๒๐ ราย
ดําเนินการได้ จํานวน ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

