รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายวินัย
2 นายประสาน
3 นายสมชาย
4 พ.อ.บัญชา
5 พ.ต.อ.ปิยะ
6 นายไกร
7 พ.ท.หญิงสุชาดา
8 นางสุรัตน์
9 นางสาวเอกธาดา
10 นายพศวีร์
11 นางขวัญฤทัย
12 นายโสภณ
13 นายกฤตวัชร์
14 นางณัฐนันท์
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นางวันเพ็ญ
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายอํานาจ
นายประเสริฐ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร

บัวประดิษฐ์
วงศ์สวัสดิ์
ปัญญเจริญ
กลับประดิษฐ
สุขประเสริฐ
บุญบันดาล
แก่นแก้ว
พลบุตร
ภาคอัต
สมใจ
ถนอมเกียรติ
เสาว์ทองหยุ่น
เกตุแก้ว
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลปะ
เครือนาค
กรีสุระเดช
กรมมา
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์

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

๒
จันทรกูล
พัฒนประสิทธิ์
ฤทธิรงค์
คูหพันธ์
ประทุมมา
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
อินทาปัจกรวรา
ผดุงขันธ์
ปาระมาศ
เทียนสุวรรณ
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
ปิยัมปุตระ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายมนตรี
41 นายชัยศรี
42 นายสุนทร
43 นายประมณฑ์
44 นายภคพัส
45 นายวิรัตน์
46 นายรัฐพล
47 นายสุทธิพงษ์

เกตุวิจิตร
อรุณเจริญสุข
ธนังสิทธิ์
สุจริต
ส่งวัฒนายุทธ
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
รักษาราชการแทนนายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย์
49 พ.ต.อ.สุวัฒน์
50 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
51 พ.ต.ท.นิพนธ์
52 พ.ต.ท.เฉลิมพล
53 พ.ต.อ.วรเดช
54 พ.ต.ท.ปรีชา
55 พ.ต.ท.อาณุ
56 พ.ต.ท.สมบัติ
57 พ.ต.ท.พีระเดช

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
รังสิมันต์
เลิศพลรัตน์
จิตรบรรจง
สวนคล้าย
รอดคงที่
ปิ่นทอง
ณ บางช้าง
จิตรมั่น

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายวันชัย
นางสาวพิมพ์พรรณ
นายพัฒนพงศ์
นางอุไรวรรณ
นางกอบกาญจน์
นายวิทยา
นายโสภณ
นางสาวนนทชา
นางสาวกนกวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี ยอดชาย
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายประสาร
นายเอกภพ
นายจตุพจน์

๓
58 พ.ต.ท.ขวัญทูล
59 ร.ต.อ.อาทิตย์

ปัญญาปิยวิทย์
วงษ์จันนา

60 ร.ต.ต.กนกศักดิ์

กลิ่นพิกุล

61 พ.ต.ท.วิรัตน์

ผ่องสวัสดิ์

62 ร.ต.ท.สําราญ

มาลาลักษมี

แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

๔

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นางสาวณัฏฐ์กชพร
64 นางมาลินี
65 นางสาวราตรี
66 นางสาวณัฏฐพัชร
67 นายธนกร

สุมนารุจิรางค์
บุญสม
สุริยบาล
อรรถจันทร์
รัตตมงคล

68 นายเทียนไชย
69 นางสาวอุบลรัตน์

เปรมปราคิน
รัตนรักษ์

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
เต็งมณีวรรณ
70 นางสาวนงนิตย์
71 นางนพวรรณ

แย้มพรหม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดํารงรัตน์
72 นางสาวนฤดี
สกุทา
73 นายสนิท
กล่อมประเสริฐ
74 นางเธียรรัตน์
เพชรมณี
75 นางสาววราภรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เผ่าวิจารณ์
76 นายทองล้วน
มะโนน้อม
77 นายมาโนช
78
79
80
81
82
83
84

นายกฤษณุพันธ์
นายเสน่ห์
นางสุณีย์
นางนันทนา
นายพิสิฐ
นางธัญพร
นายสันต์

85 นายสมเกียรติ
86 นายมานิตย์

โกเมนไปรรินทร์
ลาภอารมณ์
สุวรรณรังสี
แฮวอู
เพิ่มพูน
เลิศแก้ว
สุริยันต์
นวลละออง
พุ่มร่มไทร

แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้ายการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

๕
87
88
89
90
91

นายประกิต
นางพชรลักษณ์
นางเจตนิพิฐ
นางสาวศศิธร
นายอิสระ

ขําเลิศ
เจริญสุข
นิมาภาศ
จันทร์อ่อน
เจริญพรทิพย์

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
นัยนันท์
92 นายเสริมศักดิ์
อํานวยเลขา
93 นางนภวรรณ
ขําทวี
94 นางศิรภรณ์
ผางามวิจิตร
95 นายอนพัทธ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรหา
96 นายรัชชัย
วิริยะเอกกูล
97 นายศรศักดิ์
บัณฑิตสมิทธ์
98 นายพิชัย

ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
99 นายอมฤต
กระทรวงพลังงาน
100 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
101 นางนิธิมา
102 นางสาวรติพร
103 นายโชควิชัย

ไชยชโย
เวชชะ
ท้อนบําเรอ

แทน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ธเนศนิรัตศัย
104 นางสาวอัธยา
105 นายศุภกร
ทองคล้ํา
106 นายชูชีพ
ร่วมบุญ

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
107 นางสาวนภสวรรณ

มีลิ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
108 นายสุพจน์
109 นางบุษศา

สวนอินทร์
ประพันธ์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
110 นางสาวภัทรนันท์

จันทร์แย้ม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

๖
กระทรวงวัฒนธรรม
111 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
112 รศ.ดร.บุญทิพย์
113 นายอติชาต
114 ผศ.ศรชัย
115 นายสมชาย
116 นายประสิทธิ์
117 นายบุญรอด
118 นายมานะ
119 นายประมุข
120 นายจํานงค์
121 นายสรรเสริญ
122 นายสาโรช
123 นายสมจิตร์
124 นางโกศล
125 นายมหิศร
126 นายกรดิษฐ์
127 นายประสิทธิ์

สิริธรังศรี
สามนคร
เย็นเปรม
แสงสุวรรณ
ใจช่วง
พุทธารักษ์
โพธิ์น้อย
ติฐิโต
สุขชู
ไหมทอง
ระหว่างบ้าน
มีวาสนา
หลักเมือง
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
เรืองแสงอร่าม

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
128 นางกฤษณา
129 นางวิภาพร

หงส์ทอง
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
130 นายวรวิทย์
131 นางทิพาพร

สัมพัฒนวรชัย
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

คุ้มโต
เรียบร้อย
นวมภักดี
เพชราภิรัชต์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ทับยูง

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
132 นายชัยรักษ์
133 นายวิเชียร
134 นายบันเทิง
135 นายสุพจน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
136 นางสุขใจ
137 นางสาวจิตรา

๗
นางกนกวรรณ
นายเสนาะ
นายอนุรักษ์
นายอนุชา
นายอนุชา
นางสาวสิริกร
นายสันติ
นายภราดร
นายมานะ

ชนะสิทธิ์
อินทรเนตร
พรสมบูรณ์ศิริ
ลีอร่าม
สุภาษิต
วัฒนธรรม
พรายมี
เวทยนุกูล
ภุมรา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้เข้าร่วมประชุม
147 นายประทีป
148 นายอานนท์
149 นางจิดาภา
150 นางทิพย์วรรณ
151 นายราชัน
152 นางสาวสุวรัตน์

นทีทวีวัฒน์
พร้อมเพรียง
งามประดิษฐ
จําปาทอง
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

138
139
140
141
142
143
144
145
146

นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
4 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
5 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
6 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
7 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
8 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
9 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
11 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
12 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
13 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
15 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
16 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
17 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด

๘
18
19
20
21
22
23
24

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเข็มพระปรมาภิไธย ชั้นที่ ๒ แก่ผู้แทนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ.๒๕๔๘
ปลัดจังหวัด
และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค์ ก รศาสนาอิส ลาม พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๐ ได้ กํา หนดให้ จุ ฬ าราชมนตรี
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจําจังหวัด และกรรมการอิสลามประจํามัสยิด มีสิทธิ
สวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ในโอกาส ดังนี้ ๑) งานสําคัญทางศาสนาอิสลาม ๒) งานพระราชพิธี
หรือรัฐพิธีที่มีหมายกําหนดการ ๓) งานที่ทางราชการเชื้อเชิญ โดยกําหนดให้สวมเสื้อครุย ทั้งนี้ เข็มพระปรมาภิไธย
มี ๒ ชั้น คือ ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ โดยบุคคลผู้มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธยในแต่ละชั้น ดังนี้
๑) จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการอิสลามประจําจังหวัด มีสิทธิสวมเสื้อครุย
และประดับเข็มพระปรมาภิไธย ชั้นที่ ๑ ๒) กรรมการอิสลามประจํามัสยิด มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็ม
พระปรมาภิไธย ชั้นที่ ๒
กรมการปกครอง ได้จัดทําเข็มพระปรมาภิไธย ชั้นที่ ๒ เมื่อมอบให้แก่กรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด ชั้นที่ ๒ แก่ผู้แทนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด จํานวน ๑๔ มัสยิด ๆ ละ ๑ คน รวม ๑๔ คน
ประธาน

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับเข็มพระปรมาภิ ไธย ซึ่งถือว่าเป็ นสั ญ ลั กษณ์แ ห่ งศั กดิ์ศ รี แ ละ
เกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล และให้นําไปประดับให้ถูกต้องและ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ผมขอให้ผู้ที่ได้รับมอบเข็มฯ ทุกท่าน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติ สุดท้ายขอให้เอกองค์อัลเลาะฮ์ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้แก่ท่านและครอบครัว แคล้วคลาดจาก
ภยันตรายทั้งปวง และประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

๒. มอบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
และกลุ่ม/หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๕
ปศุสัตว์จังหวัด
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์)
การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น และกลุ่ม/หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริดีเด่น

๙
ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน
เสริมสร้างกําลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของบุคคล
สถาบันหรือกลุ่มอื่นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้มีความเหมาะสม
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ตามคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) เกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) ต้องเป็น
เกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ประกอบการมาไม่น้อยกว่า
๕ ปี เป็นผู้ที่มีผลงานด้านปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษ และได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมนําไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่การยกย่อง
ให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น และเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น ๒) สถาบันเกษตรกร
ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จัดตั้งและดําเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ต้องมีข้อมูลย้ อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ น้อยกว่า ๓ ปี เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ ไม่เคยได้รับ
พระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติหรือรับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓) ทําหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มนุษยสัมพันธ์ดี
ความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่สังคมหรือชุมชนให้การยอมรับ ๔) การคัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้าน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ต้องมีการดําเนินการบริการจัดการกลุ่มโดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม
จํานวนลูกสัตว์ของ ธคก. ตัวที่ ๑ ในกลุ่ม
ผลการคัดเลือกแต่ประเภท ดังนี้ ๑) เกษตรกรดีเด่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายสุทิน สุขศรี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกใน
ระดับเขต (ปศข.๗) และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชมเชยระดับเขต (ปศข.๗) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
นายนิมิต กลิ่นงาม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางยุพิน
วรรณสําเริง เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง รางวัลชมเชย ได้แก่ นายบังเอิญ ลูมิง เกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม นายประโลม พ่วงศรี เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม ตําบลหนองขนาน
อําเภอเมืองเพชรบุรี นายชอบ สังข์ทอง เกษตรผู้เลี้ยงแพะ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน นายอร่าม พ่วงรอด
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย ๒) เกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหุบกะพง ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี
คัดเลือกในระดับเขต (ปศข.๗) และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเขต (ปศข.๗) รางวัล
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองจิก ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด รางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองจอก ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน รางวัลชมเชย ได้แก่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองขนาน ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ๓) อาสาปศุสัตว์ดีเด่น รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ นายประเสริฐ สืบสุข อาสาปศุสัตว์อําเภอบ้านแหลม เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกในระดับเขต
(ปศข.๗) และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเขต (ปศข.๗) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
ได้แก่ นายชอบ สังข์ทอง อาสาปศุสัตว์อําเภอแก่งกระจาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายมนูญ เตี๋ยวศรีทอง
อาสาปศุสัตว์อําเภอชะอํา รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสําฤทธิ์ ขันธ์สังข์ อาสาปศุสัตว์อําเภอเมืองเพชรบุรี นายอํานาจ
ภู่เงิน อาสาปศุสัตว์อําเภอบ้านลาด นายพยุง คําปอ อาสาปศุสัตว์อําเภอท่ายาง นายธัมมะ กานตพงษ์ อาสา

๑๐
ปศุสัตว์อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๔) กลุ่ม/หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา
เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกในระดับเขต (ปศข.๗) และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดั บเขต (ปศข.๗) รางวั ลรองชนะเลิ ศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดําริบ้านหนองจิก อําเภอแก่งกระจาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริบ้านปลายนา อําเภอเมืองเพชรบุรี
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ กลุ่มโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์)
สถาบันเกษตรกรดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และกลุ่ม/หมู่บ้านโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๕ จากประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว์ และการเสียสละทํางานด้านปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่อันยาวนานของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
อาสาปศุสัตว์ และกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริทุกท่าน ถือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสําคัญ
ในการพัฒนาทางด้านการปศุสัตว์ในระดับท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร อาสาปศุสัตว์
และกลุ่มอื่น ๆ ได้ศึกษา นําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และการทํางานเพื่อเกษตรกร ซึ่งนับว่า
ท่ า นได้ ทํา คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ เพื่อ เกษตรกร ขอให้คุ ณงามความดีที่ ท่า นได้ ก ระทํ า ส่ง ผลให้ ท่า นและครอบครั ว
มีความสุข ความเจริญ ความสําเร็จในอาชีพการงาน และบรรลุตามสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
๒) นายวรวิทย์ สัมพัฒนวรชัย อั ย การจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
อัยการจังหวัดทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
๓) นางทิพาพร ชูทอง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานคดียาเสพติด สํานักงานอัยการสูงสุด
๑.๒ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานบังคดีจังหวัดภูเก็ต

๑.๓ สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้าย อาคารศูนย์บริการวิชาการ เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องประชุม
อธิบดีกรมชลประทาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือเก็บตัวอย่างน้ําและเครื่องมือวัดระดับน้ํา ทรงพระราชทาน
โล่ที่ระลึกให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ และผู้ชนะการประกวดโครงงานขยายผลงานวิจัยของโครงการ
ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจกรรมโครงการ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ป่าชายเลน
ของโครงการทรงพระดําเนินตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ และนกในป่าชายเลน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด

๑๑
ภาค ๔ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เวลา ๑๕.๓๐ น. ทรง
พระราชทานเพลิ ง ศพ นายประสม สุ สุ ท ธิ ผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ทางด้ า นวั ฒ นธรรม สาขาทั ศ นศิ ล ป์ ( แทงหยวก)
พุทธศักราช ๒๕๓๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุด สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีข้าราชการ
ทหาร ตํารวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก ขบวนเคลื่อนจากวัดมหาธาตุวรวิหารไปยังวัดใหญ่
สุวรรณาราม เมื่อขบวนอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ถึงพระเมรุ เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ ทั้ง ๔ พระรูป
ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุ และมีพิธีบําเพ็ญกุศล ช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดําเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําคณะข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ เวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงมหรสพสมโภช งานออกพระเมรุ เวลา ๒๒.๐๐ น.
หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินขึ้นพระเมรุ
พระราชทานเพลิงพระศพฯ (จริง) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ บริเวณหน้าพระเมรุ
จังหวัดเพชรบุรีได้กระทําพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์พร้อมกันทั้ง ๘ อําเภอ เพื่อให้ประชาชน เข้าร่วมถวายความอาลัย
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีเป็นครั้งสุดท้าย
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง
และพิธีบวงสรวงพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ณ บริเวณลานพิธีหน้าพระนครคีรี(เขาวัง)
ช่วงเย็นเป็นขบวนแห่เทิดพระเกียรติและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว จาก ๘ อําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวินัย บัวประดิษฐ์ พร้อมด้วย นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ
ได้ร่วมใจกันแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ร่วมเดินขบวนพาเหรด โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน การจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ ๒๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๖ เมษายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณภาคราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา สมาคม สโมสร พ่อค้าตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรี ที่ร่วมมือร่วมใจกันทําให้การจัดงาน
พระนครคีรี- เมืองเพชรในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรีได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ และจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งจุดตรวจร่วม
ในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ๘ อําเภอ จํานวน ๒๓ จุด ระหว่าง ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
จากผลการดําเนินงานทั้ง ๗ วัน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการ
ปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ และแถลงข่าวสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่
๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๕๑ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จํานวน ๕๑ คน เป็นชาย ๓๗ ราย หญิง
๕๔ ราย เสียชีวิต ๒ ราย พาหนะที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์โดยสรุปในตอนท้ายว่าส่วนใหญ่ผู้ประสบ
อุบัติเหตุเป็นชาวเพชรบุรี และผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุรถชนกัน สําหรับการดําเนินการต่อไปจะเพิ่ม
จุดตรวจบังคับกฎหมายและการเพิ่มข้อมูลข่าวสารโดยการใช้เรดิโอพูล
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็ นประธานเปิ ดถนนวัฒนธรรม
ถนนภูมิรักษ์เลียบคลองชลประทาน ทางไปหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

๑๒
ตํารวจ ทหาร และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ปิดถนน
ภูมิรักษ์ ตั้งแต่ ๖ โมงเช้า ถึง ๖ โมงเย็น รถห้ามวิ่ง ให้ประชาชนเล่นสงกรานต์แบบปลอดแอลกอฮอล์ ห้ามซื้อขาย
เหล้า - เบียร์ เป็นถนนปลอดอาวุธ ปลอดแป้ง เป็นถนนที่เล่นสงกรานต์โดยรักษาประเพณีที่ดีงามไว้ สตรีแต่งผ้า
ลายดอก ใส่เสื้อยืดไว้ด้านใน มีตํารวจ และ อปพร. คอยตรวจตราความสงบเรียบร้อยตลอดงาน นอกจากนี้
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ยังจัดงานถนนข้าวแช่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ บริเวณ
ถนนเลียบแม่น้ําเพชร หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ช่วงบ่ายวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน
ร่วมรดน้ําขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ปีใหม่ไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๕ (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร) พร้อม
คณะทํางาน ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานแบบบูรณาการและแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นการติดตาม
การดําเนินการด้านยาเสพติด นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลเน้นหนักด้านการ
รับมือกับภัยพิบัติ และได้ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพิ่มมูลค่าตาลโตนดที่สวนตาลกํานันถนอม ตําบลถ้ํารงค์
อําเภอบ้านลาด และและโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนข่อย - บ้านไร่คา ตําบลลาดโพธิ์ อําเภอบ้านลาด
ซึ่งท่านได้ขอให้จังหวัดดูต้นแบบชุมชนเข้มแข็งอําเภอบ้านแหลมที่สามารถชักจูงให้ผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบําบัด
เพื่อเป็นต้นแบบให้อําเภออื่น และเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของตาลโตนดที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค
เพื่อนํารายได้เข้าสู่จังหวัด
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดได้ไปที่วัดถ้ํารงค์ ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดห้วยทรายใต้ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เพชรบุ รี พร้อ มด้ว ยนายกเหล่ า กาชาดจั งหวั ด เพชรบุรี ออกเยี่ย มบ้า นยามเย็น ณ หมู่ ๔
บ้านหนองปืนแตก ตําบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี ท่ามกลางฝนที่ตกหนักแต่ชาวบ้านก็ยังคงปักหลักให้การ
ต้อนรับคณะส่วนราชการอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง หมู่บ้านนี้ทุกครัวเรือนไม่ว่ายากดีมีจนจะจัดให้มีดอกไม้หน้าบ้าน
และมีสวนครัวหลังบ้าน ตามสโลแกนหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ไปที่บ้านบ่อลาว
หมู่ ๖ ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ชาวบ้านทํานาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังเลี้ยงวัวเนื้อกันมาก
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านหลายอย่าง
และปีนต้นตาลเป็นครั้งแรกในชีวิต วันที่ ๑8 เมษายน ๒๕๕๕ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําคณะส่วนราชการ และสื่อมวลชน ติดตามการปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สํานัก
ช่างสิบหมู่ ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดงานเปิดโลก
ทะเลโคลน ครั้งที่ ๓ ณ ที่ว่าการอําเภอบ้านแหลม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอบ้านแหลม ระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เป็นอาคารซึ่งตั้งอยู่ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี บริเวณสนามกีฬาดอนคาน
อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี เพื่ อ การทดสอบมาตรฐานของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า งให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ อําเภอบ้านแหลม จัดกิจกรรมโครงการป้องกัน
ควบคุมโรคจากยุง (โรคไข้เลือดออก) อําเภอบ้านแหลม ณ อาคารสมาคมชาวประมงอําเภอบ้านแหลม วัดต้นสน
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
รับทราบ
มติที่ประชุม

๑๓
๑.๔ นโยบายผู้บริหาร
๑.๔.๑ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน
ประธาน
ที่ได้ร่วมมือกันจัดงานสําคัญ ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ และการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๕
๑.๔.๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กําหนดจัดพิธีบวงสรวง
การจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) ในส่วนของการดําเนินการ
จังหวัดได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าดําเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗
พื้นที่ก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี ให้เช่าพื้นที่
ในอัตราค่าเช่า ๑๐๐ บาท/ปี จํานวน ๓๐ ปี เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จากปกติอัตราค่าเช่า ๗ แสนบาท ปีต่อไป
ล้านกว่าบาท ซึ่งจังหวัดจะนําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จเป็น
ประธานในพิธีเปิด อีกครั้ง
๑.๔.๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.)
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีต้องเข้าไปร่วมเสนอโครงการ
เพื่อของบประมาณ ได้แก่ โครงการขยายระบบผลิตน้ําประปา ของการประปาเทศบาลเมืองชะอํา โครงการสูญน้ํา
ด้วยไฟฟ้า โครงการแก้มลิง ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา งบประมาณ ๑๒๕ ล้านบาท ฉะนั้น ส่วนราชการ
ที่เสนอของบประมาณต้องเตรียมข้อมูล เตรียมพื้นที่ให้พร้อม นอกจากนี้ จังหวัดได้นําของดีเพชรบุรีไปร่วมในการ
ประชุมครั้งนี้ด้วย เช่น ข้าวแช่ ขนมหวาน การแสดง จํานวน ๑ และผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
๑.๔.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เช่น ปัญหาภัยแล้ง
ปั ญ หาวาตภั ย ขอให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปดู แ ล ตรวจสอบ แก้ ไ ข และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
อย่างเร่งด่วน เพราะถือเป็นนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงและรวดเร็ว
๑.๔.๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอให้หน่วยงานที่ที่ได้รับ
มอบหมายภารกิจ เตรียมการให้เรียบร้อย และขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของการกํากับ ติดตาม การประสานงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะที่ท่านทุกคนเป็นผู้บริหาร
(นายสมชาย ปัญญเจริญ) ต้องมีความเก่ง ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) เก่งคน ต้องคิด วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา
๒) เก่ง คน ถื อ เป็น หัว ใจสํ า คั ญ ในการทํ า งาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของการประชาสั ม พั นธ์ การพู ด คุ ย
การประสานงาน การชี้แจงให้ถึงตัวบุคคลนั้น ๆ ทราบ ๓) เก่งงาน การติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ งานแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑,๔๗๒.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๔๗.๙๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๑ อยู่ในลําดับที่ ๔๑ งบประจําได้รับจัดสรร ๖,๒๒๙.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๕,๐๕๘.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๑ อยู่ในลําดับที่ ๔๐ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๗๐๒.๑๙
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๕๐๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๙ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๒๕ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๒๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๑.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๐๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๙ อยู่ในลําดับที่ ๑๓ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๑๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๕๘ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒๐๔.๔๐ ล้านบาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๖๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๓๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๓๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๘ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒ –
๑๐๐ จํานวน ๔ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน ๒ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐
จํานวน ๑ หน่วยงาน เบิกจ่ ายได้ร้ อ ยละ ๑ – ๒๕ จํ านวน ๙ หน่วยงาน ยังไม่มีผลการเบิกจ่ าย จํ านวน ๑๙
หน่วยงาน
กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ระยะที่ ๒ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการและโรงพยาบาล ถือปฏิบัติภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน จะขยายเวลาออกไปภายในสิ้นปี ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจก
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็น “วันฉัตรมงคล” เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัย จังหวัดเพชรบุรี กําหนด
จัดพิธีถวายราชสดุดีในวันดังกล่าว เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับ
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
๔.๒ การจัดงานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ปลัดจังหวัด
งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดเพชรบุรี กําหนด
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดใหญ่สุวรรณาราม
และบริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมสําคัญ ๆ ดังนี้ ๑) ด้านการปฏิบัติบูชา ได้แก่
พิธีเวียนเทียนทุกวัดในจังหวัดเพชรบุรี พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๘๕ รูป ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทุกวัด
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิธีอุปสมบทหมูร่วมกับส่วนกลาง จํานวน ๒ คน
ปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะในพื้นที่ทุกอําเภอ โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
สนับสนุนกล้าไม้ ปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ํา และแม่น้ําคลองในพื้นที่อําเภอต่าง ๆ สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
สนับสนุนพันธุ์ปลา ๒) ด้านวิชาการ ได้แก่ จัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อภิปรายวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวัดใหญ่สุวรรณาราม จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประวัติวันวิสาขบูชา เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้ทราบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนในอําเภอ
ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๓) ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ จัดตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ทอด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
การแต่งกายชุดสีขาว ช่วงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รณรงค์เชิญชวนข้าราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวทั่วพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี จัดรถบุปผชาติ
ร่ ว มขบวนแสดงเรื่ อ งราววั น ปฐมเทศนาเข้ า ร่ ว มขบวนอั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ จ ากพระบรมมหาราชวั ง
ไปประดิษฐาน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ท้องสนามหลวง จัดงานประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา โดย
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทําประทีมโคมไฟมาประดับบริเวณรอบพุทธสถาน
วัดพระแก้วน้อย หอจตุเวทปริตพัจน์ พระธาตุจอมทอง และมีการปล่อยประทีปโคมไฟ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ พระนครคีรี (เขาวัง) พร้อมทั้งจัดให้มีการเทศนาปฐมสมโพธิและเวียนเทียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนเมืองเพชร
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ปัญหาสุขภาพและสาเหตุของความเจ็บป่วยของพระสงฆ์ เกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม สาเหตุของความเจ็บป่วย เกิดจากตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมภายนอก
ดังนี้ ๑) ด้านตัวบุคคล (พระสงฆ์) ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอย่างแท้จริง ไม่ปฏิบัติและให้ความสําคัญ
ความสนใจ ความเชื่อ ความเคยชิน จิตใจไม่เข้มแข็ง การรับรู้เกี่ยวกับโทษภัย ๒) ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก (ที่ส่ง
ผลเสียต่อสุขภาพ) ได้แก่ ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ : ขาดความรู้ ขาดจิตสํานึก รู้เท่าไม่ถึงการณ์
พุทธศาสนิกชนผู้ถวายอาหาร ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการและมีความเชื่อ ความศรัทธาที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพพระสงฆ์ สภาพแวดล้อมภายในวัด ห้องพักในกุฎิ ลานวัด สภาพแวดล้อมภายนอกวัด ส่งผลต่อการ
เจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและเกี่ยวข้อง ยังให้บริการไม่ครอบคลุม
แนวทางเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์ ยึดตามพุทธบัญญัติ ในเรื่องต่อไปนี้ ๑) อาหารและเครื่องดื่ม
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกหลักโภชนาการ เพราะต้องฉันอาหาร
จากญาติโยมถวาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบทั้งด้านการเกษตรและการประมง สถานประกอบการอาหาร
คาวหวาน พุทธศาสนิกชนผู้ถวายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจและรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแด่พระสงฆ์และประชาชนผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การบริโภค

๑๖
อาหารปลอดภัยและเหมาะสม โดยภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน ๒) ออกกําลังกาย
สร้างความเข้าใจในความหมายของการออกกําลังในทางพระพุทธศาสนา แด่พระสงฆ์และประชาชนตามพุทธบัญญัติ
ซึ่งการออกกําลังกายของพระสงฆ์สามารถทําได้ ในลักษณะของการบิณฑบาต การกวาดลานวัด และทําความ
สะอาดวัด แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ กรณีที่วัดมีพื้นที่เพียงพอและมีความพร้อม สามารถจัดสวนสุขภาพ
สําหรับการบริหารกายสําหรับพระสงฆ์และประชาชนในแนวโยคะหรือพุทธวิถี ซึ่งจะเป็นการดึงประชาชนเข้าวัด
และเป็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ชุมชนได้ ๓) อารมณ์ ปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ มีกิจนิมนต์มากทําให้
พระส่วนใหญ่โดยเฉพาะพระบวชใหม่ ขาดโอกาสหรือไม่มีเวลาในการฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ วัดควรมีการจัดหลักสูตรอบรมการฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
สําหรับพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งจัดอบรมให้ประชาชน ๔) อากาศ : ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม ห้องพักในกุฏิและกุฏิ
ควรจัดให้ระเบียบมีอากาศถ่ายเทให้สะดวก เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เหมาะสม
ตามการกิจของวัดและกิจของสงฆ์ รวมทั้ง จัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้สามารถดึงดูดพุทธศาสนิกชนเข้าวัด
บทบาทของวัดในการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชน พระสงฆ์เป็นผู้นําในด้านการ
เสริมสร้างสุขภาพ โดยเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติด้านสุขภาพ สร้างและส่งเสริมวัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ จัด
องค์ประกอบของวัดให้เหมาะสม เช่น การจัดปฏิบัติธรรม การจัดภูมิทัศน์ของวัดในลักษณะของสวนสมุนไพรหรือ
ปลอดพิษ สําหรับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุข
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดบริการด้านสุขภาพเชิงรุกแด่พระสงฆ์ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและ
การประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลมาตรฐานการผลิตนําไปสู่อาหารที่ปลอดภัย ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
ต้องมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยแด่พระสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบ
ดูแลสภาพแวดล้อมรอบวัดให้ปลอดภัยจากมลภาวะต่าง ๆ สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ให้พระสงฆ์และประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ สรุปผลการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕
สถิติจังหวัด
การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มาเที่ยวงาน จํานวน ๑,๑๐๐ คน เป็นเพศหญิง
ร้อยละ ๕๐.๕ เพศชาย ร้อยละ ๔๙.๕ อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๗ ปี ร้อยละ ๑๘ อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๙ ปี ร้อยละ ๒๕.๓
อายุระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี ร้อยละ ๒๔.๕ กิจกรรมที่ประชาชนพอใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ ๘๕.๓ การจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ร้อยละ ๘๔.๖ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพระนครคีรี
ร้อ ยละ ๘๔.๕ การแข่ ง ขัน ชกมวยคาดเชื อก ร้อ ยละ ๘๓.๔ การจัด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกีย รติแ ละปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๒.๗ การแข่งขันรําวงย้อนยุค ร้อยละ ๘๒.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ประชาชนพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ร้อยละ ๗๕.๘ การจัดหน่วยปฐมพยาบาล ร้อยละ ๗๒.๒ ความ
เพียงพอของสถานที่จอดรถ ร้อยละ ๗๑.๓ การจัดระบบจราจร ร้อยละ ๖๗ การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัย ร้อยละ ๖๕.๙ ความสะอาดและเพียงพอของห้องน้ํา/ห้องสุขา ร้อยละ ๖๓.๑ ภาพรวมประชาชน
ผู้มาเที่ยวงานค่อนข้างมีความพึงพอใจต่อการจัดงานมาก ร้อยละ ๕๐.๑
จุดเด่นการจัดงาน ได้แก่ ความสวยงามของขบวนแห่เทิดพระเกียรติ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
บนพระนครคีรี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การจุดพลุไฟบนพระนครคีรี กิจกรรม/การแสดงที่ประชาชนต้องการให้เพิ่มในการจัดงานครั้ง
ต่อไป ได้แก่ การละเล่นพื้นบ้าน เช่น โขน ละครชาตรี ลิเก หัวล้านชนกัน การประกวดร้องเพลง/วงดนตรี กิจกรรม
ผู้สูงอายุ/เด็ก เช่น ประกวดเด็กหน้าใส สาวหวานอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มสถานที่จอดรถยนต์/
ควบคุมราคาค่าฝากรถ ควรรักษาความสะดวกรอบพระนครคีรี/ห้องน้ํา/ห้องสุขา สินค้าควรมีความหลากหลาย

๑๗
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และจัดโซนสินค้า ควรประดับไฟบนเขาวัง จุดพลุให้มากกว่านี้ ไม่ควรให้มียานพาหนะ
ผ่านในบริเวณงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕
หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด ผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ (รวม ๗ วัน) เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๕๑ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จํานวน ๕๑ คน ผู้เสียชีวิต
จํานวน ๒ ราย ได้แก่ อําเภอเขาย้อย และอําเภอชะอํา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการตัดหน้ากระชั้นชิด
จํานวน ๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๐ น. ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จํานวน ๔๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๑
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนกรมทางหลวง จํานวน ๑๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ จุดเกิดเหตุ เป็นทางตรง
จํานวน ๓๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๕ ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ น จํานวน ๖ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ๕๐ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕
สําหรับจุดตรวจหลัก มีจํานวน ๑๖๑ จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จํานวน ๓,๘๘๐ คน มาตรการ
บังคับใช้กฎหมาย จํานวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ จํานวน ๒๗,๓๗๘ คัน เป็นรถจักรยนต์ จํานวน ๑๕,๓๔๐ คัน
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓ ผู้ที่ถูกดําเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง ๑๐ มาตรการ จํานวน ๕,๙๘๑ ราย
สาเหตุจากไม่สวมหมวกนิรภัย จํานวน ๒,๒๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ แก่งกระจาน มินิมาราธอน – ฟันรัน ครั้งที่ ๔
นายอําเภอแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดการแข่งขัน แก่งกระจาน มินิมาราธอน-ฟันรัน
ครั้งที่ 4 ณ ที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน ในวันที่ 29 เมษายน 2555 โดยมีการแข่งขันหลากหลายประเภทสําหรับ
ผู้ที่สนใจ อาทิ การแข่งขันฟันรัน 4.4 กิโลเมตร ชาย-หญิง ประเภทอายุไม่เกิน 14 ปี และประเภทอายุ 15 ปี
ถึงอายุ 40 ปี ขึ้นไป การแข่งขันแก่งกระจานมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ประเภท ชาย อายุ 15 ปี ถึงอายุ
70 ปี ขึ้นไป ประเภท หญิง อายุ 15 ปี ถึงอายุ 60 ปี ขึ้นไป อีกทั้งยังมีถ้วยรางวัลหลากหลายประเภท อาทิ
ถ้วยรางวัลนักวิ่งมินิมาราธอนที่อายุมากที่สุด ถ้วยรางวัลนักวิ่งฟันรันที่อายุน้อยที่สุด ถ้วยรางวัลนักวิ่งมินิมาราธอน
ที่น้ําหนักตัวมากที่สุด เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสถิตย์ กระต่ายอินทร์ 08 4195 7006,
08 6475 2391
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ มีองค์การบริหารส่วนตําบลครบวาระ จํานวน ๑๖ แห่ง แยกเป็นกรณี
ผอ.กกต. จังหวัด
ครบวาระเฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๓ แห่ง กรณีครบวาระทั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑๓ แห่ง และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันครบวาระการดํารงตําแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และรับสมัคร
วันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ มีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน ๒๕ คน สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๒๖ คน

๑๘
วั น ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ สมาชิ ก สมาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วันนับแต่วันครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง แต่เนื่องจากจํานวนประชาชนในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอท่ายาง มีจํานวนประชากรต่างกันเกินร้อยละ ๑๐ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ๒ อําเภอ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีมติการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ขอขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีออกไปอีก ๔๕ วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องจัดให้มี
การเลือกตั้งตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ เห็นชอบ
ให้ขยายเวลาให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปอีก ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่ายาง
ครบวาระการดํารงตํ าแหน่ ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาการประชุม ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ใช้รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ายาง ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
มาใช้กับการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรับสมัคร วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ – วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอํา ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาการประชุม ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ใช้
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอํา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มาใช้กับการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาล
เมืองชะอํา เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งสภาเทศบาลเมืองชะอําแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่างประกาศให้มี
การเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณา
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางตะบูน เขตเลือกตั้งที่ ๑
อําเภอบ้าแหลม แทนตําแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตําแหน่งด้วยการยื่นหนังสือลาออก รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
แก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
และมีความประสงค์ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ
ตามทะเบียนบ้าน ขอให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปยื่นคําร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ มาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น มาตรการที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ดําเนินการอยู่แล้ว จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน ๒๕๕๕ มีนักท่องเที่ยวชาวสวีตเซอร์แลนด์ถูกทําร้าย
ร่างกายในบ้านพัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการและกําชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เข้มมากขึ้น ทาง
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จะเป็นผู้ประสานงาน และดําเนินการในส่วนของการจัดทํามาตรการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เช่น การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี จะเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้เป็น
ระบบต่อไป
ประธาน

เบื้องต้นได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการ ดังนี้ ๑) การติดตั้ งกล้ อง CCTV
สํารวจกล้องที่มีอยู่ปัจจุบันและจุดที่จะติดตั้งเพิ่มเติม มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ๒) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
สําหรับนักท่องเที่ยว ทั้งศูนย์รับข้อมูล ศูนย์แจ้งเหตุ มอบสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๓) การเพิ่มอาสาสมัครในการ
ดูแลนักท่องเที่ยว โดยการจัดอบรมอาสาสมัครทั้งในส่วนของอาสาสมัครภาคประชาชนและอาสาสมัครภาคราชการ
มอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี ๔) ผู้ประกอบการ จัดอบรมและเพิ่มมาตรการในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย ๕) แรงงาน ตรวจสอบและสํารวจทะเบียนแรงงานที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ มอบสํานักงาน
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ๖) ชาวต่างชาติ สํารวจข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาพํานักในจังหวัดเพชรบุรี โดยขอความ
ร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและเข้ามาพํานักอยู่ในพื้นที่
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.

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

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

