รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายประสาน
3 นายไกร
4 พ.อ.สรวัช
5 พ.ต.อ.ณัฐแก้ว
6 นายปราโมทย์
7 พ.ท.หญิงสุชาดา
8 นายทวีศักดิ์
9 นางสาวเอกธาดา
10 นายชวพันธุ์
11 นางขวัญฤทัย
12 นายประยุทธ
13 ว่าที่ ร.ต.วราทร
14 นายพิภพ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายปราโมทย์
นางน้อยทิพย์
นายพนัส
นายโกวิท
นายวชิระ
นายสมบูรณ์
พ.อ.ประเวศ
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นายผดุงเดช
นางอรัญญา
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา

ทองนิตย์
วงศ์สวัสดิ์
บุญบันดาล
กล่อมอําภา
เมตตามิตรพงศ์
สําเภาเงิน
แก่นแก้ว
วัดอุดม
ภาคอัต
อันตรเสน
เสาวนะ
มั่นฑะกะ
ศิริวุฒิ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
ชัยศาสตรศิลปะ
เอี่ยมหลี
กรีสุระเดช
ผกามาศ
ไผ่เกาะ
บุญเขตต์
เชิดชูวงศ์
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
ลือปิยะพาณิชย์
ยั่งยืนพงษ์
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์

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
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายวีระพงศ์
นางสุกัญญา
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นายเรวัต
นายราชัน

จันทร์ลาด
แสงอร่าม
พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
เทียบสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
มีน้อย

แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายสิทธิพร
42 นายเสริมศักดิ์
43 นายจักรพงษ์
44 นายกิตติศักดิ์
45 นายไพบูลย์
46 นายรัฐพล
47 นายขจรศักดิ์

แสงสุวรรณ
สําลีรัตน์
สีสันต์
รัชนีกุล
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.ต.เรืองศักดิ์
49 ร.ต.วุฒิพร
50 น.ท.ณรงค์

วุธนู
ทิพย์มี
ขําเขียว

แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51 พ.ต.อ.ประสาน
52 พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
53 พ.ต.ท.ชลิต
54 พ.ต.ท.อรรถชัย
55 พ.ต.ท.กริช
56 พ.ต.อ.วีระยศ
57 พ.ต.ท.พรศักดิ์
58 พ.ต.ท.ชินพรรธน์
59 พ.ต.ท.สุทิน

จังพานิช
อินทรปรีชา
ระเวง
นพภักดี
เนาวรังสี
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
วรคุตตานนท์
โลหะกิจตระกูล
ขาวเรือง

60 ร.ต.ท.สมเด็จ
61 ร.ต.อ.เชิดศักดิ์

ชิงชัย
กองผุย

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

๓

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
62 นายจรูญ
63 นางจักรพงศ์
64 นางมาลินี
65 นางสาวราตรี
66 นายไพฑูรย์
67 นายทวี
68 นายกรีฑา

แก้วทอง
นิลไพรัช
บุญสม
สุริยบาล
ศรจังหวัด
นาคน้อย
อักษรนันทน์

69 นายธนพร

แก้วประเสริญ

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
70 นายอัครพล
พึ่งธรรม
71 นางดวงใจ
คุ้มสะอาด

ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
72 นายยรรยง
ศรีเจริญวงศ์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
73 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
74 นางฉวีวรรณ
ตีสมภาพ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
75 นายมาโนช
76 นายประจักษ์
77 นายอนุชิต
78 นายวิทยา
79 นายสมเกียรติ
80 นายสันต์

มะโนน้อม
อั้นจุกฉุน
พรแดง
บ้งกาวงษ์
นวลละออง
สุริยันต์

81
82
83
84
85
86

เกตุกล่ํา
ลีรักษาเกียรติ
กุลลาย
รัตนอําภา
เจริญสุข
รัศมีนพเศวต

นางวรรณเพ็ญ
นายประจวบ
นายสุรศักดิ์
นางปัทมา
นางพชรลักษณ์
นายอดุลย์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

๔

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
87 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
88 นายสว่าง
รัตนนรา
89 นายสว่าง
รัตนนรา
90 นายสุนทร
บุญรัตน์
91 นายสมชัย
เอียตระกูล

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 นายไพโรจน์
นาครักษา
93 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
94 นายเมธา
สันติกุล
95 นายทัศนะ
ศรีวิลาศ

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
96 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
97 นายสุรศักดิ์
กระจ่างแจ้ง
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
98 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
99 นางสาวรติกร
100 นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
101 นายชูชีพ
ร่วมบุญ
102 นายไพศาล
รอดสวัสดิ์

แทน ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
103 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
104 ดร.สุริสทธิ์
105 นางบุษศา

จิตรชอบใจ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
106 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
107 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
108 รศ.ยศ
109 นายสายันต์
110 นายสรรเสริญ

ธีระเดชพงศ์
ศักดิ์จิรพรพงษ์
ไหมทอง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

๕
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

นายจํานงค์
นายมานะ
นายสุนทร
นางสิริรัตน์
นายกิตติศักดิ์
นางสมศรี
นายกนก
นายสันติ
นายสมจิตร์
นายสาโรช
นายมหิศร
นายชาญณรงค์
นายประสิทธิ์

สุขชู
โพธิ์น้อย
มหารัตนวงศ์
พูลผล
รัตนฉายา
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง
รุ่งสมัย
มีวาสนา
ระหว่างบ้าน
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
เรืองแสงอร่าม

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
124 ดร.อุไรรัตน์
125 นางวิภาพร

บุญแท้
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
126 นายวิรัตน์
127 นางทิพาพร

วจนกิจไพบูลย์
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

เหยี่ยวประยูร
คุ้มโต
นวมภักดี
ตันติรัตนโอภาส
เรียบร้อย
สินธุรส

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
เครื่องทิพย์
สุภาษิต
เอี่ยนเอก
มาคล้าย
อิ่มอุทร
จิตต์พุ่ม
กรีธาธร

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
128 นายหิรัณย์เศรษฐ์
129 นายชัยรักษ์
130 นายบันเทิง
131 นายจํานงค์
132 นายวิเชียร
133 นายประชา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
134 นางยุวดี
135 นางสาวจิตรา
136 นางกนกวรรณ
137 นางวิมลทิพย์
138 นางมธุรจน์
139 นายเสนาะ
140 นายบุญยอด
141 นางสาววาสนา
142 นายสงวน
143 นายณัฐกฤช

๖

ผู้เข้าร่วมประชุม
144 นายประทีป
145 นายวัลลภ
146 นางพัชราภรณ์
147 นางทิพย์วรรณ
148 นายวิชัย
149 นายสกล
150 นางสาวสุวรัตน์

นทีทวีวัฒน์
สิงห์ทอง
แสวงศักดิ์
จําปาทอง
ไพศาลพัฒนสุข
ศักดิ์กําจร
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
3 ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
5 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
6 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
7 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
8 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
9 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี
10 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
11 รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
13 ผู้กํากับ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
14 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
15 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
16 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
17 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
18 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
19 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
20 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
21 สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
22 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
23 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
24 นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
25 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
26 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
27 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
28 ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

๗
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อําเภอที่มีผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ เป็นศูนย์
หน.สนง.ปภ.จังหวัด ด้วยศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนน ได้กําหนดการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ รวม ๗ วัน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ โดยบูรณาการหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมีเป้าหมาย
ให้สามารถ ลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕
จากผลการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรีเกิดอุบัติเหตุรวม จํานวน
๔๙ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จํานวน ๖๐ คน และผู้เสียชีวิต จํานวน ๑ ราย มีอําเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต จํานวน ๑ อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านลาด สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ประธาน

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต บาดเจ็บของคนไทย ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเพิ่มประมาณของประชากร และจํานวนรถบนท้องถนน
รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายความปลอดภัยทางถนน เป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อลดอุบัติภัยและความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดย
น้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และดําเนินการอย่างเข้มข้น
ในทุกพื้นที่ของประเทศ
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สถิติในการ
ดําเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ของจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๑ ราย ซึ่งต่ํากว่าสถิติช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ราย ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ภาคส่ ว น ที่ ไ ด้ ร่ ว มดํ า เนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ขอชื่นชม และแสดงความยินดีในการปฏิบัติการลดอุบัติเหตุของอําเภอบ้านลาด และขออราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
คิดหวังสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางสาวสุวรรณา
ตรีสิทธิเดช
พั ฒ นาการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน
๒) นางสุกัญญา
แสงอร่าม
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

๘
๓) นายอนุชิต
พรแดง
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง
๔) นายวิรัตน์
วจนกิจไพบูลย์ อั ย การจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๒.๑ เรื่อง “ช้างต้องตามคชลักษณ์” จังหวัดจะเชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยเรียนเชิญหัวหน้าโรงช้างต้น สํานักพระราชวังเข้าร่วม
ประชุ ม กั บ คณะทํ า งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ด้ ว ย สํ า หรั บ ระเบี ย บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง ระเบี ย บการ
ทูลเกล้าฯ ถวาย เชิญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจง
ผู้แทนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สําหรับช้างป่าที่ตกเป็นข่าวอยู่ขณะนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตรงตามคชลักษณ์หรือไม่
ฉะนั้นยังถือว่าเป็นช้างป่า ซึ่งการจับหรือการคล้องช้างต้องมีกฎหมายหลายตัวบท เช่น พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยแนวทางปฏิบัติต้องทําให้ช้างคงอยู่
สภาพธรรมชาติเดิม สําหรับการดําเนินการใด ๆ ต้องให้ผู้มีอํานาจเป็นผู้พิจารณา
ประธาน

ฝากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สรุป พ.ร.บ. นําเสนอ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 ข้อ ๖ (๖.๓) ข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําหรือ
ภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัม พันธ์ของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รั บ
มอบหมายเป็นผู้ให้ข่าว ยังคงใช้อยู่ยังไม่ยกเลิก หัวหน้าส่วนราชการในที่นี้หมายถึง อธิบดีระดับกรม กรณีในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นหัวหน้าส่วนราชการ เทียบเท่าอธิบดี ฉะนั้น การให้ข่าวหรือการแถลงข่าว ต้องประสานด้วย
สําหรับกฎหมายที่ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกล่าวมา ยังมีกฎหมายอีกหลายตัว เช่น พระราชบัญญัติสําหรับ
รักษาช้างป่า พ.ศ.๒๔๖๔ ถ้าช้างป่าอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าเป็นช้างบ้าน ต้องรายงานผู้ใหญ่บ้าน นายอําเภอ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามลําดับ จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะทําหนังสือไปยังสํานักพระราชวัง สําหรับการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการจังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอให้ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เตรียมข้อมูลให้พร้อม
๑.๒.๒ เรื่อง “การคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด” การคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ต้องมีผู้แทนจากกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาเป็นผู้แทนระดับจังหวัด สําหรับจังหวัดเพชรบุรี จะมีกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดได้ จํานวน ๓ ราย จะมีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานองค์การต่าง ๆ ที่จะเป็น
คณะกรรมการสรรหา จํานวน ๙ ราย กรณีการส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการสรรหา ควรคัดเลือกผู้ที่มีคุณภาพ
เนื่องจากจะมีบทบาทในการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ซึ่งต่อไปจะมีอํานาจในการตรวจสอบการทํางานของทุกภาคส่วน
๑.๒.๓ เรื่อง “ผังเมืองรวม” ขณะนี้ยังเมืองรวมของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมีมติทําการ
ทบทวนใหม่ สําหรับขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี จะชี้แจ้งให้ทราบ
ในวาระต่อไป
๑.๒.๔ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติ กบข.” ให้สมาชิก กบข. ที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่
27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกกลับใช้สิทธิ์รับบํานาญ (Undo) ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

๙
๑.๒.๕ เรื่อง “การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ประจําปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum
(ARF) Disaster Relief Exercise (DiREx) 2013” ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี
จะจัดการฝึกซ้อม ARF DiREx ๒๐๑๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พื้นที่อําเภอชะอํา และพื้นที่
อําเภอท่ายาง ประกอบด้วยหลายประเทศ ทั้งอาเซียน และยุโรป ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ประสานกับสถานี
ตํารวจภูธรชะอํา และสถานีตํารวจภูธรท่ายาง จัดทําแผนรักษาความสงบ
๑.๒.๖ เรื่อง “ปฏิทินงาน” วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารมหามงกุฎราชานุสรณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
และเปิดอาคาร ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัด-เพชรบุรี วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดจะจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การฝึกซ้อม ARF DiREx ๒๐๑๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
เป็ น ประธานเปิ ด งาน วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม มาร่ ว มพิ ธี และวั น ที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี มาทําพิธีปิด ทั้งนี้ ขอให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
๑.๒.๗ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี จะสรุปผลการ
ประเมินการจัดงานฯ ในวาระต่อไป
๑.๒.๘ เรื่อง “การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ” เนื่องจากเหลือระยะเวลาการเบิกจ่ายอีก
๕ เดือน และขณะนี้ยอดการเบิกจ่ายภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรียังต่ําอยู่ จึงขอให้ทุกส่วนราชการเร่งดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกผัน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการบวชเณรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร เจริญพระชนมายุ 58 พรรษา
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกชมรมสายใจไทยในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลและทําบุญเลี้ยงพระ ณ มณฑลทหารบกที่ 15 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ทรงเจริญ
พระชนมายุ 58 พรรษา ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันสายใจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี
แก่ผู้พิการ ประกอบด้วย ทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ
จนร่างกายพิการ และทุพพลภาพ จากการต่อสู้ป้องกันชาติบ้านเมืองอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน
จังหวัดเพชรบุรีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบันไดทอง ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งโดย
กระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ให้มีโอกาสได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ได้รับบริการตลอดจนสวัสดิการที่จําเป็นอย่างทั่วถึง จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีเงินกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทฯ ระดับจังหวัด 1,085439.43 บาท

๑๐
วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง
และพิธีบวงสรวงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ณ บริเวณลานพิธีหน้าพระนครคีรี (เขาวัง)
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด งานเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ไม่ มี อุ ป สรรคใด ๆ และเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล ในช่ ว งเย็ น มี ข บวนแห่
เทิดพระเกียรติและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว จาก ๘ อําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมใจกันแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕
รัชกาลที่ ๖ โดยมี นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน การจัดงาน
พระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ ๒๗ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันที่ 6 เมษายน ๒๕๕๖
ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตํารวจ และพี่น้อง
ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจมาชุมนุม กระทําพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๖ หัวหน้าส่วนราชการ
รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายประสาน วงสวัสดิ์/นายไกร บุญบันดาล) เข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่
12 เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ถนนสายข้าวแช่เมืองเพชร
โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยๆ บนถนนสายข้าวแช่
พร้อมอิ่มอร่อยกับขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นเมืองเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน ๒๕๕๖ ในวันที่
12 เมษายน ๒๕๕๖ ผู้โชคดีจากการลุ้นโชคกับสลากกาชาดการกุศล ในงานพระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ 27
ประจําปี 2556 เดินทางมารับรางวัลจากนายกเหล่ากาชาดเพชรบุรี ท่ามกลางสักขีพยาน ที่เป็นคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนสาวหวานเมืองเพชรและหนุ่มลุ่มน้ําเพชร 2556 โดยรางวัลที่ 1 หมายเลข
25133 รถยนต์โตโยต้า วีออส ผู้โชคดี ได้แก่ นางสาวสุทธินันท์ สกุลพานิช ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี
ส่วนรางวัลอื่น ๆ เป็นรถจักรยานยนต์ Scoopy จํานวน 5 รางวัล สร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท จํานวน 10 รางวัล
สร้อยคอทองคําหนัก 1 สลึง จํานวน 10 รางวัล เตาเตาไมโครเวฟ จํานวน 50 รางวัล และพัดลมตั้งโต๊ะ จํานวน
500 รางวัล วันที่ 12 เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ นายอําเภอแก่งกระจาน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ได้แถลงผลการปฏิบัติงานเของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุช้างท้องแก่ถูกฆ่าที่บริเวณอ่างเก็บน้ํา
กระหร่าง 3 ตําบลป่าเด้ง อําเภอแก่งกระจาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตั้งรางวัลให้ผู้ชี้เบาะแสจนนําไปสู่การ
จับกุมผู้ที่ฆ่าช้างในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทั้งคดีแรกที่สันนิฐานว่าเป็นการฆ่าแม่เพื่อเอาลูกช้าง ล่าสุดที่มีการ
ฆ่าช้างท้องแก่ ตัวละ 100,000 บาท และกําชับให้ทุกฝ่ายประสานการปฏิบัติในการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า
ส่วนประเด็นการสอบสวนเหตุช้างถูกฆ่าที่พบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๖ ยังคงเปิดกว้างและเร่งรวบรวมหลักฐาน
สืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดโดยเร็ว จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งจุดตรวจร่วมในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุสูง 8 อําเภอ จํานวน 22 จุด วันที่ 18 เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แถลงข่าวสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕6 ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕6 เกิดอุบัติเหตุ 49 ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ 60 คน เสียชีวิต 1 ราย พาหนะที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์
เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําคณะส่วนราชการร่วมทําบุญ ตามโครงการผู้ว่าฯ
พาเยี่ยมวัด ปี 2556 โดยเดินทางไปร่วมทําบุญ ณ วัดหัวนา อําเภอบ้านลาด และวัดหนองเผาถ่าน ตําบลห้วยทรายเหนือ
อําเภอชะอํา พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัด เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าวัดทําบุญ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นโอกาสที่ทางส่วนราชการจะได้ศึกษาปัญหาและอนุรักษ์พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่

๑๑
หลักธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ไว้เป็นหลักฐานในการพัฒนาศาสนสมบัติ ที่มี
คุณค่าสืบต่อไป วันที่ 22 เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมบ้านยามเย็น
ครอบครัวคนเพชร หมู่ 3 ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง โดยได้เป็นประธานเปิดถนนสายบ้านลิ้นช้างแม่กระดังลา เยี่ยมเยียนบ้านผู้ประสบความสําเร็จ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรามอบสิ่งของตลอดจนเงินช่วยเหลือ
ให้ ตลอดจนรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้านและร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง วันที่
24 เมษายน ๒๕56 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายประสาน วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมบําบัดทุกข์
บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านสามเรือน ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง โดยหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี นํากิจกรรมต่าง ๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ออกร้านให้บริการประชาชน การประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดสํานักงานชุดประสานงานอนุรักษ์ช้างป่าบ้านป่าเด็ง หลังจากรับฟัง
การบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และพิธีเปิด ปล่อยแถวชุดลาดตระเวนแบบบูรณาการเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการชุด
รักษาความปลอดภัยชุดรักษาความปลอดภัยช้างป่าบ้านป่าเด็ง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
สื่อมวลชนได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิถีการดํารงชีวิตของช้างป่า และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ตําบลป่าเด็ง เพื่อการท่องเที่ยว
แบบซาฟารี ที่บริเวณอ่างเก็บน้ํากระหร่างสาม ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน

การร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
ในส่วนของงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ
ทุกส่วนราชการที่มีส่วนร่วม และร่วมกันจัดกิจกรรม ในปีหน้าจังหวัดจะปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับงานรัฐพิธี หรืองานดําเนินการตามนโยบายของจังหวัด ขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหรือ
(นายประสาน วงศ์สวัสดิ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลส่วนราชการที่มาร่วมและไม่มาร่วมงาน เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีทราบ ทั้งนี้ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาเรื่องคุณประโยชน์ และเรื่องอื่น ๆ
ประธาน

กรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถมาร่วมพิธี หรือร่วมงานต่าง ๆ ได้ ขอให้มอบผู้แทนเข้าร่วม
พิธีหรือร่วมงานแทน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๗,๖๘๔.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๔๗๘.๓๕ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๑.๒๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๙ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๔๑๕.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔๑๑.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๖,๒๖๙.๒๔
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๐๖๖.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๒
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป)
จํานวน ๑๘ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์การทหารราบ ๒) สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ๓) ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเพชรบุรี ๔) โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ๕) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ๖) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
๗) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ๘) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๙) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ๑๐) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (ลําดับที่ ๑ – ๑๐ ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย) ๑๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ๐.๓๑ ล้านบาท ๑๒) งบจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้

๑๒
๑.๕๒ ล้านบาท ๑๓) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เบิกจ่ายได้ ๐.๑๐ ล้านบาท ๑๔) สํานั กชลประทานที่ ๑๔
เบิกจ่ายได้ ๑๓.๑๙ ล้านบาท ๑๕) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ๑.๔๖ ล้านบาท ๑๖) สํานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ๕.๓๒ ล้านบาท ๑๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ เบิกจ่ายได้ ๑.๗๖ ล้านบาท ๑๘) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เบิกจ่ายได้
๑๐.๒๘ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๗.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๗ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๑ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๒.๓๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๘.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๖
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จํานวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๕๗ ล้านบาท ๒) อําเภอเมืองเพชรบุรี งบประมาณ ๕.๐๓ ล้านบาท
๓) อําเภอชะอํา งบประมาณ ๖.๖๔ ล้านบาท ๔) อําเภอบ้านแหลม งบประมาณ ๓.๙๘ ล้านบาท ๕) อําเภอท่ายาง
งบประมาณ ๑.๙๗ เบิ กจ่ า ยได้ ๐.๙๕ ล้ า นบาท ๖) อํ า เภอหนองหญ้ า ปล้ อ ง งบประมาณ ๒.๒๐ ล้ า นบาท
๗) อําเภอบ้านลาด งบประมาณ ๕.๖๑ ๘) อําเภอแก่งกระจาน งบประมาณ ๕.๗๐ ๙) อําเภอเขาย้อย งบประมาณ
๗.๗๐ ล้านบาท ๑๐) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๘.๗๑ ล้านบาท ๑๑) สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๑.๔๗ ล้านบาท ๑๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๑.๓๖ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๒.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๐๗.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบประจําได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖
ประธาน

กระทรวงศึกษาจะมีผลการเบิกจ่ายต่ํา ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมถึงงบจังหวัด
และงบกลุ่มจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ประชุมนายอําเภอและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเร่งรัดอยู่

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ คําจํากัดความ “ผู้แทนพระองค์”
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด ผู้ แ ทนพระองค์ หมายถึ ง ผู้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ หรือพระอนุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม หรือโปรดให้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ แล้วแต่กรณี
ผู้แ ทนพระองค์ แบ่ งเป็ น ๑) ผู้แ ทนพระองค์ที่เป็ นพระบรมวงศ์ ตั้งแต่ส มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ลงมาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ๒) ผู้แทนพระองค์
ที่เป็นพระอนุวงศ์ ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ
ทุกพระองค์ ๓) ผู้แทนพระองค์ที่เป็นเจ้านายหรือบุคคลธรรมดา เช่น หม่อมเจ้า องคมนตรี ภริยาองคมนตรี
ราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ รองเลขาธิการพระราชวัง
พระบรมวงศ์ หมายถึง พระราชวงศ์ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ระเบียบวาระที่ ๔

๑๓
พระอนุวงศ์ หมายถึง พระราชวงศ์ ตั้งแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า พระเจ้าหลานเธอ
ทุกพระองค์ จนถึงหม่อมเจ้า
นอกจากนี้ไม่เรียกว่า "ผู้แทนพระองค์” หากแต่เป็นการที่บุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม หรือโปรดให้ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์หรือพระประสงค์
ของแต่ละพระองค์ เช่น การเชิญสิ่งของไปพระราชทานหรือประทาน ตลอดจนการเยี่ยม เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ สรุปได้ ดังนี้ ๑) การดําเนินการ จะต้องมีการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
กราบบังคมทูล หรือกราบทูล เป็นลายลักษณ์อักษร ๒) สํานักราชเลขาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้สํานักพระราชวัง
นําไปปฏิบัติ ๓) กรณีที่ผู้แทนพระองค์เป็นพระบรมวงศ์หรือพระอนุวงศ์ จะจัดการรับเสด็จตามฐานันดรศักดิ์
๔) กรมราชองครักษ์ และสํานักพระราชวัง จะร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารายละเอียดการ
รักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๔๙ ๕) กรณีที่ผู้แทนพระองค์เป็นหม่อมเจ้าหรือบุคคลธรรมดา
จะไม่มีการตรวจพื้นที่ มีเฉพาะรถตํารวจนําผู้แทนพระองค์ แต่ไม่มีการปิดการจราจร ไม่มีการตั้งกองอํานวยการ
ร่วม (กอ.ร่วม ) และผู้ต้อนรับจะเป็นเฉพาะเจ้าภาพเท่านั้น ในกรณีที่เป็นงานในต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนศาล ทหาร ตํารวจ ไม่มีหน้าที่ ต้องมาต้อนรับ ให้เป็นเรื่องของเจ้าภาพเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่เป็นเรื่อง
ราชการ หรืองานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กราบบังคมทูลเชิญ หรือกราบทูลเชิญเสด็จ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้เวียนหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๑๖.๓/ว ๑๙๑๘๑ ลงวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว
มติที่ประชุม
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๔.๒ การจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็น “วันฉัตรมงคล” เพื่อเป็นการน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัย
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๐๗.๓๐ น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี (เปิดเพลงมหาฤกษ์) เวลา ๐๘.๐๙ น. ประธานในพิธี
เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ/กล่าวถวายราชสดุดี ประธานและผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม
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๔.๓ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนด
เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารมหามงกุฎราชานุสรณ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๙.๑๕ น. และเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๕ น. การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม
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๑๔
๔.๔ การดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๑ “ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาสมรรถนะ
ของบุคลากร และตัวชี้วัดที่ ๑๓ “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัด ที่ 11
“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร” และตัวชี้วัดที่ 13 “ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ” สํานักงาน ก.พ.ร. ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ โดยนําผลวิเคราะห์การตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ (จํานวน 30 ข้อ)
ของสํานักงาน ก.พ.ร. (ข้าราชการส่วนภูมิภาคได้ตอบแบบสํารวจไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่
4 มกราคม 2556) ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนนํามาจัดทําแผน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทําแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เช่น การจัดทําประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน/ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม, การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการควรพิจารณาและ ให้ความสําคัญกับข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคํารับรอง ของจังหวัด, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีความสําเร็จโดดเด่น
หรือได้รับรางวัล, การสนองนโยบายของ ผวจ. เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดได้ส่งแผนดังกล่าวให้ส่วนราชการประจํา
จังหวัดเพชรบุรีทราบ (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0017.5/ว 6288 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ โครงการสํามะโนเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖
สถิติจังหวัด
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สํานักงานสถิติแห่งชาติ จะจัดทําสํามะโนการเกษตร
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีเจ้าหน้าที่ในนาม “คุณมาดี” สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียว ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้าน
การเกษตรจากพี ่น ้อ งเกษตรกรไทยทั่ว ประเทศ ได้แ ก่ เนื้อ ที่ถ ือ ครองทํ า การเกษตร การเพาะปลูก พืช การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในพื้นที่น้ําจืด การเลี้ยงปศุสัตว์ การทํา นาเกลือสมุท ร และการใช้เครื่องจัก เครื่อ งมือ เพื่อ
การเกษตร เป็นต้น การทําสํามะโนครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่เพราะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นครั้งแรกที่มีการนําเทคโนโลยี
ทันสมัย คือ Tablet มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
มีรายละเอียดของข้อมูลลงถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะทําให้รัฐบาลมีข้อมูลที่มีคุณภาพสําหรับใช้วางแผนและแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง
หนี้สิน แหล่งน้ําที่ไม่เพียงพอ ปลูกพืชไม่เหมาะสมกับดิน คุณภาพของผลิตผลและโรคของสัตว์ผลผลิตล้นตลาด
หรือขาดตลาด และราคาผลผลิตตกต่ํา เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ สรุปผลความพึงพอใจการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๖
สถิติจังหวัด
การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๖ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มาเที่ยวงาน จํานวน ๘๒๐ ราย สรุปได้
ดังนี้ การสํารวจครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๖.๒ เพศชาย ร้อยละ ๔๓.๘ อายุระหว่าง
๑๘ – ๒๙ ปี ร้อ ยละ ๒๗.๔ อายุร ะหว่า ง ๓๐ – ๓๙ ร้อ ยละ ๒๖ อายุร ะหว่า ง ๔๐ – ๔๙ ร้อ ยละ ๑๘.๘
กิจกรรมที่ประชาชนมากที่สุด ๕ อับดับ ได้แก่ การจุดพลุไฟ ร้อยละ ๑๖.๓ การจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมพระ
นครคีรี ร้อยละ ๑๒.๑ การประดับไฟ แสงสี บนเขาวัง ร้อยละ ๑๓.๙ การจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ร้อยละ
๗.๔ และการจัดนิท รรศการเฉลิม พระเกียรติฯ ร้อ ยละ ๑๐.๕ ความพึง พอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก ๕
อันดับ ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ร้อยละ ๗.๔ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย ร้อยละ ๕.๕ การจัดหน่วยปฐมพยาบาล ร้อยละ ๔ ความเหมาะสมของราคา

๑๕
สินค้าที่ขาย ร้อยละ ๔.๕ และความสะอาดบริเวณงาน ร้อยละ ๔.๖ ระดับความพึงพอใจภาพรวมในการจัดงาน
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๗.๓ ระดับมาก ร้อยละ ๑๙.๘ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๙.๓
ระดับน้อย ร้อยละ ๒๐.๖ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๓ กิจกรรมที่ประชาชนต้องการเพิ่มในการจัดงานปีต่อไป
ได้แก่ การละเล่นพื้นบ้าน เช่น โขน ละครชาตรี ร้อยละ ๒๕.๙ การประกวดหนูน้อยเมืองเพชร/นางงามผู้สูงอายุ
ร้อยละ ๒๕ การสอยดาว/ตักไข่พาโชค ร้อยละ ๑๘.๒ การประกวดการแต่งกายย้อนยุค ร้อยละ ๑๑.๔ การ
ประกวดรถคลาสสิค ร้อยละ ๑๑.๔ และการประกวดเต้น ร้อยละ ๑๑.๔ ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
การจัดงาน ได้แ ก่ ควรเพิ่มสถานที่จอดรถยนต์/ควบคุมราคาค่าฝากรถ ร้อยละ ๓๒.๕ บริการที่จอดรถ/จุด
บริการน้ําดื่ม/รถรางขึ้นเขาฟรี ร้อยละ ๓๒.๒ ควรประดับไฟบนเขาวัง/จุดพลุให้มากกว่านี้ ร้อยละ ๒๕.๘ ควร
เพิ่มห้องน้ํา ห้องสุขา/ถังขยะในบริเวณงาน ร้อยละ ๑๙.๕ สินค้าควรมีความหลากหลาย/ราคาเหมาะสม จัดโซน
ร้านค้าตามประเภท ร้อยละ ๑๔.๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ ผลการดําเนินงานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภารกิจของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี แบ่งได้ ดังนี้ ๑) ด้านผังเมือง
ประกอบด้วย งานวางและจัดทําผังเมือง งานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งานบริกาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒) ด้านโยธาฯ ประกอบด้วย งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และบริการด้านช่าง สําหรับภารกิจด้านโยธาฯ งาน
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ดําเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ําเพชรบุรี บ้านปากคลอง หมู่ ๔
ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ําเพชรบุรี ท่าน้ําวัดท่าไชยศิริ หมู่ ๑
ตําบลสมอพลือ อําเภอบ้านลาด งานบริการด้านช่าง ได้ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ เขียน/ตรวจแบบ ตรวจการ
จ้าง ประมาณราคา ทดสอบวัสดุ งานให้คําปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง งานวางและจัดทําผังเมือง จัดทําผัง
เมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ผังเมืองชุมชนเทศบาล และผังชุมชน อบต. งานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขณะนี้
ได้จัดทําโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองชะอํา งานบริการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
บริการแผนที่
งานวางและจัดทําผังเมืองของจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดําเนินการ ปี ๒๕๔๗ ผ่านคณะกรรมการร่าง
กฎหมายกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๐ ผังถูกส่งกลับมาให้พิจารณาทบทวนแก้ไขเนื่องจากมีประชาชนยื่นคําร้องคัดค้าน
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาขอนําผังกลับมาปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี
รวมครอบคลุมพื้นที่ ๖๘.๒๔ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑๕ ตําบล (๑๒
อปท.) พื้นที่อําเภอบ้านลาด จํานวน ๕ ตําบล (๕ อปท.) ประกาศใช้บังคับระหว่าง ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ต่ออายุครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผังเมืองรวม
เมืองชะอํา ครอบคลุมพื้นที่ ๑๑๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่อําเภอชะอําทั้งตําบล ยกเว้นป่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี หมายเลข ๘๗ ผังหมดอายุการบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อยู่ระหว่างการปรับปรุงผัง
ขั้นตอนเตรียมปิดประกาศ ๙๐ วั น เพื่ อรับคํ าร้ องของประชาชนผู้ มีส่วนได้เสี ย ผั งเมืองรวมชุมชนบางตะบูน
ครอบคลุมพื้นที่ ๔๕.๙๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ ๒ ตําบล ตําบลบางตะบูน และตําบลบางตะบูนออก
ผังประกาศบังคับใช้ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผังเมืองรวมชุมชนบ้าน
ลาด ครอบคลุมพื้นที่ ๖.๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ ตําบลบ้านลาด และตําบลท่าเสน ผังประกาศบังคับ
ใช้ ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ งานวางและจัดทําผังเมืองของจังหวัดเพชรบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ ๒๗๐.๘๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่อําเภอชะอํา จํานวน ๔ ตําบล (อปท. ๓ แห่ง) พื้นที่
อําเภอท่ายาง จํานวน ๔ ตําบล (อปท. ๕ แห่ง) กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักผังเมืองรวมฯ เป็นหน่วยงาน

๑๖
ดําเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ (ชะลอการดําเนินการ) และ
เตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาต่อไป
งานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดิน ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินในจังหวัดเพชรบุรี โครงการนําร่อง
อยู่ในพื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองชะอํา บริเวณพื้นที่โครงการจัดที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองชะอํา
อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของที่ดิน กรณีปลูกสร้างอาคารหรือประกอบกิจการหรือใช้ประโยชน์ที่ดินควรทํา
อย่างไร สามารถติดต่อได้ที่งานบริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด กฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายเพื่อการพัฒนา จึงกําหนดให้ ๕ ปี สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
(นายประสาน วงศ์สวัสดิ์) แก้ไขได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ สําหรับ
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่เสนอไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ ต้องนํากลับมาทบทวนใหม่ภายใน ๑ ปี เพื่อส่งไปให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองต่อไป
ผังเมืองรวมที่มีอยู่ บางผังเมืองหมดอายุ บางผังเมืองอยู่ระหว่างต่ออายุ บางผังเมืองยังคงบังคับ
ใช้อยู่ เพราะการถ่ายโอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.๒๕๔๙ ให้ท้องถิ่น พบว่าบางท้องถิ่นไม่มีความพร้อม ขอให้
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี เข้าไปเป็นผู้ประสานงาน และช่วยแนะนําให้ท้องถิ่นเห็นความสําคัญ
ของการจัดทําผังเมือง
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบ่ ง ส่ ว นราชการออกเป็ น 2 ส่ ว น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ได้แก่ ๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ๒) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัด วิสัยทัศน์ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี “ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นเมืองปลอดภัย ” พันธกิจ ได้แก่ 1) จัดทําและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิด
ภัย ขณะเกิ ดภั ย และหลังเกิ ดภั ย ให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุ กภาคส่วน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่
ทุกภาคส่วน 3) บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนา ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 5) ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทําโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และ
โครงสร้าง พื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว เป้าหมาย 1) กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น 2) ประเทศ
ไทยมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 4) การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 5) หน่วยงานเครือข่าย
ในระดับพื้นที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6) ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่
7) ผู้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย
8) พื้นที่และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการฟื้นฟู คําขวัญ “ ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย ฟื้นฟู
และกู้ภัย คือหัวใจกรม ปภ.”

๑๗
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จํ า นวน ๓ เขต ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ดําเนินการจัดการศึกษาภาคบังคับ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน
๑๐๔ โรงเรียน จะโอนไปที่เทศบาลตําบลบ้านแหลม จํานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดลักษณาราม โรงเรียน
เอกชนในสังกัด จํานวน ๑๙ โรเรียน อยู่ในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม อําเภอเขาย้อย และอําเภอ
หนองหญ้าปล้อง ภารกิจส่วนใหญ่คือเรื่องการบริหารจัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด สิ่งที่สําคัญ
ของการดําเนินการ คือ การจัดตั้งการจัดสรรงบประมาณ การรับนักเรียน การกํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก
การจัดตั้งสถานศึกษา การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชน การกํากับ ดูแล และ
ประเมินผลสถานศึกษาในพื้นที่
สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น ได้แก่ ๑) การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖
เด็กเกิด พ.ศ.๒๕๔๙ จะต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ขอความร่วมมือนายอําเภอทุกอําเภอแจ้งกํานันผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ปกครองเด็กทราบและส่งเด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
๒) ปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พบปัญหาเด็กออกกลางคันไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้น ม.๓
สาเหตุเนื่องจากไม่มาโรงเรียนและขาดเรียนติดต่อกัน เขตพื้นที่ไม่สามารถติดตามได้ว่าเด็กยังอยู่ในระบบการศึกษา
หรือไม่ จํานวน ๔ คน ขอความร่วมมือ นายอําเภอประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสอดส่องดูแลผู้ที่อพยพเข้ามา
ทํามาหากินในพื้นที่หรือย้ายออกไป เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามนักเรียน และแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
๓) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ ได้รับมอบหมาย สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในหลายด้าน สามารถรองรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าแข่งขัน
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน/น ประกอบกับมีผู้บริหาร บุคลากรและองค์กรเครือข่ายที่เข้มแง สามารถขับเคลื่อน
นโยบายให้ประสบผลสําเร็จได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้ทุก
หน่วยงานให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพในนามจังหวัดเพชรบุรี ๔) การขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน
๑๐๔ โรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนภายในวงเงินที่จํากัด จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณการจ้างครู การจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ จํานวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจําจังหวัด สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 246 วรรคท้าย
บัญญัติให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และ
อํ า นาจหน้ า ที่ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด พ.ศ.2555 เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ในระเบียบดังกล่าว สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานที่ให้มีการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ประกอบด้วย 2 ภารกิจ ดังนี้ ภารกิจที่ 1 การดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยให้ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม 9 กลุ่ม องค์กร

๑๘
หรือหน่วยงาน คัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละหนึ่งคน รวม 9 คน ทําหน้าที่สรรหากรรมการ
ป.ป.จ. ในภารกิจ 2 ต่อไป ภารกิจที่ 2 การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยประกาศรับสมัครจากบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จากนั้นให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. พิจารณา
คัดเลือกไว้เป็นสองเท่าของจํานวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด แล้วนํารายชื่อจัดทํา
บัญ ชีเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการป้องกั นและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดตามจํานวนของแต่ละจังหวัดต่อไป
ดังนั้นในภารกิจที่ 1 จะดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ขึ้นมา
คณะหนึ่งก่อนในแต่ละจังหวัด โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 32 จังหวัด
ที่ได้เปิดดําเนินการ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดมาก่อนแล้ว และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2556
เริ่มในพื้นที่ 44 จังหวัดที่เหลือ การคัดเลือกคณะกรรมการการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. จะสรรหาจากผู้แทน
หน่วยงานหรือองค์กรแต่ละจังหวัด รวม 9 กลุ่มองค์กร ตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบด้วย 1 สมาคมหรือชมรม
ครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา 2 สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 3 สมาคมหรือ
ชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน 4 สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด 5 กลุ่มอาสาสมัคร 6องค์กรเอกชน 7 องค์กรเกษตรกร 8 สามคมหรือ
ชมรมสื่อมวลชน และ9 หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด สําหรับการสรรหา ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัดจะต้อง
มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย ประธาน ป.ป.จ. หนึ่งคน และกรรมการ ป.ป.จ. ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.จ.ประจําจังหวัด ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.จ. ซึ่งการกําหนดจํานวนกรรมการ ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัด ให้คํานวณโดยการนําประชากร
ในจังหวัดที่มีจํานวนประชากรสูงสุดยกเว้นกรุงเทพมหานครมาหารด้วยสอง ได้จํานวนเท่าใดให้ใช้เป็นฐานในการ
คํานวณ จังหวัดใดมีจํานวนประชากรตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของของจํานวนประชากรที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณ
ให้จังหวัดนั้นมีกรรมการ ป.ป.จ. จํานวน 5 คน จังหวัดใดมีจํานวนประชากรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของฐานในการคํานวณ
ให้จังหวัดนั้นมีกรรมการ ป.ป.จ. จํานวน 3 คน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีกรรมการ ป.ป.จ. จํานวน 3 คน ทั้งนี้
หน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติและประสงค์ส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ให้แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน พร้อมส่งรายชื่อผู้แทน ตั้งแต่วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุม่ งานอํานวยการ

