รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายวินัย
นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายเพชรฤกษ์
นายสาธิต
นายชาติชาย
นางขวัญฤทัย
นายเผ่าพงศ์
นางพนอม
นายพิภพ
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายอํานาจ
นายประเสริฐ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์

บัวประดิษฐ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
แทนสวัสดิ์
รัตนศรีทอง
ยิ้มเครือ
ถนอมเกียรติ
แฮวอู
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลป
เครือนาค
กรีสุระเดช
กรมมา
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ

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

๒
อรุณรัตน์
จันทรกูล
พัฒนประสิทธิ์
ฤทธิรงค์
คูหพันธ์
พุทธวิโร
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
สายสินธุ์
รัตนแสง
สุวรรณสัมพันธ์
เทียนสุวรรณ
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
อนันตกิจไพศาล
มีน้อย

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

อําเภอ
41 นายประจวบ
42 นายชัยศรี
43 นายปราโมทย์
44 นายประมณฑ์
45 นายชนาญวัต
46 นายวิรัตน์
47 นายรัฐพล
48 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
อรุณเจริญสุข
สําเภาเงิน
สุจริต
จิตร์ภิรมย์ศรี
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
รักษาราชการแทนนายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
49 พ.ต.อ.วิฑูรย์
50 พ.ต.อ.สุวัฒน์
51 พ.ต.อ.เดชา
52 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
53 พ.ต.อ.บัญญัติ
54 พ.ต.อ.วรเดช

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาม
รังสิมันต์
เพียรสวัสดิ์
สวนคล้าย

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นายสมพร
นายวันชัย
นางสาวพิมพ์พรรณ
นายพัฒนพงศ์
นางอุไรวรรณ
นายนิคม
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายธเนศ
นางสาวสมมาตร
นายสําเนา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายประสาร
นายเอกภพ
นางสาวณุวรรณา
นายราชัน

๓
พ.ต.อ.วีระยศ
พ.ต.ท.วิศิษฐ์
พ.ต.ท.สร
พ.ต.อ.จักรพันธ์
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
ร.ต.ต.วชิระ
พ.ต.ท.วชิระ

62 พ.ต.ต.ไพบูลย์

นาเมือง

63 พ.ต.ต.เดชา
64 พ.ต.ต.ฐิติพงศ์
65 น.ต.ณรงค์

กระจ่างพล
เจนกิจเจริญชัย
ขําเขียว

66 พ.อ.อดิศร

โครพ

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

กระทรวงกลาโหม
67 ร.อ.วิรัตน์

เกตุปลั่ง

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
68 นางมาลินี
69 นางอุษชา
70 นายราเชนทร์
71 นายธนกร

บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
อุดมศิริ
รัตตมงคล

72 นายขจร
73 นายจรูญ

เศรษฐยานนท์
แก้วขาว

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

55
56
57
58
59
60
61

ชื่นกลิ่นธูปศิริ
สังขนันท์
ซื่อตรงพานิช
แก่งสันเทียะ
ชัยพันธ์
มีทองแสน
พานิชการ

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
คุ้มสอาด
74 นางดวงใจ
75 นายอัครพล

พึ่งธรรม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โตสมภาพ
76 นางฉวีวรรณ
หนูพรหม
77 นายสุรศักดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี

๔
78 นางเธียรรัตน์
79 นายคูณ

กล่อมประเสริฐ
สังข์สูตร์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
80 นายประกิต
81 นายสุรศักดิ์
82 นางสาวนวนิตย์
83 นางวรรณเพ็ญ
84 นางสาวศิริ
85 นายศักดา
86 นางนันทนา
87 นายพิสิฐ
88 นายสมบัติ
89 นางสาวภัทรงค์
90 นางเสาวคนธ์
91 นายมานิตย์
92 นายทองล้วน
93 นายศุภชัย
94 นางสาวปิยรัตน์
95 นางปัทมา
96 นายพิทยา

ขําเลิศ
กุลลาย
คล่องแคล่ว
เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
ประจักษ์บุญเจษฎา
แฮวอู
เพิ่มพูน
ตันติสังวรากูร
เลิศอาวาส
วิลเลี่ยมส์
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
เม่งพัด
ตรีนิติ
รัตนอําภา
คณะมะ

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
นัยนันท์
97 นายเสริมศักดิ์
พุ่มนาค
98 นายวัชรินทร์
มาศมัณฑนะ
99 นายกฤตนัยน์
หนูแท้
100 นายปณัย
ตาละลักษมณี
101 นางสินีนารถ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรหมา
102 นายรัชชัย
นาคนคร
103 นายอํานวย
นาคนคร
104 นายอํานวย
105 นายบุญเกื้อ

เจี้ยมดี

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี

๕
106 นายชัยวัฒน์

ลิ้มลิขิตอักษร

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
107 นายอมฤต
กระทรวงพลังงาน
10๘ นายวาทินทร์
กระทรวงพาณิชย์
109 นางสาวรติกร
110 นางสาวเปรมนีย์

ทองแก้ว
เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ธเนศนิรัตศัย
111 นางสาวอัธยา
หม่อมงาม
112 นายดํารงค์
มหาพัฒนไทย
113 นายปัญญา
ทองคล้ํา
114 นายศุภกร
กระทรวงยุตธิ รรม
สมพัศ
115 นายณรงค์ศักดิ์
ประพันธ์
116 นางบุษศา

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
117 นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
118 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
119 นายวิรัช
120 นายอภิชาต
121 ผศ.เชาวลิต
122 นายประวิทย์
123 นายประสิทธิ์
124 นายบุญรอด
125 นายมานะ
126 นายนิมิตร
127 นายจํานง

อธิรัตนปัญญา
สามนคร
คงแก้ว
หลักบุญ
ใจช่วง
พุทธารักษ์
โพธิ์น้อย
อาศัย
สุขชู

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

๖
โพธิครูประเสริฐ
ระหว่างบ้าน
มีวาสนา
หลักเมือง
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
ลิ้มเจริญ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
135 นางประไพพิศ
136 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
137 นายวาที
138 นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
139 นายสิทธิพร
140 นายสุพจน์
141 นางบุญสม
142 นายศักดิ์สิทธิ์
143 นายวิโรจน์
144 นายชัฏ

สุขประเสริฐ
เพชราภิรัชต์
นุชนิยม
วิบูลศิลป์โสภณ
ปิ่นเศียร
แสงหิรัญธาดา

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

128
129
130
131
132
133
134

นางสาวฉันทนา
นายสาโรช
นายสมจิตร์
นางโกศล
นายมหิศร
นายชาญณรงค์
นายสมหมาย

๗
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่นจิต
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
145 นางสุขใจ
ทับยูง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
146 นางสาวจิตรา
ชนะสิทธิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
147 นางกนกวรรณ
วินิจโกศล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
148 นายศุภชัย
พรสมบูรณ์ศิริ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
149 นายอนุรักษ์
เมฆอัคคี
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
150 นายวัน
พหุพันธ์
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
151 นางสาวกุณา
จันทร์เกษร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
152 นายพลกฤษณ์
พริ้มพราย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
153 นายนจํารัส
ภคพงศ์พันธุ์
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
154 นางสาวสุชญา
บัวศิริ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
155 นายกนก
เวทยนุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
156 นายภราดร
ภุมรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
157 นายมานะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
นทีทวีวัฒน์
ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
158 นายประทีป
สิงห์ทอง
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
159 นายพัลลภ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
160 นางพัชราภรณ์
จันจะนะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
161 นายเชิดพงษ์
รัตนวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
162 นางสาวนัทธมน
มุขรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
163 นางสาวสุวรัตน์
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
2 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
3 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
4 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี
5 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
6 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
7 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
8 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
9 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
11 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง

๘
12
13
14
15
16

ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๑. มอบเสื้อเบลเซอร์แก่ผู้สนับสนุนกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬา
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๙ มีมติเห็นชอบให้
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรําลึกถึงวันสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองวันกีฬาแห่งชาติ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ขอมอบเสื้อเบลเซอร์
ให้ ผู้ ส นั บ สนุ น กี ฬ าจั ง หวั ด เพชรบุ รี ๓ ราย ได้ แ ก่ ๑) นายวิ นั ย บั ว ประดิ ษ ฐ์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี
๒) นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ๓) นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๖ ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่
๑๐ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีนักกีฬาคนพิการประเภท B๑ ตาบอด และไกด์รันเนอร์ทีมชาติไทย จังหวัดเพชรบุรี
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา วิ่ง ๑๐๐ เมตร ๒๐๐ เมตร และ ๔๐๐ เมตร ได้รับ ๒ เหรียญทองจากการ
แข่งขันกรีฑาวิ่ง ๑๐๐ เมตร และวิ่ง ๒๐๐ เมตร และ ๑ เหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑาวิ่ง ๔๐๐ เมตร เพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจแก่นักกีฬาและไกด์รันเนอร์ จังหวัดได้มอบเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นักกรีฑา ดังนี้
๑) นางสาวเกวลิน วรรณฤมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี เรียนร่วมกับโรงเรียนโยธิน
บูรณะเพชรบุรี ๒) นายณัฎฐพล อรัณยกานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน

ขอขอบคุณนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน ผมและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและไกด์รันเนอร์ทีมชาติไทย ที่ได้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ร่วมกันพัฒนาการกีฬาของจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าจนประสบความสําเร็จ และสร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัดเพชรบุรี และขอให้ท่านตั้งใจทํางานเพื่อสร้างสรรค์นักกีฬาทั้งหลายให้ประสบความสําเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่

๙
(๑) นายชนาญวัต จิตร์ภิรมย์ศรี นายอํ า เภอบ้ า นแหลม ย้ า ยมาจาก วิ ท ยาลั ย
การปกครอง กรมการปกครอง
(๒) นายชัยศรี
อรุณเจริญสุข ปลั ด อาวุ โ ส รั ก ษาราชการแทนนายอํ า เภอท่ า ยาง
ย้ายมาจาก ที่ว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี
(๓) พ.ท.เผ่าพันธุ์ เจนนุวัตร
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑
รักษาพระองค์ ย้ายมาจาก กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
๑.๒ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นายศักดิ์ชัย วังทอง
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง เกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การปฏิบัติราชการ
๑.๓.๑ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วม รวมทั้ง
ประธาน
การจัดงาน “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เพชรบุรีร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ร่วมกัน
จัดงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ที่อนุญาตให้ใช้
สถานที่ในการจัดงานและจัดวงดนตรีบรรเลงเพลง ขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในการตกแต่งสถานที่
และจัดเตรียมอาหาร ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดสถานที่ เครื่องเสียง ไฟฟ้าแสงสว่าง
๑.๓.๒ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีวันหยุดติดต่อกัน จํานวน ๔ วัน (ตั้งแต่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ช่วยกันรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากมีประชาชนและผู้เดินทางกลับภูมิลําเนาเป็นจํานวนมาก
สําหรับส่วนราชการอื่น ๆ จังหวัดได้แต่งตั้งท่านเป็นผู้ตรวจเยี่ยมตามจุดต่าง ๆ ขอให้ท่านเข้าไปดูแลและตรวจเยี่ยม
เพื่อให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๑.๓.๓ ผลการเบิ กจ่า ยปี ที่ผ่ า นมา จั งหวัดเพชรบุ รีมีผ ลการเบิ กจ่า ยล่ าช้ า เนื่อ งมาจาก
การเตรี ย มความพร้ อ มเรื่ อ งที่ ดิ น การก่ อสร้ างอุ ทยานเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว
การเปลี่ยนแปลงโครงการ สําหรับปี ๒๕๕๕ ไม่ควรเบิกจ่ายต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ
เตรียมพร้อมเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารงบประมาณ และในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
จะประชุมส่วนราชการชี้แจงรายละเอียดแต่ละโครงการ โดยจะให้นําเสนอเป็นรายโครงการ ชี้แจงปัญหาอุปสรรค
เพื่อจะได้นํากลับไปดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามสัญญาเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ประมาณ
ปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์จะสามารถดําเนินการตามโครงการได้ทันที และเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย จึงขอให้ส่วนราชการ อําเภอที่เป็นหน่วยดําเนินการให้ความสําคัญในเรื่องนี้

๑๐
๑.๓.๔ รัฐบาลได้มอบนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จํานวน ๑๒ ข้อ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บังเกิด
ผลสํ า เร็ จ เป็ น รูป ธรรม และเป็ น การเร่ง รั ด การปฏิ บั ติต ามนโยบายรัฐ บาล จึ งกํ า หนดให้มี ก ารติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน รอบแรก เดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๕) รอบที่ ๒ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) รอบที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๕ (ผลการ
ปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) จึงขอให้ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ทั้ง ๑๒ ข้อ
รวบรวมผลการดําเนินงานแต่ละช่วงพร้อมภาพถ่ายรายงานให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสรุปเป็นรูปเล่มเสนอ
ผู้ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
๑.๓.๕ จากการผลการตรวจเยี่ยมอําเภอต่าง ๆ จํานวน ๕ อําเภอ ยังเหลืออีก จํานวน ๓ อําเภอ
ที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม ได้มอบหมายนโยบายให้แต่ละอําเภอปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทํางาน ให้สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย สําหรับส่วนราชการอื่นจะเข้าตรวจเยี่ยมหลังเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมอําเภอที่เหลือแล้ว
จึงขอให้เตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าว
๑.๓.๖ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหอยตาย
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปปัญหา เพื่อนํามาแก้ไข ปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้ให้เร่งดําเนินการ ในส่วนของ
ปัญหาที่ไม่สามารถดําเนินการได้ให้นําเข้าแผนของจังหวัด
๑.๓.๗ วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๔ จะจั ด เลี้ ย งสั ง สรรค์ ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่
ณ จวนผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเพชรบุ รี จึ งขอเชิ ญชวนทุ กท่ านร่วมงานโดยพร้ อมเพรียงกั น ทั้ งนี้ ขออํ านวยอวยพร
ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสําเร็จ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรี
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดปกป้องคุ้มครองให้ท่าน
ครอบครัว ตลอดจนบุคคลที่ท่านรัก ประสบแต่ความสุข ความเจริญต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน
คลังจังหวัด
๓๒๘.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๖๓.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๙ อยู่ในลําดับที่ ๓๙ งบประจําได้รับ
จัดสรร ๒,๓๓๖.๑๗ ล้ านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๐๐๕.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๔ อยู่ใ นลําดับที่ ๓๐
รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๖๔.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๒๖๙.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗
ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๒๓ ของประเทศ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) รายจ่ายประจํา ๒๗.๖๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๔.๙๒ ล้านบาท

๑๑
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๖.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๓๕๖.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๘๓ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๒ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๔๐.๔๒ คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๖๖ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๑๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๕.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๖๗.๑๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑
ผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
จํานวน ๑๖๘.๕๐๑ ล้านบาท ได้แก่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จํานวน ๑๑๘.๘๗๗ ล้านบาท สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี จํานวน ๑.๙๙๑ ล้านบาท สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จํานวน ๒.๕๓๓ ล้านบาท
และส่วนราชการอื่น จํานวน ๔๕.๑๐๐ ล้านบาท สําหรับผลการประเมินตัวชี้วัด GPP ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
จังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนน ๔.๙๙๘๙ จาก ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗๘๐ อยู่ในลําดับที่ ๕ ของประเทศ
ตามหนั ง สื อ ด่ว นที่ สุ ด กค (กวพ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๔๙ ลงวั นที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๕๔ กวพ.
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตาม ว ๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และตามหนังสือ
ด่วนที่สุด กค (กวพ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการจัดหา
พัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกาศใช้ ทั้งนี้ สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว
ประธาน

ขอให้คลังจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการเบิกจ่ายทั้งงบยุทธศาสตร์ และงบอื่น ๆ ให้ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสําคัญของรัฐบาลและจังหวัดเพชรบุรี
ประจําเดือนธันวาคม 2554
ประธาน
ส่วนราชการใดที่มีกิจกรรมหรือผลการดําเนินงานที่จะนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ประสาน
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี จัดทําเป็นวีดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน 10 นาที สําหรับผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มีดังนี้

ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย เป็นเมืองน่าอยู่
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิตน่าเที่ยว และเป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้
คู่คุณธรรม กระทรวงมหาดไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู มาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา คณะ
ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การ
ต้อนรับ ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2554 จังหวัดเพชรบุรี เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์หลัก
จํานวน 5 แห่ง และศูนย์สํารอง จํานวน 9 แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ และนางราตรี

๑๒
บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ได้ไปเยี่ยมเยียน
พบปะกับผู้ประสบอุทกภัย ถึงการดํารงชีวิตประจําวัน ความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัว
นางสาวศศิมาภรณ์ กูลรัตน์ นายวีรยุทธ์ กูลรัตน์ ผู้ให้กําเนิดบุตรสาว เด็กหญิงปานทิพย์ วัยเพียง 11 วัน ที่เกิดมา
มีผิวผิดปกติ มีปานดําขนาดใหญ่ เต็มแผ่นหลัง มีจุดไฝขนาดใหญ่ ในเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้ว
รัฐบาลได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและหลักเกณฑ์แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกร
ชาวนาให้รับทราบและดําเนินการมา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ จํานวน
10 แห่ง ในพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขาย้อย อําเภอบ้านลาด และอําเภอชะอํา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมด้วยคณะได้ออกตรวจเยี่ยมโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555
ปี พ.ศ.2554 เป็นปีแห่งความเป็นมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย พิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ท่าน้ําวัดท่าไชยศิริ
อําเภอบ้านลาด อัญเชิญมาเก็บรักษาไว้ ณ วัดวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร พิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่
28 พฤศจิกายน 2554 ณ อุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พิธีปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ํา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า คืนวิถีชีวิตกลับสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ประสานงาน
เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนกองทัพบก จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 15 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระบรม
สารีริกธาตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร รับคณะขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ ๘๔ พรรษา เส้นทางจังหวัดพังงาถึงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านขนมนันทวัน
ในวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็น
วันพ่อแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ภาคเช้า เวลา 07.00 น. พิ ธี สงฆ์ ทํ าบุ ญ ตั กบาตร ข้า วสาร อาหารแห้ ง ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระสงฆ์
จํ า นวน 99 รู ป เวลา 09.00 น. พิ ธี ล งนามถวายพระพรและบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล รวมทั้ ง
พิธีถวายสั ตย์ปฏิ ญาณ เพื่ อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่ องราชสักการะและ
จุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โดยทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นแก่ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี จึงร้อยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในงาน “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เพชรบุรีรวมใจ
ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 – 20.30 น. ณ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ หรือ
วั ง บ้ า นปื น มณฑลทหารบกที่ 15 จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ การแสดง
เทิดพระเกียรติ และการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ขับร้องโดยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและ
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี โดย นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ประชุมคณะทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ดังนี้ 1) นโยบายด้านยาเสพติด โครงการ To Be Number One 2) ด้าน

๑๓
การศึกษา ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 3) ด้านการท่องเที่ยว ให้การ
ต้อนรับขบวนพาเหรดรถโบราณ ประจําปี 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากขึ้น ๔) งานเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน 360 องศา ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2554
ด้านการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวหนองขนานและพื้นที่ใกล้เคียงในงานย้อนวิถีไทย
ร่วมใจเกี่ยวข้าว ที่ทุ่งนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ประชุมเตรียมการจัดงาน
พระนครคีรี – เมืองเพชร ประจําปี 255๕ ๕) นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเพิ่มช่องทางการตลาด
แก่สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP จังหวัดเพชรบุรีและเครือข่าย เปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่จาก
ภูมิปัญญาไทย OTOP ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2554 ณ ลานรัฐพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
6) ออกพบปะตรวจเยี่ยม รวมทั้งประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่คณะข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ ตัวแทนชุมชนหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอําเภอทั้ง 8 อําเภอ และลงพื้นที่พบปะกับประชาชน
7) ให้ความสําคัญกับสื่อมวลชน โดยการจัดประชุมผู้ว่าพบสื่อมวลชนทุกวันที่ 25 ของเดือน 8) บอกเล่าเรื่องราว
แนวทางการพั ฒ นา การทํ า งานให้ ป ระชาชนจั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ รั บ รู้ และเข้ า ใจผ่ า นทางรายการวิ ท ยุ ผู้ ว่ า
พบประชาชน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
เป็นรายการสด ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี 9) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา ๑๐) ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชายหาดชะอําเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2555 จังหวัดเพชรบุรีพร้อมและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว
ด้วยไมตรีจิตและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ประธาน
การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจําปี ๒๕๕๕ จากเดิมวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
แต่เนื่องจากวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ มีการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จึงเลื่อนการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจําปี ๒๕๕๕ เป็น
วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ จึงขอความร่วมมือแต่งกายย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และ
รัชกาล ๖ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ อําเภอ ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุค ตามวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การน้อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทรงมีกระแสพระราชดํารัสแก่ผู้มาเฝ้าฯ ในการนี้
นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ําในที่ประชุม เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ส่วนราชการได้น้อมนํากระแสพระราชดํารัส
มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สําหรับกระแสพระราชดํารัส ดังกล่าว สรุป
ประเด็นสําคัญในเรื่องการดําเนินงาน ดังนี้ ฝ่ายพลเรือนและทหารย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่า ความมั่นคงของ
ประเทศชาตินั้น จะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ การใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อน
ของประชาชน ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกําลัง การปรึกษากัน

๑๔
ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทําได้ ก็ทําข้อสําคัญ จะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน หากจะต้องให้กําลังใจซึ่งกัน
และกั น เพื่ อ ให้ งานที่ ทํ า บรรลุ ผ ลที่ มีป ระโยชน์ เพื่อ ความผาสุ ก ของประชาชนและความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้จัดทํา
แผนบริหารราชการแผ่นดินให้กระทรวง กรมต่าง ๆ ได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ได้แถลงบังเกิดผล
เป็นรูปธรรม และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสําเร็จ ทางรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ออกติดตามประเมินผลการดําเนินการของจังหวัดและอําเภอในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แบ่งออกเป็น
๓ ช่ว ง ดั งนี้ ๑) เดือ นเมษายน ๒๕๕๔ (สํ า หรั บ ผลการปฏิ บั ติง านในช่ว งเดื อ นมกราคม – มี น าคม ๒๕๕๕)
๒) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (สําหรับผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ๓) เดือนกันยายน ๒๕๕๕
(สํ า หรั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน ๒๕๕๕) ประเด็ น นโยบายติ ด ตาม ๑๒ ด้ า น
ประกอบด้วย ๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในระดับพื้นที่ ๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยพลั ง แผ่ น ดิ น ๓) การบู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ แ ละการเร่ ง รั ด ช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย
๔) สนับสนุนการนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
๕) ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ๖) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ๗) ยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
๘) เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในและการ
อํานวยความเป็นธรรมในสังคม ๙) เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ๑๐) เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนําบริการที่ดูสู่ประชาชน
๑๑) สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ๑๒) ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ สําหรับรายละเอียดแนวทางการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีจะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒ และ ๓ และวุฒิสภา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา กําหนดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
วาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๔ และ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ อาจมีการอภิปราย
เกี่ยวกับงบประมาณตามแผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดการปฏิบัติงานและปัญหาในพื้นที่จังหวัด ในการนี้
จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ ณ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตาม
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จึงขอให้ส่วนราชการ อําเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หากมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องหรือพาดพิง
ถึงพื้นที่ ขอให้จัดทําคําชี้แจงส่งให้ศูนย์ประสานงาน สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดส่งให้ห้องประสานของ
กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว

๑๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ทําความดีส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๔ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด คราวประชุ มมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับวัดสระเกศวรวิหาร จัดกิจกรรมโครงการ
สวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิ ริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.๒๕๕๔
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยประสานแนวทางการจัดกิจกรรมกับคณะพระเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานส่งเสริม
คุ ณธรรมจริยธรรมฯ เพื่ อเป็ นกรอบแนวทางการจัดกิ จกรรม ดังนี้ ๑) ให้วัดทุกวัดทั่ว ประเทศ รวมทั้ งวัดใน
ต่างประเทศ จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ๒) ให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ๓) ให้วัดทุกวัดเปิดวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญ
จิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ (ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕) ๔) ให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์ จังหวัดละ ๑ วัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามที่รัฐบาลกําหนดให้วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
เป็นช่วงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใ หม่ ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ เพื่อบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยจัดตั้งจุดตรวจร่วม ด่านตรวจร่วม ของแต่ละอําเภอ จํานวน ๒๔ จุด และได้มีการสนับสนุนจุดตรวจร่วม
จุดบริการ ซึ่งกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เน้น ๔ จุดบริการใหญ่ ประกอบด้วย ๑) จุดบริการหน้าตํารวจ
เขต ๓ (หน้าโรงเรียนนิคมฯ) ถนนเพชรเกษม (ขาล่องใต้) อําเภอชะอํา ๒) จุดบริการหน้าที่ว่าการอําเภอเขาย้อย
(ขาล่องใต้) ๓) จุดบริหารหัวสะพาน ถนนเพชรเกษม (ขาขึ้นกรุงเทพมหานคร) อําเภอเมืองเพชรบุรี ๔) จุดบริการ
หน้ า ตลาดการเกษตรหนองบ้ ว ย ถนนเพชรเกษม (ขาขึ้ น กรุ ง เทพมหานคร) อํ า เภอท่ า ยาง ในส่ ว นของการ
ดําเนินการ มีการบูรณาจากทุกภาคส่วน ทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
สํ า นั ก งานบํ า รุ ง ทางเพชรบุ รี สํ า นั ก งานทางหลวงชนบทเพชรบุ รี ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี และสํานักบํารุงทางแขวง (รถไฟ)
จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคําสั่งการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมฯ จุดตรวจร่วมฯ ระดับอําเภอ ตามคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๒๘๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
ซึ่งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจติตาม
จํานวน ๗ คณะ ดังนี้ ๑) คณะที่ ๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายชุมพร แสงมณี) เป็นหัวหน้าคณะติดตาม
ประกอบด้ วย พั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์จังหวั ดเพชรบุรี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ 2 รับผิดชอบเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี
๒) คณะที่ ๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสุรชัย อังเกิดโชค) เป็นหัวหน้าคณะติดตาม ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษามั ธยมศึ ก ษา เขต ๑๐ ผู้อํานวยการสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี รับผิดชอบเขตอําเภอท่ายาง
๓) คณะที่ ๓ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าคณะติดตาม ประกอบด้วย ผู้อํานวยการศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบเขตอําเภอเขาย้อยและอําเภอหนองหญ้าปล้อง ๔) คณะที่ ๔ นายแพทย์

๑๖
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าคณะติดตาม ประกอบด้วย สถิติจังหวัดเพชรบุรี ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบเขตอําเภอแก่งกระจาน ๕) คณะที่ ๕
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าคณะติดตาม ประกอบด้วย ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทาง
เพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบเขตอําเภอชะอํา ๖) คณะที่ ๖ ท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าคณะติดตาม ประกอบด้วย ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รับผิดชอบเขต
อําเภอบ้านลาด ๗) คณะที่ ๗ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้า
คณะติดตาม ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบเขตอําเภอบ้านแหลม
ประธาน

ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะติดตามฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
เป็นกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และการยิงปืนขึ้นฟ้า
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด มาตรการลดอุบัติภัยทางถนน ส่วนกลางกําหนดให้เข้มงวดในเรื่องการใช้รถใช้ถนน ๑๐
ข้อหาหลัก สําหรับ ๖ ข้อการหลัก ได้แก่ มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ๓ ม. คือ ม. ที่ ๑ เมาไม่ขับ ม. ที่ ๒ สวม
หมวกนิรภัย ม. ที่ ๓ มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย ๒ ข ข. ที่ ๑ ใบขับขี่ ข. ที่ ๒ รัดเข็มขัดนิรภัย ๑ ร. ขับรถเร็ว
ไม่เกินที่กฎหมายกําหนด ๔ ข้อหาหลัก ได้แก่ แซงรถในที่ขับขัน ขับขี่ย้อนศร ขับรถฝ่าสัญญาณไฟ โทรศัพท์
ขณะขับขี่ ข้อหาทั้ง ๑๐ ข้อ สามารถปรับเปลี่ยนได้ จํานวน ๙ ข้อหา ยกเว้น เมาสุราแล้วขับ มีโทษทั้งจับและ
ส่งฟ้องศาล จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
การยิงปืนขึ้นฟ้า ตามวิถีกระสุนยิ่งยิงปืนแรงเท่าไรวิถีการตกจะรุนแรงเท่านั้น สําหรับ ปืนยาว
สามารถไปไกล ๓ กิ โ ลเมตรเศษ ปื น สั้ น สามารถไปไกล ๒ กิ โ ลเมตร จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก ส่ ว นราชการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอันตรายของการยิงปืนขึ้นฟ้าว่าเป็นอันตราย
ต่อผู้อื่น และเป็นความผิดตามกฎหมาย
ประธาน

เรื่องนี้ถือเป็นนโยบายสําคัญ ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือกําชับไปทางอําเภอทุกอําเภอ และส่วนราชการ
ให้ดูแลทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันรณรงค์ให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ปัจจุบันมีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ
ปลัดจังหวัด
จํานวน ๙ โรง รับจํานํานอกจุด จํานวน ๑๒ แห่ง คลังสินค้า (โกดังกลาง) จํานวน ๑ แห่ง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้มี
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตรวจรับโรงสีและแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบเพื่อกํากับดูแลจุดรับจํานําข้าวเปลือก
ระดับจังหวัดและอําเภอ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ
ระดับจังหวัด และได้ประชุมซักซ้อมวิธีปฏิบัติแก่คณะกรรมการ คณะทํางาน เจ้าหน้าที่ประจําจุดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจํา มีการจัดตั้ง Warroom ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกวันอังคาร เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงาน รับทราบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ

๑๗
จังหวัดเพชรบุรี รับจํานําข้าวเปลือกนาปี ยอดสะสมถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีปริมาณการ
รับจํานําข้าวเปลือก จํานวน ๑๒๑,๙๓๓,๒๙๘ ตัน การจ่ายเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จํานวน ๑๓,๕๓๒ ราย ปริมาณข้าว ๙๕,๓๕๒.๗๖ ตัน ยอดเงิน ๑,๔๐๘,๐๕๕,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
ประธาน

ขอให้คณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและ
สัมฤทธิ์ผล

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม
เขต ๘ อําเภอเมืองเพชรบุรี นายพิสิษฐ์ บัวศิริ ได้คะแนนสูงสุด ๑๑๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยทรายเหนือ (เขต ๔) นายณรงค์ สีหนู ได้คะแนนสูงสุด ๙๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามพระยา
(เขต ๗) นายพรศักดิ์ สมฤทธิ์ ได้คะแนนสูงสุด ๖๘ และสมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองชะอํา (เขต ๑) ได้คะแนนสูงสุด ๒,๕๔๒
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ ง อําเภอแก่งกระจาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก เขต ๓ แทนตําแหน่งที่ว่าง
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑๗/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศให้ นายไสว ศรีเสม ได้รับเลือกตั้ง และตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขต ๖ แทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศให้ นายอภินันทน์ อังกินันทน์
ได้รับเลือกตั้ง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ ลาออก คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการ “บวร” เมืองเพชรรวมใจ ฟื้นฟูวัดประสบภัยเมืองนนท์
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ น้ําท่วมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาค ซึ่งในปีนี้
เป็นความโชคดีข องประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่มีปัญ หาอุทกภัย ด้วยพระมหากรุ ณาธิคุ ณและพระเมตตา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด 1 เขตกรุงเทพมหานคร คือ จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา ซึ่งได้ให้ความ
ช่วยเหลือมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ศูนย์หลักจํานวน 5 แห่ง
และศูนย์สํารองอีก 9 แห่ง ภายหลังน้ําลดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ จัดกิจกรรมฟื้นฟู
ทําความสะอาดวัดที่จังหวั ดนนทบุรี ในนาม “บวร” เมืองเพชรรวมใจช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัยเมื องนนท์
“บวร” เมื อ งเพชรรวมใจช่ ว ยเหลื อ วัด ประสบอุ ท กภั ย เมื อ งนนท์ เป็ น ความร่ ว มมือ ร่ ว มใจ ของทุก ภาคส่ ว น
ในจังหวัดเพชรบุรี บวร มาจากคําเต็มว่า บ้าน วัด และโรงเรียนมีทั้งส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครอง

๑๘
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งร่วมมือร่วมใจกันผนึกกําลังสําคัญ ร่วม 700 คน ไปทํา
ความสะอาดวัดที่จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย วัดบางไผ่ วัดโมลี วัดละหาร และวัดมะสง โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าคณะนําทีม “บวร” เมืองเพชรรวมใจช่วยเหลือวัดประสบ
อุทกภัยเมืองนนท์ด้วยตนเอง ๑) ที่วัดบางไผ่ อําเภอบางบัวทอง ท่านเจ้าอาวาสวัดได้ให้การต้อนรับคณะของท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งนําคณะเข้าไปกราบไหว้พระประธานในอุโบสถ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้ทําบุญถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดพิธีการทางพุทธศาสนาด้วย จากนั้น ทีมบวรเมืองเพชรบุรี
ได้นําวัสดุอุปกรณ์ลงมือทําความสะอาด อาคาร ศาลา กําแพงวัด กันเต็มกําลัง ๒) ที่วัดโมลี อําเภอบางบัวทอง
เป็นแห่งที่ 2 ของคณะ “บวร” เมืองเพชรบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําคณะบวรเมืองเพชรบุรีเข้าไป
ทําความสะอาดภายในวัด ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดได้รอต้อนรับคณะ “บวร” เมืองเพชรบุรี เมื่อท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีและคณะไปถึง ได้กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดโมลี และทําบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็น
สิริมงคล จากนั้นคณะบวรเมืองเพชรบุรี ก็พร้อมนําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่นําไปฉีด ปัด กวาด เช็ด ถู ขัด ในขณะ
ที่ลงมือทําความสะอาดอยู่นั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู และคณะ ได้เข้ามาภายใน
วัดโมลี สนทนาและขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะรวมทั้งช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ทําความสะอาดวัดด้วย ๓) ที่วัดละหาร อําเภอบางบัวทอง เป็นแห่งที่ 3 ของคณะบวรเมืองเพชรบุรี รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสุรชัย อังเกิดโชค) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นผู้ดูแลคณะ
ทําความสะอาด ศาลา วิหาร อาคารและคอนโดบรรจุอัฐิ ๔) ที่วัดมะสง อําเภอไทรน้อย เป็นแห่งที่ 4 ของคณะ
บวรเมืองเพชรบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ คณะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพร้อมเจ้าหน้าที่
และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี และทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี
ลงมือฉีดน้ํา ปัด กวาด เช็ด ล้าง ขัด ถู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ส่วนหนึ่งและรอบบริเวณวัดยังมีน้ําท่วมขัง
โดยรอบ การเดิ นทางไปทําความสะอาดวั ดในนาม “บวร” เมืองเพชรรวมใจช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัยเมืองนนท์
ในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ได้มอบเสื้อคนเมืองเพชร เพื่อความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน และประสานความร่วมมือแม่ครัวของวัดทั้ง 4 แห่ง จัดทําอาหารกลางวัน เลี้ยงคณะบวรเมืองเพชร
สําหรับอาหารมื้อเช้าแจกเป็นข้าวกล่องพร้อมน้ําดื่ มรับประทานบนรถยนต์ขณะเดินทางออกจากจั งหวั ดเพชรบุ รี
เวลา 06.00 น. ของวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด โครงการ “บวร” เมืองเพชรรวมใจช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัยเมืองนนท์ เป็นแนวคิด
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ รี (นายสุรชัย อังเกิดโชค) ได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุ ม
มอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานในการดําเนินงาน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือแจ้งเวียน เรื่อง โครงการ “บวร” เมืองเพชรรวมใจช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัยเมืองนนท์ ให้ทุกจังหวัด
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา
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(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

