รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายวินัย
2 พ.อ.สุรพล
3 พล.ต.ต.วิรัช
4 พ.อ.รังสรรค์
5 นายบัญชา
6 นางนฤมล
7 นายพศวีร์
8 นางขวัญฤทัย
9 นายเผ่าพงศ์
10 นางพนอม
11 นายพิภพ
12 นายสถิตย์
13 นางสาวสุนันทา
14 นางวันเพ็ญ
15 นายปราโมทย์
16 นางศุภามาศ
17 นายพนัส
18 นายอํานาจ
19 นายประเสริฐ
20 นายสมนึก
21 พ.อ.ธนวิทย์
22 นายไกร
23 นายสมพร
24 นายวันชัย
25 นางสาวพิมพ์พรรณ

บัวประดิษฐ์
แสงผ่องใส
วัชรขจร
ปุ่นอภิรักษ์
ค้าของ
ปิ่นประชานันท์
สมใจ
ถนอมเกียรติ
แฮวอู
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลปะ
เครือนาค
กรีสุระเดช
กรมมา
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
บุญบันดาล
อรุณรัตน์
จันทรกูล
พัฒนประสิทธิ์

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

๒
ฤทธิรงค์
คูหพันธ์
พุทธวิโร
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
อินทาปัจกรวรา
พัฒนเจริญ
สุวรรณสัมพันธ์
เชาวน์โอภาส
สง่าแสง
ดอนไพรวัน
จันจะนะ

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
38 นายประจวบ
39 นายชัยศรี
40 นายปราโมทย์
41 นายประมณฑ์
42 นายชนาญวัต
43 นายวิรัตน์
44 นายรัฐพล
45 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
อรุณเจริญสุข
สําเภาเงิน
สุจริต
จิตร์ภิรมย์ศรี
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
รักษาราชการแทนนายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
46 พ.ต.อ.วิฑูรย์
47 พ.ต.อ.สุวัฒน์
48 พ.ต.อ.เดชา
49 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
50 พ.ต.อ.บัญญัติ
51 พ.ต.อ.วรเดช
52 พ.ต.อ.จักรพันธ์
53 พ.ต.อ.วีระยศ
54 พ.ต.ท.เสวก
55 พ.ต.ท.สร

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาน
รังสิมันต์
เพียรสวัสดิ์
สวนคล้าย
แก่งสันเทียะ
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
อรุณรุมแสง
ซื่อตรงพานิช

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก

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

นายพัฒนพงศ์
นางอุไรวรรณ
นายนิคม
นายวิทยา
นายโสภณ
นางสาวนนทชา
นายกิตติ
นายสําเนา
นายทรงเกียรติ
นายประสาร
นายถนอมพล
นายเชิดพงษ์

๓
56
57
58
59

พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.สุชาติ
ร.ท.วีระวัฒน์
พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์

ชัยพันธ์
แสงนิล
โพธิ์ไทรพิทักษ์
บุญชูวิทย์

60 พ.ต.ต.วิสูตร

ใบเงิน

61 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

62 พ.ต.ต.ฐิติพงศ์

เจนกิจเจริญชัย

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

๔
63

น.ต.ณรงค์

ขําเขียว

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)

64 พ.ต.ท.ไสว

คีรี

กระทรวงกลาโหม
65 พ.ต.ฤทธิชัย

ประภาวิตร

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางมาลินี
67 นางอุษชา
68 นายราเชนทร์
69 นายชัยบดินทร์
70 นายธนกร

บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
อุดมศิริ
สุวรรณพจน์
รัตตมงคล

71 นายคุณากร
72 นายเทียนไชย

แสงสุริยงค์
เปรมปราคิน

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
เต็งมณีวรรณ
73 นางสาวนงนิตย์

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มังคละ
74 นายเดชะ
กล่ําพันธุ์ดี
75 นางรุจี
ทัศนาจุรีสกุล
76 นายตะวัน
สังข์สูตร์
77 นายคูณ

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไตรสุรัตน์
78 นายวิชัย
หนูสอน
79 นายวิลาศ
สกุลปภาพงศ์
80 นางมนณกร
81
82
83
84
85
86

นางวรรณเพ็ญ
นางสาวศิริ
นายเสน่ห์
นายทวี
นางสาววรนุช
นางธัญพร

เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
ลาภอารมณ์
อานอาชา
อิงคโรจน์ฤทธิ์
เลิศแก้ว

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

๕
87
88
89
90
91
92
93
94

นายเชมชาติ
นายสมเกียรติ
นายมานิตย์
นายทองล้วน
นายศุภชัย
นางสาวปิยรัตน์
นางปัทมา
นายพิทยา

ปัญจมทุม
นวลละออง
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
เม่งพัด
ตรีนิติ
รัตนอําภา
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
นัยนันท์
95 นายเสริมศักดิ์
กีรติวรการ
96 นายสัมฤทธิ์
มาศมัณฑนะ
97 นายกฤตนัยน์
ผางามวิจิตร
98 นายอนพัทธ์
สมุทรแสง
99 นายกิติศักดิ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานสุข
100 นายรักษ์กล้า
สถานสุข
101 นายรักษ์กล้า
102 นายศรศักดิ์
103 นายพิชัย

วิริยะเอกกูล
บัณฑิตสมิทธ์

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
104 นายอมฤต
สังข์นิมิต
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
105 นางสุฑามาศ
ธงศิริ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
106 นายสุธี
กระทรวงพลังงาน
107 นายสกลธรรม

ดวงดี

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
108 นายโชควิชัย
109 นางสาวเปรมนีย์
110 นายสมภพ

ฟ้อนบําเรอ
ทรัพย์โชคไชย
ราญไพร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ขาวละเอียด
111 นายโกศล
112 นายศุภกร
ทองคล้ํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

๖
113 นายชูชีพ

ร่วมบุญ

แทน ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
114 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
115 นายณรงค์ศักดิ์
116 นายสุชาย

สมพัศ
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
117 นายสมภพ

ราญไพร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
118 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
119 นางสาวเพ็ชรดา
120 นายคัมภีร์
121 ผศ.สาโรช
122 นายประวิทย์
123 นางสาวชูศรี
124 นายยรรยงค์
125 นายมานะ
126 นายวีรวัฒน์
127 นายประมุข
128 นายจํานงค์
129 นางสาวฉันทนา
130 นายสาโรช
131 นายสมจิตร์
132 นางโกศล
133 นายวีระ
134 นายชาญณรงค์
135 นายสมหมาย

เพ็ชรรัตน์
สายยะสนธิ
เผือกบัวขาว
หลักบุญ
อุดมกุศลศรี
เจริญศรี
โพธิ์น้อย
สวัสดิ์สุข
ติฐิโต
สุขชู
โพธิครูประเสริฐ
ระหว่างบ้าน
มีวาสนา
หลักเมือง
กิ่งแก้ว
รัตนา
ลิ้มเจริญ

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

กระทรวงสาธารณสุข
136 นางประไพพิศ
137 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

๗
สํานักงานอัยการสูงสุด
138 นายวาที
139 นายสรรเพชญ
ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
140 นายสิทธิพร
141 นายอภิชาต
142 นายอานนท์
143 นายบันเทิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
144 นางสาวจิตรา
145 นางวรรณา
146 นายศุภชัย
147 นายอนุรักษ์
148 นายวรรธน
149 นางสาวกุณา
150 นายศักดิ์สิทธิ์
151 นายณจํารัส
152 นางสาวสิริกร
153 นายสุรสีห์
154 นายภราดร
155 นายมานะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
156 นายประทีป
157 นายอานนท์
158 นางธิดาภา
159 นางสาวนัทธมน
160 นางทิพย์วรรณ
161 นางสาวสุวรัตน์

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

สุขประเสริฐ
พวงน้อย
โถสกุล
นวมภักดี

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ทับยูง
กุฎาคาร
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
เติมวรรธนภัทร
พหุพันธ์
วาปี
พริ้มพราย
วัฒนธรรม
ลิ้มลิขิตอักษร
เวทยนุกูล
ภุมรา

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตํารวจหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

นทีทวีวัฒน์
พร้อมเพรียง
งามประดิษฐ์
รัตนวิบูลย์
จําปาทอง
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายประสาน วงศ์สวัสดิ์)
2 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕

๘
5 ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
6 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
7 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
9 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
10 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
11 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
12 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
13 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
14 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
15 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
16 ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. แสดงความชื่นชมและมอบช่อดอกไม้แก่ทีมนักร้องของจังหวัดเพชรบุรี ที่ประกวดร้อง
เพลงชนะเลิศในรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จากการที่ นายเจษฎา กาลตนากูล ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเชอราตัน
นางสาวทิพย์อักษร บัวแฝก ปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ และนายธนกฤต อยู่สุข
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนคงคาราม ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี ไปประกวดร้องเพลงในรายการ
“กิ๊กดู๋สงครามเพลง สามัคคีชุมชน” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และประกวดรอบชิงชนะเลิศไป เมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยเกณฑ์การตัดสินใช้คะแนนจากคณะกรรมการในรายการ รวมกับคะแนนโหวตทาง SMS
ผลการตัดสิ น ตัว แทนของจั ง หวัด เพชรบุ รี ทั้ ง ๓ ราย ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ ของรางวัล เป็ น
ถ้วยรางวัลและเงินสด จํานวน ๕ แสนบาท ซึ่งถ้วยรางวัลผู้เข้าประกวดมอบให้กับจังหวัด สําหรับเงินรางวัลส่วนหนึ่ง
จะมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษพิการซ้ําซ้อน และโรงเรียนธรรมิกวิทยา เนื่องจากบุคคลทั้ง ๓ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดเพชรบุรี และมีจิตเจตนามอบเงินรางวัลส่วนหนึ่งเพื่อสาธารณะประโยชน์ จังหวัดจึงขอมอบช่อดอกไม้
เพื่อแสงความยินดีและขอบคุณบุคคลทั้ง ๓
ตัวแทนผู้ประกวดร้องเพลง กระผม นายเจษฎา กาลตนากูล ตัวแทนผู้เข้าประกวดร้องเพลงรายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลง
สามัคคีชุมชน” ขอกราบขอบพระคุณ ทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความกรุณาร่วมกันโหวต
คะแนน จนพวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศ มา ณ โอกาสนี้
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลทั้ง ๓ ท่าน ที่ได้ไปประกวดร้องเพลงในรายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลง
สามัคคีชุมชน” จนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยและเงินรางวัล และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเพชรบุรี

๙
จากการแข่งขันนอกจากความสามารถของผู้เข้าแข่งขันแล้ว ยังมาจากคะแนนโหวตจากชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่มาจาก
ความร่วมมือร่วมใจกัน จึงขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความกรุณาแก่ผู้เข้าประกวด
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) ดร.ไกร
บุญบันดาล
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก ที่ทําการปกครอง

จังหวัดปทุมธานี
๒) นายแพทย์บัญชา ค้าของ
กลุ่มประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก

๓) นางสาวนนทชา อินทาปัจกรวรา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
๔) นายกิตติ
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕) นายศรศักดิ์

พัฒนเจริญ

ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก

วิริยะเอกกูล

ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ ๑๐

สาขาเพชรบุรี ย้ายมาจาก
๖) นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ย้ายมาจาก
มติที่ประชุม

๗) นายบันเทิง
รับทราบ

นวมภักดี

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
๑.๒.๑ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” ขณะนี้
มีเงินในบัญชีประมาณล้านเศษ ๆ และจากการประชุมคณะกรรมการฯ จะมีการจัดทําโครงการทําอาหารให้ช้าง
โดยการปลู ก พื ช เช่ น อ้ อ ย กล้ ว ย ไผ่ โครงการสร้ า งโป่ ง ช้ า ง ทํ า แหล่ ง น้ํ า ประมาณเดื อ นเมษายน ๒๕๕๕
โดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เป็นเจ้าภาพหลัก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการดังกล่าว สําหรับเงินบริจาคยังเปิดรับบริจาคอยู่
๑.๒.๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ไปพระราชทานเพลิงศพ นางประสม สุสุทธิ มีผู้ผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (แทงหยวก)
พุทธศักราช ๒๕๓๗ ณ เมรุวัดคงคารามวรวิหาร ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้
ทุกส่วนราชการร่วมรับเสด็จฯ
๑.๒.๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จะมีการประกวด To B Number One
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิ ตี้ จอมเที ย น พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี มี สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบุ รี
เป็นเจ้าภาพหลัก สําหรับส่วนราชการที่ต้องดําเนินการร่วม ได้แก่ สถานประกอบการ แรงงาน โรงเรียน ชุมชน
ของจังหวัด จีงขอให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
๑.๒.๔ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาส
ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา แห่งการตรัสรู้อนุตรธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเชิญชวน

๑๐
ทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๕๕ ณ วัด
ใกล้บ้าน สําหรับในอําเภอเมืองเพชรบุรี จะจัด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เวลา ๑๙.๐๐ น.
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
คลังจังหวัด
จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๘๙๙.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๒๙.๕๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๒ อยู่ในลําดับที่ ๖๖ งบประจําได้รับจัดสรร ๓,๕๒๖.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓,๑๐๔.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๕ อยู่ในลําดับที่ ๕๓ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๒๕.๗๙
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๔๓๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๙ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๕๘ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๒๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๑.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๑๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐ อยู่ในลําดับที่ ๒๐ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๑๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๕๔ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒๔.๔๐ ล้านบาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๑๑ งบประจําได้รับจัดสรร ๖๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ อยู่ในลําดับที่ ๑๑ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๖ ของประเทศ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๕.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๓๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๑๒ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๒ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๔๒.๔๙ คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๙๗ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๑๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๕.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๗๒.๘๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๑
กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จลูกจ้างและ
เงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด กรณี บําเหน็จบํานาญปกติและบําเหน็จลูกจ้าง ให้ยื่นล่วงหน้า
ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ แต่ไม่เกินเดือนกรกฎาคม ของปีที่พ้นจากราชการ บําเหน็จบํานาญและเงินช่วยเหลือผู้ซึ่ง
ออกจากราชการฯ ให้ยื่นล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ของปีที่ออกจากราชการตามโครงการฯ กรณีไม่สามารถ
ส่งสําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้บันทึกข้อมูลเงินเดือนสุดท้ายจากแฟ้มสมุดประวัติ

ประธาน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณล่าช้า จึงขอให้ส่วนราชการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกํากับดูแลโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

๑๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี
รักษาราชการแทน หน.สนจ. จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
กําหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา
๑๖.๐๐ น. พร้อมกันกับส่วนกลาง ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง และเพื่อให้งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จังหวัดจึงขอความร่วมมือส่วนราชการดําเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้อําเภอทุกอําเภอแจ้งรายชื่อวัด ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้จังหวัดทราบ
๒. กําหนดให้วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
๓. ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน ขอความร่วมมือ
สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา
ขอความร่วมมือให้สถานบริการต่าง ๆ งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและ
สถานีโทรทัศน์ ควบคุมรายงานที่ออกอากาศให้เหมาะสม
สําหรับจังหวัดจะจัดร่วมกับอําเภอเมืองเพชรบุรี ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม ตําบลท่าราบ อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) ประธานคณะกรรมการ
โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ฯ
รักษาราชการแทน หน.สนจ. ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสู้ภัยพิบัติ
แห่งชาติ” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดิน
ถล่มจังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ
ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว
ผู้แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จะมีการจัดงาน วันรวมพล อปพร.
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจะมีกิจกรรมการสาธิตและการซ้อมแผนอัคคีภัย การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒
๔.๓ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ “หวลย้อนพระนครคีรี ๑๕๓ ปี
ธานีมไหศวรรย์”
รักษาราชการแทน หน.สนจ. ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร”
ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
พิ ธี บ วงสรวงบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าช และพิ ธี เ ปิ ด งาน ในวั น พุ ธ ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๔ และเพื่ อ เป็ น การ
เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านอันดีงามของเมืองเพชร ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น จังหวัดขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีบวงสรวง และ
พิธีเปิดงานพระนครีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ หวลย้อนพระนครคีรี ๑๕๓ ปี ธานีมไหศวรรย์ ดังนี้
๑) พิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธี
บวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ณ บริเวณลานหน้าพระนครคีรี (เขาวัง)
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ๒) พิธีเปิดงาน ณ บริเวณลานหน้าพระนครคีรี (เขาวัง) เวลา ๑๖.๐๐ น.
แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระนครคีรี เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เดินทางถึงบริเวณพิธี ร่วมรับชมขบวนแห่ เวลา ๑๙.๐๙ น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี เปิดงาน และร่วม
ชมการแสดง ชุด “หวลย้อนพระนครคีรี ๑๕๓ ปี ธานีมไหศวรรย์” การแต่งกาย : ชุดย้อนยุค รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕
และรัชกาลที่ ๖
ประธาน

สําหรับการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ จะเลื่อนจากวันที่ ๑ –
๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ จะมีการจัดงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กิจกรรม
ประกอบด้วย ขบวนแห่ของแต่ละอําเภอ การแสดงทางวัฒนธรรม การจําหน่ายสินค้า OTOP ของแต่ละอําเภอ
ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง บนพระนครคีรี จะจัดกิจกรรมและการแต่งกายย้อนยุด สมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕
และรัชกาลที่ ๖ การแสดงโขน จากกรมศิลปากร งานช่าง ศิลปะปูนปั้น เป็นต้น สําหรับขบวนแห่งหลังเสร็จพิธี
จะนําไปจัดแสดง ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลกลางจังหวัดเพชรบุรี
สําหรับในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จะมีกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟงานพระนครคีรี – เมืองเพชร
จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการส่งทีมกอล์ฟเข้าแข่งขันหรือช่วยจําหน่ายบัตรกอล์ฟ เพื่อนํารายได้มาใช้ในการ
จัดงาน พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จะมีการจัดงาน
รวมน้ําใจ ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมของบริจาคมาใช้ในกิจกรรมของกาชาด จึงขอ
ความร่วมมือทุกส่วนราชการ ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการบริจาคสิ่งของ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ขอเชิญชวนคนเพ็ชรร่วมใจแต่งกายย้อนยุค รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี กําหนดจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ โดยกําหนดให้มีการแต่งกายย้อนยุค สมัย
รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ เพื่อฟื้นฟูธํารงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

๑๓
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดจึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการจัดทําป้าย
ข้อความเชิญชวนแต่งกายย้อนยุค โดยนําข้อความรายละเอียดลงไว้ที่ท้ายหน้ากระดาษหรือจดหมายราชการที่ส่ง
ทุกครั้ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบข้อความได้ที่เว็ปไซต์จังหวัดเพชรบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดข้อความปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
รู ป แบบการแต่ ง กายย้ อ นยุ ค ในงานพระนครคี รี – เมื อ งเพชร ครั้ ง ที่ ๒๖ ประจํ า ปี ๒๕๕๕
กําหนดให้แต่งกายตามแบบที่คณะกรรมการฯ โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า
และคณะ เป็นผู้ออกแบบ มีลักษณะแนวคิดในการออกแบบ “ย้อนยุค ร่วมสมัย ผู้สวมใส่มีความสุข” เสื้อสําหรับ
สุภาพสตรี มี ๔ แบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบปกเสื้อคอตั้งเข้ารูป แขนทรงหมูแฮม แขนสั้นต่อปลายแขนเรียบถึงข้อพับ
มีระบายรูปสี่เหลียมที่บริเวณหน้าอก ประยุกต์จากการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ๒) เสื้อคอตั้งผสมผสานระหว่าง
คอบ้าบ๋าและราชประแตนทรงเข้ารูป แขนทรงหมูแฮม มีระบายทรงยาวรีที่บริเวณหน้าอก ประยุกต์จากรัชกาลที่ ๔
และรัชกาลที่ ๕ ๓) เสื้อคอกว้างแขนสั้นบานพลิ้ว ทรงยาวตรงมีจีบรัดและผูกโบว์ที่สะโพก ประยุกต์จากตอนปลาย
สมัยรัชกาลที่ ๖ ๔) ทรงตรงยาว แขนสั้น คอเสื้อตั้งเล็กน้อย ประยุกต์จากสมัยรัชกาลที่ ๔ เสื้อสําหรับสุภาพบุรุษ
มี ๒ แบบ ได้แก่ ๑) เป็นเสื้อแขนสั้น คอผสมผสานระหว่างคอราชประแตนกับคอบ้าบ๋า ด้านหน้ามีแถบสีส้มอ่อน
ประกอบลายกราฟิก ลายปูนปั้นของสถาปัตยกรรมบนเขาวัง เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นที่แตกต่างจากเสื้อ
โดยทั่วไป ๒) ทรงตรงยาว แขนสั้น คอเสื้อผสมผสานระหว่างคอบ้าบ๋าและราชประแตน บริเวณหน้าอกมีแถวสีส้ม
อ่อนประกอบลายกราฟิก ลายปูนปั้นเพื่อสร้างความโดดเด่น
เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและเทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี จึงกําหนดเชิญชวนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการแต่งกายย้อนยุค
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีรูปแบบการแต่งกายตามแบบข้างต้น รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อผ้าได้จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน

สําหรับวันเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ ให้แต่งกายย้อนยุคสมัย
รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ เต็มยศ ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ให้แต่งกาย
ตามแบบที่กําหนดหรือปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม เป็นชุดย้อนยุค หรือชุดไทย

อุตสาหกรรมจังหวัด ขณะนี้ ไ ด้ ป ระสานงานไปยั ง สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ขอความร่ ว มมื อ
ให้ประสานไปยังโรงงานผลิตผ้าเรียบร้อยแล้ว ผ้ามีหน้ากว้าประมาณ ๑.๕ เมตร ราคาหลาละ ๕๐ บาท ผ้าพิมพ์ลาย
ปูนปั้น ราคาเมตรละ ๕๐ บาท ค่าปักลาย “พระนครคีรี” ราคาตัวละ ๒๐ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔
๔.๕ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยทรายเหนือ เขต ๒ อําเภอชะอํา แทนตําแหน่งเดิมที่ว่าง นายสราวุฒิ จันทร์สง่า ได้รับการคัดเลือก
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ค รบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน และกรรมการอื่น จํานวน ๑๑ คน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ –
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลตําบลท่ายาง เทศบาลเมืองชะอํา
สมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ หรือที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางตะบูน ได้เสียชีวิต ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน ทาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๓ แห่ง ดังนี้ เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลตําบลเขาย้อย และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก
ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วันครบวาระการดํารงตําแหน่ง และมีการประชุมซักซ้อม
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
การนับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครจูงใจด้วยการ
จัดให้ จัดทําให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณ
เป็ น เงิ น ได้ อีก ทั้งห้ ามจู งใจ ในการให้ เสนอให้ หรือ สัญ ญาว่ า จะให้เ งิน ทรั พย์สิ น หรือ ประโยชน์อื่น ใดไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม แก่ ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการ
จัดให้มีมหรสพ งานรื่นเริงต่าง ๆ เลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใด และห้ามหลอกลวง บังคับขู่เข็น ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย
หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและข้อห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้ง เริ่มนับภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันครบวาระจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
การขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
และนอกราษฎร์อาณาจักร ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการ ไปจนถึง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่
ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑)
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี กําหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑) ประจําปีภาษี ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา หรือยื่น
ผ่านเว็ปไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี
ในการให้บริการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนให้คําแนะนําและชี้แจงการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐/๙๑

๑๕
ทางอินเทอร์เน็ต สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จะเปิดบริการตั้งบูธประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการ
ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. (วันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.) และในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถูกหักภาษีไว้เกิน ให้ยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อขอคืนภาษีเงินได้แต่เนิ่น ๆ จะได้รับเงินคืนภายใน ๑๕ วัน
ขณะนี้มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร ได้โทรศัพท์ไปยังผู้เสียภาษีและแจ้งว่าผู้เสียภาษี
มีสิทธิ์ได้รับคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมทั้งขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือรหัสบัตร ATM หรือเลข
ประจําตัวประชาชน เพื่อใช้ในการโอนเงินคืนภาษี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะทําให้ผู้เสียภาษีหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของ
ผู้แอบอ้าง ทําให้เสียทรัพย์สิน เงินทอง ดังนั้น สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษี
ในเขตท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ทราบถึงพฤติกรรมหลอกหลวงดังกล่าว เพื่อมิให้หลงเชื่อต่อคําแอบอ้างของบุคคลเหล่านั้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
๕.๒ งานกาชาดประจําปี ๒๕๕๕
จ่าจังหวัด
สลากกาชาดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ เลื่อนวันออกสลากจาก
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕
การจัดร้านมัจฉากาชาด กําหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕
สําหรับวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มีการจัดงานวันรวมน้ําใจ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอ เป็นผู้รับมอบของ
การประกวดหนุ่มลุ่มน้ําเพชร ประกวดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เวลากลาง เป็นกิจกรรม
เพื่อสร้างความสามัคคี และการแสดงออกของเยาวชนเมืองเพชร ในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านยาเสพติด
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นชายไทย สถานภาพโสด อายุระหว่าง ๑๖ – ๒๕ ปี ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
หรือมีบิดา – มารดาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เปิดรับสมัคร ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หรือที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ –
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจะแจ้งให้ส่วนราชการ
ทราบอีกครั้ง
รับทราบ
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

