รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายไกร
3 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
4 พ.ต.นรินทร์
5 พล.ต.ต.พีรชาติ
6 น.อ.หญิง ราวัลย์
7 นายประจักษ์
8 นายสาธิต
9 นายชวพันธุ์
10 นางขวัญฤทัย
11 ว่าที่ ร.ต.วราทร
12 นายคํารณ
13 นางณัฐนันท์
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายทํานุก
นางอําพร
นางสวัสดีโสภา
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นางนันทิรา
พ.อ.ประเวศ
นายประสงค์
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นางปิยา
นายมานะ
นางพรสม
นายยุทธนา

ทองนิตย์
บุญบันดาล
ประวิตร
สายกระสินธุ์
รื่นเริง
แก้วอุย
วัฒนะกูล
รัตนศรีทอง
อันตราเสน
เสาวนะ
ศิริวุฒิ
พวงมณี
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สัมมาวิริยา
รัตนวราหะ
พูลไชย
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
ชูเกตุ
เชิดชูวงศ์
ศรีสุโท
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
เสือคาบแก้ว
วัฒนากร
เปาปราโมทย์
สมบูรณ์จิตต์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นายโสภณ
นางจิดาภา
นายภาณุฉัตร
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นายมงคล
นายจตุพจน์

คงเทียบ
ชยธรกุลศิริ
สวัสดิชัย
เทียนสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
รอดจากทุกข์
ปิยัมปุตระ

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายรัฐฐะ
40 นายไพบูลย์
41 นายปริญญา
42 นายวิสาห์
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายคงศักดิ์
45 นายสิงหราช
46 นายขจรศักดิ์

สิริธรังศรี
ยิ้มแย้ม
โพธิสัตย์
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
สุดลาภา
วงษ์เสงี่ยม
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
แทน นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 น.ท.ณรงค์

ขําเขียว

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นาโควงค์
เทศทอง
พละสาร
สุวรรณนิกขะ
ธุวังควัฒน์
สิทธิชัย
โพธิพันธุ์
ผดุงรุ่งเรืองกิจ
มณีใส
วรคุตตานนท์
พันธ์แจ่ม
ปิตุทิพย์

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน

วุธนู

ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)

ร.ต.อ.บัณฑิต
ร.ต.อ.ประจักษ์
พ.ต.อ.วิฑูรย์
พ.ต.อ.สุวัฒน์
พ.ต.ท.นพดล
พ.ต.อ.สมชัย
พ.ต.อ.ปราโมทย์
พ.ต.ท.คมศักดิ์
พ.ต.อ.นพดลภ์
พ.ต.ท.พรศักดิ์
พ.ต.ท.สมนึก
พ.ต.ท.พงศธร

กระทรวงกลาโหม
60 พ.ต.เรืองศักดิ์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
61 นางมาลินี
บุญสม
62 นางชลลดา
ทองอุทัยศรี
63 นายเกษมภูมิ
วีรสมัย

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

๓
64 นางสาวสุธารัตน์

จิตสมบูรณ์

65 นายธนพร

แก้วประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
66 นายโกศล
เรืองสว่าง
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
67 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
68 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
หหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
69 นายวิชัย
70 นายรัฐพันธุ์
71 นายประกิต
72 นายอนุชิต
73 นางปัทมา
74 นางปทุมวดี
75 นายพรเทพ
76 นางสาวกมลวรรณ
77 นางสาววรนุช
78 นายสมเกียรติ
79 นายศักดา
80 นายกฤษณุพันธ์
81 นายสุรศักดิ์
82 นางสาวนวนิตย์
83 นางสาวศิริ
84 นายศุภชัย

ไตรสุรัตน์
รัตนบรรพต
ขําเลิศ
พรแดง
รัตนาอําภา
มนต์คงธรรม
สองสี
นุชัย
อิงคโรจน์ฤทธิ์
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
กุลลาย
คลอ่งแคล่ว
วัดสว่าง
เม่งพัด

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
85 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
86 นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
87 นายสว่าง
รัตนนรา
88 นายสมชัย
เอียตระกูล

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
89 นายธีระพล
เทพทอง
90 นายแมนชูวงศ์
นาครักษา
91 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
92 นายนิจิตณาพงศ์
บัณฑิตสมิทธ์

แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
93 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
94 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร์

หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

๔
สํานักนายกรัฐมนตรี
95 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
96 นายสุรกฤษฎิ์

วงศ์วราภัทร์

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
97 นายประสพชัย
98 นางสาวเปรมนีย์

พูลเกิด
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
99 นายประสิทธิ์
ชาญชัชวาล

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
100 นายบุญชัย
101 นายสุชาย

ตันอนุกูล
จาตุรพิทักษ์กุล

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
102 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
103 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
104 นายกฤติกร
105 นายกิตติภพ
106 นางเจตนิสิฐ
107 นายกนก
108 นายประชุม
109 นายประมุข
110 นายจํานงค์
111 นายอภิสิทธิ์
112 นายอิสมะแอ
113 นายสหรัฐ
114 นายนิคม
115 นายสมจิตร์
116 นายชาญณรงค์
117 นายวีระ
118 นายประสิทธิ์

สําราญถิ่น
รักษาราษฎร์
นิมาภาศ
ปิ่นตบแต่ง
แสงกสิกรณ์
ติฐิโต
สุขชู
เลขาตระกูล
หลําหล๊ะ
พูลนาค
ศรีวิโรจน์
มีวาสนา
รัตนา
กิ่งแก้ว
เรืองแสงอร่าม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
119 นางเพ็ญจมาส
120 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

๕

สํานักงานอัยการสูงสุด
121 นายวิรัตน์
122 นางทิพาพร

วจนกิจไพบูลย์
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
123 นายหิรัณย์เศรษฐ์
124 นายชัยรักษ์
125 ดร.กรัณย์
126 นายวิเชียร
127 นายธานินทร์
128 นายมนู

เหยี่ยมประยูร
คุ้มโต
สุทธารมณ์
เรียบร้อย
กิตตยานุรักษ์
อาลี

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
129 นางยุวดี
130 นางสาววิจิตรา
131 นางนฤมล
132 นางมธุรจน์
133 นายวรรธน
134 นางสาวปรนัย
135 นายบุญยอด
136 นายจรัญ
137 นายภราดร
138 นายชรินทร์
139 นายมานะ

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
กิจพ่วงสุวรรณ
สุภาษิต
เติมวรรธนภัทร์
เลียนวราสัย
มาคล้าย
ไม้จันทร์
เวทยนุกูล
วรรณา
ภุมรา

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
140 นายอานนท์
141 นางสาวธราภรณ์
142 นางวรรณวิมล
143 นายวิชัย
144 นายพิสิษฐ์
145 นายสกล
146 นายราชัน
147 นางสาวสุวรัตน์

พร้อมเพรียง
กิจประเสริฐ
ดั่นประดิษฐ์
ไพศาลพัฒนสุข
บุญส่งนาค
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

๖
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
รองผู้บังคับการ ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
นายด่านศุลกากรแม่กลอง
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการเขตเพชรบุรี ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๑.๑ การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๗ ขอขอบคุณ
หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๗
ให้ผ่านไปด้วยดี ซึ่งมีประชาชนทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและต่างประเทศเที่ยวชมงานเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ ขอขอบคุณ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นําคณะกรรมการจากรายการตีสิบมาร่วม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จัดประกวดหนุ่มลุ่มน้ําเพชร รายได้จากการจําหน่ายพวงมาลัยนําเข้าเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี จัดประกวดนางสาวเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดรําวงย้อนยุค จํานวน ๙ คณะ
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก อําเภอบ้านลาดจัดแข่งขันวัวเทียมเกวียน ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ไทยทีวีสี ช่อง ๓ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ โรงเรียนต่าง ๆ นําทหาร นักเรียน นักศึกษามาร่วมการจําหน่ายฉลาก
มัจฉากาชาด สําหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะมีการจัดงานของดีท่ายาง งานไทยทรงดําของอําเภอเขาย้อย และ
การจัดแข่งขันไตรกีฬา ประกอบด้วย กีฬาว่ายน้ํา วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น รวมทั้งการจัดดนตรีชายหาด ณ โรงแรม
รีเจนท์ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๑.๑.๒ เรื่องการเลือกตั้งทดแทน ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ดําเนินการเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้การเลือกตั้งผ่านไปด้วยดี
๑.๒.๓ เรื่องการรับจํานําข้าวเปลือก มีเงินจากการจําหน่ายข้าวเข้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) งวดละประมาณ ๑๐ – ๒๐ ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอ คงเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงิน
จํานวน ๘,๐๐๐ ราย งบประมาณเกือบแสนกว่าล้านบาท ขณะนี้การชุมนุม ณ กรุงเทพมหานครเพิ่มความรุนแรง
ฝากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เพชรบุ รี ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี รวมทั้งนายอําเภอทุกอําเภอ ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่
๑.๒.๔ เรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ขอให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเร่ ง ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้ทันเวลา
๑.๒.๕ เรื่องปัญหาภัยแล้ง ขอให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
นายอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการสํารวจตรวจสอบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เพราะมีบางพื้นที่ที่น้ําเข้าไปถึง ขอให้เข้า
ไปดําเนินการหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
๑.๒.๖ ฝากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ขณะนี้เงินงบประมาณและเงินที่ได้จากการบริจาค จํานวน
ประมาณ ๓ ล้านบาท ไม่เพียงพอในการจัดสร้าง ต้องหางบประมาณเพิ่มเติม สําหรับใช้ในการดูแลอนุสรณ์สถาน
การทํารั้ว ค่าจ้างทําความสะอาด การตัดต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หาก
เสร็จเรียบร้อยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามจํานวนมาก
๑.๒.๗ เรื่องการจัดทําปฏิทินการบริหารงบประมาณ ขอให้ทุกส่วนราชการจัดทําปฏิทิน
ของการบริหารงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ ในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเวลากําหนด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๑. การเสนอหนังสือและร่างหนังสือ กรณีการขออนุญาต จะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ไม่มีขั้นตอน
(นายไกร บุญบันดาล) ในส่วนของการขออนุมัติ จะเป็นเรื่องของของโครงการ การเบิกจ่าย หรือข้อระเบียบกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้ใช้คําให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้ยึดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และขอให้ใช้เลขไทย
การพิมพ์หนังสือและการเซ็นชื่อรับรอง

๘
๒. การเสนอคําสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน กรณีเป็นเรื่องที่รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี สามารถเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องนั้น หรือดําเนินการเรื่องนั้น ๆ ได้ เพื่อความ
รวดเร็ว ขอให้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หากเป็นการ
แต่งตั้งกรรมการปกติ หัวหน้าส่วนราชการสามารถดําเนินการเองได้ ให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็น
ประธานได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
๓. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี มี ๗๔ หน่วย
เลือกตั้ง มี ๓ พื้นที่ใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๒) อําเภอบ้านแหลม ๓) ตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด
ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ประสานนายอําเภอและตํารวจภูธรจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งดําเนินการเบิกจ่าย ในส่วนของ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายขอให้มีภาพถ่ายประกอบการเบิกจ่ายด้วย
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัด จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สร้างแหล่งทําการประมงและเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจําปี ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้อนุมัติ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้กับสํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อดําเนินโครงการ
สร้างเสริมความมั่นคง ด้านอาหารประมงเพชรบุรี และฟื้นฟูพัฒนาแหล่งทําการประมงน้ําจืดของจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย และสร้างแหล่งทําการประมง
ให้เป็นแหล่งสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชน และ
ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืน จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมจํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งแรกวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณแม่น้ําเพชรบุรี บริเวณบ่อตะกั่ว อําเภอท่ายาง ครั้งที่สอง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ บริเวณเขื่อนเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และครั้งที่สาม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณแม่น้ําเพชรบุรี
บริเวณเหมืองทโมน ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี เป้าหมายปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด ๘ ถึง ๑๐
เซนติเมตร ลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ ๒ ล้านตัว วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย
ทีมงานตรวจติดตามโครงการปิดทองหลังพระ บ้านโป่งลึก - บางกลอย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ต้นแม่น้ํา
เพชรบุรีอย่างถาวร โดยได้ดําเนินการจนสามารถบริหารจัดการน้ําใช้ในการทําการเกษตร ตลอดจนทํานาขั้นบันได
และเก็ บ เกี่ ย วข้ า วได้ การส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ถื อ ว่ า โครงการดั ง กล่ า วมี ค วามคื บ หน้ า และสามารถ
ช่วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้จริงในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาผืนป่าต้นแม่น้ําเพชรบุรีได้อย่างยั่งยืน วันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ฐานะ
ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
กิ จ กรรมประกอบด้ วย การกล่ า วคํ า ปฏิ ญ าณตนต่อ พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์ มอบเข็ ม อาสารั ก ษาดิ น แดนสดุ ดี
ประจําปี ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑ นาย การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของมูลนิธิอาสา
รักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ราย และมอบถ้วยพร้อมรางวัล
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและต่อด้วยการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จํานวน ๒๒ ราย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร) และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเครื่องกันหนาว
แก่ประชาชนผู้กําลังประสบภัยบนพื้นที่สูงของ อําเภอแก่งกระจาน และอําเภอท่ายาง จํานวนกว่า 2,255 ผืน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเหล่ากาชาดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พบปะเยาวชนและ
เปิดอบรมโครงการหนุ่มสาวชาวเพชรยุคใหม่วัยใสไร้ปัญหา แนะแนวทางวางแผนทักษะการดําเนินชีวิตอย่างมี

๙
คุณภาพแก่นักเรียน รับมือกับพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งปัญหาคุณแม่วัยใส ปัญหายาเสพติด และปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเยี่ยม
บ้านยามเย็นครอบครัวคนเพชร หมู่ที่ 2 ตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และมอบ
ใบประกาศนียบัตรกับครอบครัวที่ ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง มอบพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กับผู้นําท้องถิ่น และร่วมรับประทานอาหาร
กับชาวบ้าน โดยได้เยี่ยมชมศูนย์ OTOP แม่จินดา เยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จเศรษฐกิจพอเพียง และ
ครัวเรือนยากจน มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นต้น จากนั้นรับฟังปัญหาของพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการช่วยเหลือต่อไป วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตร การถวาย
สังฆทาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การปฏิบัติธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การสวดมนต์หมู่
ทํานองสรภัญญะ นิทรรศการเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา นิทรรศการเกี่ยวกับหลักธรรมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรี
ช่วงเช้า จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่ ๔
รั ชกาลที่ ๕ และรั ชกาลที่ ๖ ณ บริเวณลานพิ ธีหน้ าพระนครคีรี (เขาวั ง) ช่วงค่ํา พิธี เปิดงาน เวลา 16.30 น.
ขบวนแห่เทิดพระเกียรติและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว จาก ๘ อําเภอ โดยมีการประกวดขบวนแห่เป็น
ประเภทความคิด และประเภทสวยงาม สําหรับปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าลายเอกลักษณ์เพชรบุรีสีชมพู โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงาน งานพระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ ๒๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปีนี้
ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะร้านมัจฉากาชาด และกิจกรรม
บนเขาวังเป็นการแสดงจากต่างประเทศคือประเทศจีน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ จํานวน ๕ วัน ณ โรงโขน
จังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณภาคราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
สมาคม สโมสร พ่อค้าตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีที่ร่วมมือร่วมใจกันทําให้การจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร
ในครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและประสบความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด งานสร้ า งชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเพชรบุรี โครงการขับเคลื่อนการประสานและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ นํามาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของอาเซียน โดยเดือน
กุมภาพันธ์ ไปองค์การบริหารส่วนตําบลยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง และองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองปรง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรง ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย ได้รับฟังสภาพพื้นที่และปัญหาความต้องการ
รวมทั้งให้คําแนะนําต่าง ๆ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานออกเยี่ยมสถาน
ประกอบกิจการในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการช่วยเหลือของสถาน
ประกอบกิจการที่ต้องการจากภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน เดือนนี้ไป ณ บริษัทชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
สาขาเพชรบุรี อําเภอชะอํา ซึ่งมีกําลังผลิตปูนเม็ด 1800 ตัน/วัน พนักงาน จํานวน 83 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว
ปัญหาที่พบ คือ ขาดแคลนบริษัทรับเหมาในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกับผู้รับเหมาท้องถิ่น ความต้องการ คือ
ควรมี ก ารรวมศู น ย์ ใ นการส่ ง รายงานการตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานประจํ า ปี เพื่ อ ความสะดวกและง่ า ยต่ อ การ
ประสานงานหรือขอคําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ผู้แทนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานสักการะ
และปิดทองพระหัตถ์องค์ต้นแบบพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม ณ จุดชมวิวชายหาดชะอํา อําเภอชะอํา พร้อมเปิดให้
พุทธศาสนิกชนร่วมบําเพ็ญบุญกุศล ปิดทองร่วมกัน ค่ําวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดเพชรบุรีจัดประกวด

๑๐
นางสาวเพชรบุรี ซึ่งเดิมใช้ชื่อการประกวดว่า “สาวหวานเมืองเพชร” ในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 28
ประจําปี 2557 ณ เวทีกลางสนามหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล/พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร) ทั้งสองท่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานการประกวด
มีสาวงามเข้าร่วมประกวด จํานวน 47 คน ตําแหน่งขวัญใจประชาชน นับจากจํานวนพวงมาลัยและดอกไม้ที่มอบ
ให้กับสาวงาม ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางถญาดา ผ่องรพีพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท หมายเลข 28
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ นําพล หมายเลข 42 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
นางสาวกชกร สกุลไทย หมายเลข 44 ควบตําแหน่งรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่
นางสาวเกวลี รังสิยานุพงศ์ หมายเลข 27 ควบตําแหน่งรางวัลขวัญใจประชาชน นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรี
ยังได้มอบรางวัลขบวนแห่บนเวทีแห่งนี้อีกด้วย ผลการประกวดขบวนแห่ ได้แก่ ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อําเภอท่ายาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
อําเภอบ้านลาด รางวัลชมเชย ได้แก่ อําเภอบ้านแหลม ประเภทความคิด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อําเภอเขาย้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อําเภอแก่งกระจาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อําเภอชะอํา รางวัล
ชมเชย ได้แก่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
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มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๕๑๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๑๕๖.๗๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๒๕ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๒๕๓.๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๓๗.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๔ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๕
งบประจําได้รับจัดสรร ๔,๒๕๙.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๐๑๙.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๙
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงสุด (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน
๒๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สํานักงานบํารุงทางจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๖๖.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๒.๓๒
ล้านบาท ๒) สํานักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์) งบประมาณ ๑๒.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๐๕ ล้านบาท
๓) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๓.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๓.๗๒ ล้านบาท
๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๓๕.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘.๗๕ ล้านบาท
๕) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๘๔ ล้านบาท
๖) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี งบประมาณ ๔.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๐๓ ล้านบาท ๗) สํานัก
ชลประทานที่ ๑๔ งบประมาณ ๔๑.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗.๙๗ ล้านบาท ๘) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี งบประมาณ ๓๐.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๔๗ ล้านบาท ๙) สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๔๗ ล้านบาท ๑๐) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๒๘๔.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔.๐๕ ล้านบาท ๑๑) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ งบประมาณ ๒๑๕.๑๓
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗.๘๕ ล้านบาท ๑๒) สถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๙.๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๒๐ ล้านบาท ๑๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ ๑๘.๒๘
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๐๔ ล้านบาท ๑๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๕) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๗๗ ล้านบาท ยังไม่มี
ผลการเบิกจ่าย ๑๖) กก.๑ บก.กฝ.ค่ายพระรามหก งบประมาณ ๓.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๑
๑๗) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ งบประมาณ ๑๒.๐๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๘) สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๗.๐๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๙) วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบุรี งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบประมาณ ๖๓.๑๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง งบประมาณ ๑๙๕.๒๕ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๒๒) งบจังหวัด งบประมาณ ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๔.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๙ งบลงทุนได้รับ
จัดสรร ๑๑๓.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๕ งบประจําได้รับ
จัดสรร ๓๑.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๙
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓๒๘.๙๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ เป้าหมายไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๖ งบลงทุนได้รับ
จัดสรร ๑๑๙๕.๒๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๓๕ งบประจําได้รับจัดสรร
๑๓๓.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ หดตัวจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ ๐.๙ แรงฉุดดึงจากการหดตัวของอุปทานภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ยังสามารถขยายตัวได้ ตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ด้านปริมาณ
เงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวได้ สอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนสําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๔.๔ ตาม
การหดตัวของดัชนีผลผลิตภาคบริการ ตามการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เป็นผล
จากฐานปีก่อนสูง เนื่องจากเดือนเดียวกันของปีก่อนผู้ประกอบการภาคเอกชนเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทําให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เป็นสําคัญ ประกอบกับ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิต
ภาคเกษตร หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๐ และ ๑๕.๔ ตามการลดลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ด้านอุตสาหกรรม จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม และการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าว เป็นสําคัญ เศรษฐกิจ
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๗.๑ สะท้อนจากการขยายตัวของดัชนี
การใช้จ่ายภาครัฐ โดยขยายตัว ร้อยละ ๒๓.๑ เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําของสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานกองทัพบก และหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ประกอบกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ยังสามารถขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๕.๓ ตามการขยายตัวของสินเชื่อสําหรับการลงทุน เป็นสําคัญ สําหรับ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๖ ตามการลดลงของจํานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ด้านรายได้
เกษตรกรในจังหวัด หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๔.๐ เป็นผลจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัว
ร้อยละ ๑๕.๔ เนื่องจากการลดลงของปริมาณข้าว เป็นสําคัญ ส่วนราคาสินค้าเกษตรกรรมในภาพรวขยายตัวจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๗ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
๖.๗ ตามการขยายตัวของปริมาณเงินฝากของทุกธนาคาร แต่ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ ๘.๒ ในเดือนก่อน
สําหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕.๒ ตามการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ธนาคารออมสิ น และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของการลงทุ น
ภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๑ เป็นผลจากการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ส่วน
เสถียรภาพด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๓
มติที่ประชุม
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๑๒
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การประกาศสอบและประกวดราคาการจัดซื้อ จัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผอ.สวท. จังหวัด
การประกาศสอบและประกวดราคาการจัดซื้อ จัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอความร่วมมือ
ทุกส่วนราชการ จะต้องจัดส่งเอกสารประกาศสอบและประกวดราคาการจัดซื้อ ให้สํานักงานวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างที่อยู่ก่อนและไม่เกินการที่จะประกาศให้ประชาชนเข้ามายื่นเพื่อซื้อ
เอกสารประกวดราคา หรือให้ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน เนื่องจากต้องทําผัง ไม่รวมวันหยุด ประกาศทุกวันจันทร์ –
วันศุกร์ เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. ทั้งนี้ เพื่อลดการเข้าข่ายกรณีความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (พ.ร.บ ความผิดเกี่ยวกับการฮั้วงานของรัฐ)
มติที่ประชุม
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๔.๒ การปฏิบัติตามรพระราชบัญ ญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ กําหนดไว้ ดังนี้ “มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ ๑) ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตาม
วรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ตามพระราชบัญญัตินี้” วัตถุประสงค์ของมาตรา ๓ วรรคสอง เพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการตามมาตรฐาน
ด้านการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
เช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชน โดยหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ราชการที่ตนรับผิดชอบ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
แนวทางในการประกาศนโยบายความปลอดภัยฯ สําหรับส่วนราชการมี ดังนี้ ๑) สําหรับราชการ
ส่วนกลาง อาจกําหนดนโยบายความปลอดภัยฯ โดยหัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจสูงสุดในระดับกรม ซึ่งควร
พิจารณาให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างและภารกิจของแต่ละส่วนราชการ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในภาพรวมของส่วนราชการ
๒) สําหรับราชการส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้กําหนดนโยบายความปลอดภัยฯ แก่ส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัด สําหรับหน่วยราชการที่มีการดําเนินการ
ที่มีลักษณะความเสี่ยงเฉพาะ ให้ส่วนราชการส่วนกลางกําหนดนโยบายเพื่อให้หน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติควบคู่ไปกับนโยบายความปลอดภัยของผู้ว่าราชการจังหวัด ๓) ส่วนราชการในระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ผู้มีอํานาจสูงสุดของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดนโยบายความปลอดภัยฯ
การดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการ ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
ในภาพรวมเป็นแผนภูมิแนวทางการดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ สําหรับหน่วยงานราชการ ดังนี้ ๑) แต่งตั้ง
บุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ ๒) ทบทวนสถานะการดeเนินการด้านความปลอดภัย
ฯ ตามมาตรฐาน ๓) เสนอผู้บริหารส่วนราชการเพื่อประกาศนโยบายความปลอดภัยฯ ๔) นําผลจากการทบทวน
สถานะเบื้ อ งต้ น มาประเมิ น เพื่ อ จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การ ๕) จั ด ทํ า แผนงาน งบประมาณ
การดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ๖) การดําเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ โดยดําเนินการตาม

๑๓
แนวปฏิบัติมาตรฐานสําหรับทุกหน่วยงาน กรณีมีความเสี่ยงเฉพาะดําเนินการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสําหรับ
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ กรณีดําเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะดําเนินการตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน
สําหรับหน่วยงานที่เข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ ๗) ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ประจําปี
งบประมาณและจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการ ๘) นําผลการประเมินไปทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบาย
แผนงาน หรือการดําเนินงาน โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว มีกฎกระทรวงแรงงาน และประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑๑ ข้อ ประกาศ จํานวน ๔ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๔.๓ การขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
กลไกลการขั บ เคลื่ อ นกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ๓ ชุด หน่วยงานภาคีท้องถิ่นและสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายกองทุน
กองทุนสวัสดิการตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนประจําจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงาน
ภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๗ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนประจําจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนประจําจังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
พระครู พิ ศ าลวั ช รกิ จ นายกสมาคมสื่ อ มวลชนจั ง หวั ด เพชรบุ รี และอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนประจําจังหวัดเพชรบุรี ภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้แทน
คณะกรรมการกองทุนตําบล ๘ อําเภอ และทีมกองเลขา โครงสร้างบริหารจัดการ คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนประจําจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ๔ คณะ ดังนี้ ๑) พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และผู้ช่วย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี และทีมเลขาภาคประชาชน
จํานวน ๒ คน ๓) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๗
จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการอําเภอแต่ละอําเภอ และคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่รับผิดชอบแต่ละอําเภอ
๔) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ ผู้แทน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลระดับอําเภอ คณะทํางานภาคประชาชน ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๒๔ พื้นที่
ผู้แทน จํานวน ๒ คน อําเภอชะอํา จํานวน ๑๘ พื้นที่ ผู้แทน จํานวน ๒ คน อําเภอท่ายาง จํานวน ๑๒ พื้นที่
ผู้แทน จํานวน ๑ คน อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๖ พื้นที่ ผู้แทน จํานวน ๑ คน อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน
๔ พื้นที่ ผู้แทน จํานวน ๑ คน อําเภอเขาย้อย จํานวน ๑๐ พื้นที่ ผู้แทน จํานวน ๑ คน
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน ๒๑ พื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๑๖ พื้นที่ คงเหลือพื้นที่ขอศึกษาข้อมูล จํานวน ๕ พื้นที่
ได้แก่ ตําบลต้นมะพร้าว ตําบลบางจาน ตําบลต้นมะม่วง ตําบลโพไร่หวาน และตําบลนาวุ้ง ๒) อําเภอบ้านแหลม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๑ พื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๘ พื้นที่ คงเหลือพื้นที่ขอศึกษาข้อมูล
จํานวน ๓ พื้นที่ ได้แก่ ตําบลบางตะบูน ตําบลแหลมผักเบี้ย และตําบลบ้านแหลม ๓) อําเภอบ้านลาด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๕ พื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๑๒ พื้นที่ คงเหลือพื้นที่ขอศึกษาข้อมูล จํานวน ๓
พื้นที่ ได้แก่ ตําบลถ้ํารงค์ ตําบลบ้านทาน ตําบลตําหรุ และตําบลโรงเข้, ตําบลลาดโพธิ์ ๔) อําเภอท่ายาง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๓ พื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๙ พื้นที่ คงเหลือพื้นที่ขอศึกษาข้อมูล จํานวน ๔

๑๔
พื้นที่ ได้แก่ ตําบลปึกเตียน เทศบาลตําบลท่าไม้รวก ตําบลท่าแลง และตําบลท่าคอย ๕) อําเภอชะอํา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๗ พื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๗ พื้นที่ ๖) อําเภอแก่งกระจาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน ๖ พื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๔ พื้นที่ คงเหลือพื้นที่ขอศึกษาข้อมูล จํานวน ๒ พื้นที่ ได้แก่
ตําบลพุสวรรค์ และตําบลห้วยแม่เพรียง ๗) อําเภอหนองหญ้าปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๓ พื้นที่
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๓ พื้นที่ ๘) อําเภอเขาย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๘ พื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน ๔ พื้นที่ คงเหลือพื้นที่ขอศึกษาข้อมูล จํานวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ตําบลห้วยโรง ตําบลห้วยท่าช้าง ตําบลหนองชุมพล
และตําบลเขาย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมทบงบประมาณ ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้แก่ เทศบาล
เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวสะพาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง ๒) อําเภอบ้านแหลม ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางขุนไทร องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งออก ๓) อําเภอบ้านลาด ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองกะปุ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก ๔) อําเภอท่ายาง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนตําบลมาบปลาเค้า องค์การบริหารส่วนตําบลยางหย่อง
๕) อําเภอชะอํา ได้แก่ เทศบาลเมืองชะอํา องค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า ๖) อําเภอหนองหญ้าปล้อง ได้แก่
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลหนองหญ้า ปล้อง ๗) อํ า เภอเขาย้ อย ได้แ ก่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหนองปรง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อลดช่องว่างความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นที่จัดการตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร (สร้างผู้นําที่เข้าใจและผู้ตามที่ดี) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบ
ข้อมูลและการใช้ข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการที่นําไปสู่นวัตกรรมในการจัดสวัสดิการที่เน้นการ
ป้องกัน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เชื่อมโยงเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ สําหรับแผนการดําเนินงานเครือข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยการสร้างกติกากลางที่ใช้ร่วมกันทั้งจังหวัด จัดระบบบริหารจัดการด้านบัญชี
ที่มีรูปแบบตรงตามความต้องการทั้งจังหวัด จัดเวทีประชุมสัญจรในระดับตําบลเพื่อพัฒนาเชิงลึกและสร้างความ
มั่นใจและความหน้าที่เชื่อถือให้กองทุน และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของทุกกองทุนในรูปแบบต่าง ๆ
ทุกเดือนและรายงานเข้าที่ประชุม กบจ. ทุกเดือน พื้นที่รูปธรรมความสําเร็จ ประกอบด้วย ๑) พื้นที่ศูนย์กลางการ
เรี ยนรู้ ได้แ ก่ กองทุ น สวัส ดิการชุมชนตํ าบลบ้ านในดง กองทุน สวั ส ดิการชุมชนตําบลไร่ใ หม่พัฒนา กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลวังไคร้ ๒) พื้นที่ขยายผลสมาชิก ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองกะปุ ๓) พื้นที่
จัดระบบใช้ข้อมูลพื้นที่ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอนยาง ๔) พื้นที่งานวิจัยกองทุน ได้แก่ กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลบางขุนไทร ๕) พื้นที่งานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านหาด ๖) พื้นที่บูรณาการพัฒนาในชุมชน ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองปรง การสร้างเครือข่าย
และกลไกการทํางาน ประกอบด้วย เครือข่ายคณะสงฆ์ เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยการสร้างความเข้าใจ
ต่าง ๆ การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น และการค้นหาพันธมิตรรูปแบบการนําเสน พื้นที่
สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล จํานวน ๓ โซน ดังนี้ ๑) โซนที่ ๑ ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑๕ พื้นที่
อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๑๑ พื้นที่ ๒) โซนที่ ๒ ได้แก่ อําเภอบ้านลาด จํานวน ๑๓ พื้นที่ อําเภอชะอํา จํานวน
๙ พื้นที่ ๓) โซนที่ ๓ ได้แก่ อําเภอท่ายาง จํานวน ๗ พื้นที่ อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๔ พื้นที่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จํานวน ๓ พื้นที่ อําเภอเขาย้อย จํานวน ๔ พื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
๔.๔ โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗
ผอ. สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดเขาปากช่อง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทําบุญในวันธรรมสวนะ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป จังหวัดเพชรบุรี และ
การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ผอ.กกต.ประจําจังหวัดเพชรบุรี ผลการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร เป็ น การทั่ ว ไป เมื่ อ วั น ที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรีอย่างไม่เป็นทางการ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ จํานวน ๓๓๔,๑๙๒ คน
ผู้มาใช้สิทธิ จํานวน ๙๗.๘๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๙ บัตรเสีย จํานวน ๑๗,๙๘๖ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗
บัตรไม่ลงคะแนน จํานวน ๓๓,๕๔๘ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๗ แบบบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ จํานวน ๓๓๔,๑๙๒ คน
ผู้มาใช้สิทธิ จํานวน ๙๗,๘๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๙ บัตรเสีย จํานวน ๑๓,๕๗๙ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๗
บัตรไม่ลงคะแนน จํานวน ๓๒,๓๖๔ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๖ จังหวัดเพชรบุรี ลงคะแนนได้ ๑๙๙ หน่วย ไม่รวม
ผู้มีสิทธิ ๗๔ หน่วย (อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๓๒ หน่วย อําเภอบ้านแหลม (ตําบลบ้านแหลม ตําบลบางตะบูน
ตําบลบางตะบูนออก) จํานวน ๔๑ หน่วย) และหน่วยเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๘ ตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด
ที่มีการประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง
การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ นอกเขตจังหวัด
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผู้มาลงทะเบียน จํานวน ๖,๗๒๔ คน ผู้มาใช้สิทธิ จํานวน ๓๘๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ในเขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ณ หอประชุมลัดดาชาคร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาลงทะเบียน จํานวน ๑๙๗ คน ผู้ มาใช้สิ ท ธิ จํานวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ เขตเลือกตั้งที่ ๒
ณ วัดหนองแขม อําเภอท่ายาง ผู้มาลงทะเบียน จํานวน ๑๐๗ คน ผู้มาใช้สิทธิ จํานวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๕๗ เขตเลือกตั้งที่ ๓ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผู้มาลงทะเบียน จํานวน ๑๒๕ คน ผู้มาใช้สิทธิ
จํานวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘
การจัดเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ ๑) เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ... วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
เป็นวันเลือกตั้ง ๒) กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง วันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ๓) กําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานขอความร่วมมือสํานักทะเบียนกลางกรมการปกครองในการเปิดรับ
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการทั่วไป สําหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งใดมีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่จนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง หากประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดที่ตนอยู่ให้ยื่นคําขอ
ลงทะเบียนต่ อนายทะเบียนอํ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่ นของอําเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่ก่อนวันเลื อกตั้ง
อย่างน้อย ๓๐ วัน เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้ง
สุ ด ท้ า ยเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น ดั ง นั้ น ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นอกเขตจั ง หวั ด หรื อ
เปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคําขอได้ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๖
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(กรณีครบวาระ) ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จํานวน ๑ คน ผู้ มีสิทธิ จํานวน ๑๓,๘๙๒ คน ผู้ม าใช้สิท ธิ จํานวน
๘,๓๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๒ ไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน ๔๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ บัตรเสีย
จํานวน ๔๙๕ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๒ สมัครสมาชิกสมาเทศบาลตําบลนายาง เขต ๑ จํานวน ๗ คน ผู้มีสิทธิ
จํานวน ๗,๑๖๔ คน ผู้มาใช้สิทธิ จํานวน ๔,๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๔ ไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน ๑๔๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕ บัตรเสีย จํานวน ๑๔๐ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๑ สมัครสมาชิกสมาเทศบาลตําบลนายาง
เขต ๒ จํานวน ๗ คน ผู้มีสิทธิ จํานวน ๖,๗๒๐ คน ผู้มาใช้สิทธิ จํานวน ๔,๒๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๒
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ บัตรเสีย จํานวน ๑๕๔ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒
การยื่นคําขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ให้ยื่นลงทะเบียน ณ สํานักทะเบียนที่อาศัย
อยู่ ระหว่ า งวั นที่ ๑๗ – ๒๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๗ และใช้ สิท ธิเ ลือ กตั้ ง ณ ที่เ ลือ กตั้ งกลางหอประชุ ม วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ การลงคะแนนเลือกตั้ง
ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ต้องยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สว. ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๑๐ –
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักทะเบียนที่อาศัยอยู่ และใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางตามที่ กกต.เขตประกาศ
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการเลือกตั้ง ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี โทร ๐ ๓๒๔๗ ๔๘๑๐ – ๑๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การจัดงาน "เกษตรและของดีท่ายาง" ครั้งที่ ๒๓
นายอําเภอท่ายาง
การจัดงานเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ ๒๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนา
ผลผลิ ต ทางการเกษตรของตนเองและเผยแพร่ สิ น ค้ า ทางการเกษตรในพื้ น ที่ อํ า เภอท่ า ยางให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
อย่างแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีกําหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กิจกรรม ประกอบด้วย
การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ณ บริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอท่ายาง ผลผลิตที่จัดประกวดมี ๖ ชนิด คือ
กล้วยหอมทอง กล้วยน้ําว้า มะนาวแป้น ชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ และสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
การประกวดขบวนแห่เทิดพระเกียรติภูมิพลมหาราช และของดีในแต่ละตําบลจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๓ ขบวน โดย
เคลื่อนขบวนจากบริเวณสวนสุขภาพไปตามถนนริมคลองชลประทานสาย ๓ ถึงถนนเพชรเกษม เลี้ยงเข้าสามแยก
ท่ายาง เลี้ยวขวาหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาล ตําบลท่ายาง เข้าสู่จุดชมขบวนบริเวณหอประชุมอําเภอท่ายาง
สําหรับพิธีเปิดงานจัดขึ้นในเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางสนามฟุตบอลอําเภอท่ายาง
การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทผู้นําท้องที่ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ การจัด
นิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน การแข่งขันเซปัคตะกร้อ ณ บริเวณสนาม
หน้ า สถานี ตํา รวจภู ธ รท่ า ยาง และกิ จ กรรมของเยาวชนนัก เรีย นและกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ เ พลงเก่ า รวมทั้ง กิ จ กรรม
การลีลาศรําวง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมงานดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๔.๗ ผลการประกวดหนูน้อยเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๗ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘
ประจําปี ๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัด
ตามที่จังหวัด กําหนดให้มีการประกวด “หนูน้อยเพชรบุรี” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและ
สร้างเวทีในการแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณ
โรงโขนบนพระนครคีรี (บนเขาวัง) ผลการประกวดหนูน้อยเพชรบุ รี ดั ง นี้ ๑) รางวัล หนูน้ อยเพชรบุรี ได้แ ก่
เด็กหญิงอันน์นา นทีทวีวัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐพัชร์ ชัยชิต รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงพรเพียงฟ้า พัชรพจนากรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ เด็กหญิงพิมพิศา พูลศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ เด็กหญิงศิลป์ศุภา กรีธาธร รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ เด็กหญิงอันน์นา
นทีทวีวัฒน์ รางวัลขวัญใจช่างภาพ/สื่อมวลชน ได้แก่ เด็กหญิงเจด้า มาริษา อัลเลน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ ผลการดําเนินงานกระทรวงพลังงาน
ผู้แทน พลังงานจังหวัด สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ มีภารกิจในการกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของกิจกรรมน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซ กํากับดูแลคุณภาพการค้าและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง ส่งเสริมและพัฒนา
พลั งงานทดแทนและการอนุ รักษ์พลังงาน ประสานและอํานวยความสะดวกในการสํารวจและผลิตเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ จัดทํา เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในงานด้านพลังงานระดับพื้นที่ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
โครงการ/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ๑. กิจกรรมที่ดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ประกอบด้วย ๑) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ตําบล อําเภอเมืองเพชรบุรี พื้นที่ดําเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน
อําเภอเขาย้อย พื้นที่ดําเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโรง อําเภอหนองหญ้าปล้อง พื้นที่ดําเนินการ
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ องค์การบริหารส่วนตําบลยาง
น้ํากลัดใต้ อํ าเภอชะอํา พื้ นที่ดําเนิ นการ คือ องค์ การบริ หารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอท่ายาง พื้นที่
ดําเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง เทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอบ้านลาด พื้นที่ดําเนินการ คือ
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านแหลม พื้นที่ดําเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอแก่งกระจาน พื้นที่ดําเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง ๒) โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ จัดให้มีการตรวจสอบการใช้พลังงาน
และให้คําปรึกษากับหน่วยงานในจังหวัด ๓) โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ได้รับมอบหมายดูแลตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด มีหน่วยงานที่รายงานผล จํานวน
๙๔ หน่ วยงาน ผลคะแนนตั วชี้ วัด ปี ๒๕๕๖ ๔.๙๔๗ ๔) โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงาน
ที่เหมาะสม ปี ๒๕๕๖ ดําเนินการบ่อหมักแก๊สชีวภาพขนาด ๔ คิว แบบถังโพลีเอทิลิน จํานวน ๓ บ่อ เตาชีวมวล
จํานวน ๖ ลูก โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ x ๔ เมตร จํานวน ๑ โรง ๕) โครงการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ภาคครัวเรือน มีร้านจําหน่ายก๊าซในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๗๔๓ แห่ง
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วย จํานวน ๕๗,๑๕๖ ราย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร จํานวน ๒,๔๑๖ ราย
ครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ จํ า นวน ๕๘๖ ราย ๒. กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น งานของกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน งานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ สถานีประเภท ค ลักษณะที่ ๑ จํานวน ๑๖๓ แห่ง สถานี
ประเภท ง จํานวน ๒๗๖ แห่ง การประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ คลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน ๑ แห่ง

๑๘
สถานีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลง จํานวน ๑๔ แห่ง สถานีบริการประเภท ก จํานวน ๑๔๓ แห่ง สถานีบริการประเภท
ค ลักษณะที่ ๒ จํานวน ๔ แห่ง การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว สถานีบริการก๊าซ จํานวน ๑๖ แห่ง
สถานีบรรจุก๊าซ จํานวน ๔ แห่ง ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก จํานวน ๕ แห่ง ร้านจําหน่าย จํานวน ๖๙๙ แห่ง
การประกอบกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง มาตรา ๑๑ จํานวน ๓๑๐ แห่ง รับแจ้ง
เป็นผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง มาตรา ๑๒ จํานวน ๓๐ แห่ง เก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ และ ๓ จํานวน
๖๐ แห่ง ๓. กิจกรรมที่ดําเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด โครงการ “หน่วยบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๘ ครั้ง
สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมโครงการแล้ว จํานวน ๑ ครั้ง โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์รถหน่วยปฏิบัติงานพลังงานเคลื่อนที่ จาก สวข.๓
มติที่ประชุม
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๑๒.๐๐ น.

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