รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายวินัย
2 พ.อ.บัญชา
3 พ.ต.อ.ปิยะ
4 พ.ท.หญิงสุชาดา
5 นายวัฒนา
6 นายพูลสวัสดิ์
7 นายพศวีร์
8 นางขวัญฤทัย
9 นายเชวง
10 นางพนอม
11 นายพิภพ
12 นายสถิตย์
13 นางสาวสุนันทา
14 นางวันเพ็ญ
15 นายวรรณะ
16 นางวัชรี
17 นายพนัส
18 นายอํานาจ
19 นายเลิศศักดิ์
20 นายสมนึก
21 พ.อ.ธนวิทย์
22 นายสมพร
23 นายวันชัย
24 นางสาวพิมพ์พรรณ
25 นายพิทักษ์

บัวประดิษฐ์
กลับประดิษฐ
สุขประเสริฐ
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณ์ปัญญา
สมใจ
ถนอมเกียรติ
ดิลกอุดมชัย
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
สามัคคี
เค็งสม
กรีสุระเดช
กรมมา
ตั้งปัญจศิล
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์
จันทรกูล
พัฒนประสิทธิ์
บุญชูกุศล

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

๒

37 นายราชัน

มีน้อย

คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

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.ต.อภิรัตน์
47 พ.ต.ท.ชัยกร
48 พ.ต.ท.สุเทพ
49 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
50 พ.ต.ท.เฉลิมพล
51 พ.ต.ต.ไพรัช
52 พ.ต.ท.สมเกียรติ
53 พ.ต.ท.สังวาลย์
54 พ.ต.ท.ประเสริฐ
55 ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์

รอดชูแสง
ศรีหล้าเดโช
พงษ์ธนาคม
รังสิมันต์
จิตรบรรจง
รําออ
โฉมฉาย
สวัสดิมงคล
ศรีผ่าน
นพวัฒนนันท์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

นางอุไรวรรณ
นายนิคม
นายวิทยา
นายโสภณ
นายธเนศ
นางสาวสมมาตร
นายสําเนา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายประสาร
นายเอกภพ
นายเชิดพงษ์

คูหพันธ์
พุทธวิโร
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
สายสินธุ์
รัตนแสง
สุวรรณสัมพันธ์
เทียนสุวรรณ
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
จันจะนะ

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

๓
56 พ.ต.ท.สุชาติ
57 พ.ต.ท.วชิระ

แสงนิล
พานิชการ

58 พ.ต.ต.วิสูตร

ใบเงิน

59 พ.ต.ท.สุชาติ

ศรีหิรัญ

60 ร.ต.ท.สําราญ
61 น.ต.ณรงค์

มาลาลักษมี
ขําเขียว

62 พ.อ.สิงห์ทอง

หมีทอง

แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

กระทรวงกลาโหม
63 ร.อ.มาโนช

โรจนบุรานนท์

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
64 นางสุเกียง
65 นางอุษชา
66 นายราเชนทร์
67 นายจรูญ
68 นายธนกร

สุดสวาท
ชัยกรณ์กิจ
อุดมศิริ
แก้วขาว
รัตตมงคล

69 นางสาวอุบลรัตน์
70 นายขจร

รัตนรักษ์
เศรษฐยานนท์

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

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
คุ้มสอาด
71 นางดวงใจ
72 นางนพวรรณ

แย้มพรหม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เกิดทอง
73 นางสมัชญา
หนูพรหม
74 นายสุรศักดิ์
อินทนุพัฒน์
75 นางสาวพิมลพร
สังข์สูตร์
76 นายคูณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

๔
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

นายเฉลิมเกียรติ
นายสมเกียรติ
นายสุรศักดิ์
นางสาวนวนิตย์
นางวรรณเพ็ญ
นายวิโรจน์
นายศักดา
นางนันทนา
นายพิสิฐ
นายสมบัติ
นายเชมชาติ
นายสมเกียรติ
นายคะนึง
นายเจษฎา
นายอิสระ
นางสาวปิยรัตน์
นางปัทมา
นายพิทยา

คงวิเชียรวัฒน์
รุ่งเพชรวงศ์
กุลลาย
คล่องแคล่ว
เกตุกล่ํา
แสงเพชร
ประจักษ์บุญเจษฎา
แฮวอู
เพิ่มพูน
ตันติสังวรากูร
ปัญจมทุม
นวลละออง
พงษ์ศรีเจริญสุข
อังศุพาณิชย์
เจริญพรทิพย์
ตรีนิติ
รัตนอําภา
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
จันทร์ทับ
95 นายชาญวิทย์
รัตนนรา
96 นายสว่าง
มาศมัณฑนะ
97 นายกฤตนัยน์
ผางามวิจิตร
98 นายอนพัทธ์
ตาละลักษมณี
99 นางสินีนารถ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรหมา
100 นายรัชชัย
นาคนคร
101 นายอํานวย
นาคนคร
102 นายอํานวย
103 นายบุญเกื้อ
104 นายทัศนะ

เจี้ยมดี
ศรีวิลาศ

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
105 นายอมฤต

๕
106 นางสุฑามาศ
107 นายสุธี

สังข์นิมิต
ธงศิริ

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพลังงาน
108 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
109 นางสาวรติกร
110 นายชัยทูรย์
111 นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ละมูล
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ธเนศนิรัตศัย
112 นางสาวอัธยา
ร่วมบุญ
113 นายชูชีพ

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
114 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
115 นายณรงค์ศักดิ์
116 นางบุษศา

สมพัศ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
117 นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
118 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
119 นางสาวอรอนงค์

มากจันทร์

แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

120
121
122
123
124
125
126
127
128

รศ.ดร.บุญทิพย์
นายอภิชาต
นางนับวรรณ
นายประวิทย์
นางสาวชูศรี
นายยรรยงค์
นายมานะ
นายวีรวัฒน์
นายประมุข

สิริธรังศรี
สามนคร
เอมนุกูลกิจ
หลักบุญ
อุดมกุศลศรี
เจริญศรี
โพธิ์น้อย
สวัสดิ์สุข
ติฐิโต

๖
สุขชู
โพธิครูประเสริฐ
มีวาสนา
หลักเมือง
แสงมณีรัตนชัย
นาควัชรานันท์
ใสยจิตต์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงสาธารณสุข
136 นางประภาพร
137 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
138 นายวาที
139 นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

คุ้มโต
เพชราภิรัชต์
พวงน้อย
เรียบร้อย
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
ลีอร่าม
พหุพันธ์
วาปี
พริ้มพราย
บัวศิริ
ภุมรา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

เนียมเงิน

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี

129
130
131
132
133
134
135

นายจํานงค์
นางสาวฉันทนา
นายสมจิตร์
นางโกศล
นายมหิศร
นางชญาดา
นายธีรชัย

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
140 นายชัยรักษ์
141 นายสุพจน์
142 นายอภิชาต
143 นายวิเชียร
144 นายชัฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
145 นางสุขใจ
146 นางสาวจิตรา
147 นางกนกวรรณ
148 นายศุภชัย
149 นายอนุรักษ์
150 นายอนุชา
151 นางสาวกุณา
152 นายศักดิ์สิทธิ์
153 นายณจํารัส
154 นายกนก
155 นายมานะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
156 นายมนัส

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

๗
157
158
159
160
161
162

นายพัลลภ
นางธิดาภา
นางสาวนัทธมน
นางทิพย์วรรณ
นายราชัน
นางสาวสุวรัตน์

สิงห์ทอง
งามประดิษฐ์
รัตนวิบูลย์
จําปาทอง
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายประสาน วงศ์สวัสดิ์)
2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสถาพร ศิริภักดี)
3 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
4 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
5 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
6 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
7 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
8 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
9 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
10 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
11 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
12 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
13 นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
14 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
15 นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
16 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
17 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๘
๑. มอบประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรม โครงการ “บวร” เมืองเพชรรวมใจ
ฟื้นฟูวัดประสบภัยเมืองนนท์
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกันจัดทํา โครงการ “บวร” เมืองเพชร รวมใจฟื้นฟูวัดประสบภัยเมืองนนท์ โดยได้ดําเนินการจัดแถลงข่าว
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน มีผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๐ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแถลวงข่าว ในการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือวัด
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๔ วัด และเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าคณะ
จังหวัดเพชรบุรี ปล่อยขบวนรถจากหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปวัดโมลี วัดบางไผ่ วัดละหาร
ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และวัดมะสง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
จากผลการดํ า เนิ น งาน จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น จํ า นวน
๕๓ หน่วยงาน ซึ่งทําให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อย่างต่อเนื่อง จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
ประธาน

ขอขอบคุณหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ “บวร” เมืองเพชร รวมใจฟื้นฟูวัดประสบภัยเมืองนนท์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว จังหวัดได้รับคําชมเชยจากปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ว่าเป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งเวียนให้จังหวัดต่าง ๆ ได้ใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการ

๒. มอบประกาศเกียรติคุณอําเภอที่มีผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ เป็นศูนย์
หน. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ด้วยศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กําหนดการดําเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๔ มกราคม ๒๕๕๕
รวม ๗ วัน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕
โดยบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และมีเป้าหมายให้สามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ ลดลง
ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔
จากผลการดํ าเนิ นงานในช่วงเทศกาลปีใ หม่ จังหวัดเพชรบุรี เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๕๒ ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ จํานวน ๕๙ ราย เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย มีอําเภอที่เกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต
เป็ น ศู น ย์ จํ า นวน ๒ อํ า เภอ ได้ แ ก่ อํ า เภอบ้ า นลาด และอํ า เภอบ้ า นแหลม สมควรเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดจึงได้จัดทําประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่อําเภอดังกล่าว

๙
ประธาน

สําหรับผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี
มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมาย จากเดิมมีผู้เสียชีวิต จํานวน ๘ ราย จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
ที่ช่วยกันดําเนินการในเรื่องนี้ ให้มีอุบัติเหตุลดลงกว่าเดิม

๓. มอบช่อดอกไม้ให้แก่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาทัศนศิลป์
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทําโครงการศิลปินแห่งชาติ เพื่อสรรหา
คัดเลือกศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่า ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจําทุกปี
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการสรรหาศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ สมควรเข้ารับการพิจารณาเสนอ
เข้าร่วมคัดเลือก จํานวน ๒ คน
กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ จั ด ประชุ ม พิ จ ารณาคั ด เลื อ กศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ปี ๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม (นายสุ กุ ม ล คุ ณ ปลื้ ม ) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้มีความสามารถและอุทิศตน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔
ซึ่ง นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ สาขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะปูนปั้น) และจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ แก่ นายทองร่วง เอมโอษฐ จังหวัดขอมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ในโอกาสดังกล่าว
ประธาน

รางวัลศิลปินแห่งชาติ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ การที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปิน
แห่ งชาติได้ ต้ องเป็น ผู้ ที่มี ค วามสามารถและอุ ทิศตน สร้ างสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะจนโดดเด่ น เป็นที่ ประจั กษ์ชั ด
ต่อ สาธารณชน นอกจากจะเป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละความภาคภู มิ ใ จแก่ ต นเองแล้ ว ยัง เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละ
เป็นความภาคภูมิใจแก่ครอบครัว และยังนําชื่อเสียงความปลาบปลื้มมาสู่ชาวจังหวัดเพชรบุรี จึงขอแสดงความยินดี
กับ นายทองช่วง เอมโอษฐ ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาทัศนศิลป์
(ประณีตศิลป์ – ศิลปะปูนปั้น) ในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายโสภณ
คงเทียบ
เกษตรจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจากหั ว หน้ า กลุ่ ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๒) นายวิชัย
ไตรสุรัตน์
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ย้ายมาจาก โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ ๑๔
๑.๒ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายนิรันดร์ สมสมาน
ปลั ด จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๒) นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๐
๓) นายวัฒนา
โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยไป
ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๔) นางสาวสมมาตร รัตนแสง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประธาน

ผมได้แต่งตั้ง นายประจวบ แสงสุวรรณ นายอําเภอเมืองเพชรบุรี เป็นผู้รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี และ นายเชิดพงษ์ จันจะนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รักษาการหัวหน้า
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้มีคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
๑.๓.๑ เรื่องยาเสพติด ได้มีการลงนาม MOU ทั้งในของส่วนราชการ อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากมีการลงนาม MOU แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจ ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ เร่งดําเนินการ
ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน สําหรับส่วนราชการ และอําเภอ ที่อยู่ในการกํากับดูแล
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง ๒ ท่าน (นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ และนายสถาพร ศิริภักดี) จะให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง ๒ ท่าน เป็นผู้ติดตามผลการดําเนินงานในส่วนที่ท่านกํากับดูแลเอง เนื่องจากปัญหา
ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขอย่างเร่งด่วน ฉะนั้นต้อง
ช่วยกันทําให้ยาเสพติดหมดไป ในส่วนของโครงการ To Be Number One จังหวัดได้ส่งเข้าประกวดระดับภาค
ทั้งประเภทจังหวัด สถานประกอบการ ชุมชน และโรงเรียน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ทั้งนี้
ได้มีการประชุมและมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไปแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมติดตามความ
คืบหน้าอีกครั้ง
๑.๓.๒ โครงการกองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จังหวัดเพชรบุรี จะมีพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์ อุทิศส่วนกุศล
ให้ช้างที่ล้มไป จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานในสังกัด ประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวโดยพร้อมกัน ในพิธีจะมีจุดรับบริจาคเงิน มีเสื้อ “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จําหน่าย ราคาตัวละ
๒๕๐ บาท ในส่วนของเสื้อ “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” ขอให้ทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคาร โรงแรม
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม แจ้งข้าราชการ พนักงานในสังกัด ใส่เสื้อ “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” ทุกวันศุกร์พร้อมกัน
ทั้งจังหวัด กรณีเงินบริจาคขอความร่วมมือข้าราชการทุกคน บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ คนละ ๕ % ของเงินเดือน
จํานวน ๑ เดือน ในส่วนของการแต่งกาย กําหนด ดังนี้
- วันจันทร์
แต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี
- วันอังคาร
แต่งกาย : ผ้าไทย
- วันพุธ
แต่งกาย : เสื้อจังหวัด
- วันพฤหัสบดี
แต่งกาย : เสื้อสีส้ม
- วันศุกร์
แต่งกาย : เสื้อ “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง”
ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากส่วนราชการมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จําเป็น
๑.๓.๓ เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจากปีที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรี
มีการกันเงินไว้มาก ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะทําให้การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดถูกปรับ
ถ้าหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามปีปฏิทินที่กําหนดไว้ ฉะนั้น ขอให้เร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม

๑๑
กําหนด โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว เมื่องบประมาณมาจะสามารถ
ดําเนินการได้ทันที โดยเฉพาะงบที่กันไว้ปีที่ผ่านขอให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จ
๑.๓.๔ แนวทางการลงนามในหนังสือราชการ และการประชุม ในส่วนของหนังสือราชการ
ที่ส่วนกลางสั่งมายังจังหวัด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ทุกส่วนราชการนําเรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในความ
รับผิดชอบ เพื่อนําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามงาน สําหรับหนังสือจังหวัดที่มีถึงอําเภอ
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ขอให้ผู้ลงนามเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไป
จากการประชุมที่มีจํานวนมาก ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง ๒ ท่าน มีเวลาปฏิบัติงานน้อยลง จึงขอกําหนดวันและเวลาในการประชุม ดังนี้ ๑) วันพุธ ช่วงเช้า เป็นของ
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (นายประสาน วงศ์ ส วั ส ดิ์ ) ๒) วั น พุ ธ ช่ ว งบ่ า ย เป็ น ของรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
(นายสถาพร ศิริภักดี) โดยขอให้กระชับเวลาการประชุมให้น้อยลง ทั้งนี้ ขอให้ประสานกับสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ในส่วนของการจัดประชุมต่อไป กรณีเรื่องเร่งด่วน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร
๑.๓.๕ โครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โครงการ “เยี่ยมบ้านยามเย็น” โครงการ “ผู้ว่าฯ
พาเข้าวัด” และโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”
โครงการ “เยี่ยมบ้านยามเย็น” เริ่มดําเนินการครั้งแรก ณ อําเภอบ้านแหลม ซึ่งถือว่าประสบ
ความเสร็จเป็นอย่างดี ประชาชนในพื้นที่ร่วมพบปะพูดคุยถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ในส่วนของส่วนราชการ
ที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรม ขอให้ศึกษาข้อมูลว่าพื้นที่ที่จะเข้าไปดําเนินการมีปัญหาเรื่องใด เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการ
เข้าไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” อยู่ระหว่างดําเนินการ ขอมอบให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้นําเรียน
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จะเริ่มดําเนินการครั้งแรก ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมทําบุญร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ตรวจสุขภาพพระ
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปลูกต้นไม้ โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สนับสนุน
พันธุ์ไม้ กิจกรรมพัฒนาและทําความสะอาดวัด โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๕ กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ํา โดยสํานักงาน
ประมงจังหวัด สนับสนุนพันธุ์ปลา โครงการดังกล่าว กําหนดทํากิจกรรม จํานวน ๑๘ ครั้ง จะสิ้นสุดโครงการ
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เฉลี่ยเดือนละ ๒ ครั้ง จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
ขอให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พิจารณาวัดที่ขาดการพัฒนา เพื่อให้โครงการนี้ ประสบ

ประธาน
ความเสร็จยิ่งขึ้น

โครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” อยู่ระหว่างมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียน
โครงการ โดยกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ร่วมกิจกรรมประมาณสัปดาห์
ละ ๒ – ๓ โรงเรียน ในส่วนของโครงการทั้ง ๓ โครงการนี้ ได้มอบนโยบายให้อําเภอทุกอําเภอนําไปดําเนินการ
ในระดับอําเภอแล้ว
๑.๓.๖ โครงการ “บอกรั ก กั น วั น วาเลนไทน์” ในวั นอั ง คารที่ ๑๔ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๕
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ได้แถลงข่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณโรงโขน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ในงานจะมีกิจกรรมจดทะเบียนสมรส จํานวน ๖๒ คู่ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมงาน และร่วมแต่งงานย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ หรือรัชกาลที่ ๖ ในวันดังกล่าว

๑๒
๑.๓.๗ งานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานทุ่งนา ริมถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้
ฝั่งตรงข้ามร้านขนมชิดชนก (กม. ๑๗๓) ตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขอมอบให้นายอําเภอบ้านลาด
เป็นผู้นําเรียน
นายอําเภอบ้านลาด งานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ปี ๒๕๕๕ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณ
ลานทุ่งนา ตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
อาทิ การแข่งขันวัวเทียมเกวียนประเภทความเร็ว การแข่งขันปีนต้นตาล การประกวดทลายตาล การแข่งขันเฉาะตาล
การแข่งขันกินลูกตาล การแข่งขันวัวเทียมไถ การแข่งขันจับหมูป่า ทุกค่ําคืนพบกับกีฬาการแข่งขันวัวลาน สนุกกับ
การประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ้เยาวชน “บ้านลาดมิวสิคอวอร์ด ครั้งที่ ๑” การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ชมมหกรรมรําวงย้อนยุค ๑๐ เวที ๑๐ คณะ และการแสดงคาวบอยไนท์ ในค่ําคืนสุดท้ายของการจัดงาน
ประธาน

๑.๓.๘ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่
๓๐ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ได้ประชุมและมอบหมายให้คณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ รับไปดําเนินการแล้ว
ในวั นที่ ๑๐ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะประชุมติดตามความคืบหน้ าของคณะทํ างานฝ่ ายต่าง ๆ อีกครั้ ง จึงขอให้
คณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ สรุปผลการดําเนินงานชี้แจงที่ประชุมทราบด้วย สําหรับการแต่งกายในวันงาน ขอให้แต่งกาย
ย้ อ นยุ ค สมั ย รั ช กาลที่ ๔ รั ช กาลที่ ๕ หรื อ รั ช กาลที่ ๖ พร้ อ มกั น ทั้ ง จั ง หวั ด ขอให้ ทุ ก ส่ ว นราชการนํ า ไป
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานในสังกัด และประชาชนพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่
คลังจังหวัด
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓๗๕.๖๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓๑๗.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๓ อยู่ในลําดับที่ ๒๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๒,๙๘๙.๗๖
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๕๐๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๗ อยู่ในลําดับที่ ๔๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ๓,๒๗๔.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๘๒๓.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๓ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๓๔
ของประเทศ
สํ าหรับ งบลงทุน จํ านวน ๓๗๕.๖๑ ล้านบาท มีหน่ วยงานได้รับจั ดสรรงบประมาณ จํา นวน
๖ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) สํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ ได้รับจัดสรร ๔๓.๑๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๑.๙๗๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘ ๒) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้รับจัดสรร ๒๖๒.๓๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๕๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑ ๓) สํานักทางหลวงที่ ๑๓ ได้รับจัดสรร ๓.๖๖ เบิกจ่ายได้
๑.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๕ ๔) โครงการชลประทานเพชรบุรี ได้รับจัดสรร ๒๔.๕๙๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๙.๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๑ ๕) สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี ได้รับจัดสรร ๑๔.๓๒๕

๑๓
เบิกจ่ายได้ ๖.๓๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔ ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับจัดสรร ๑๘.๙๐๐
ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นงบผูกพันข้ามปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๕.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๓๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๑๑ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๒ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๔๐.๔๒ คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๖๖ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๑๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๙๗๐.๗๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
“๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา”
รักษาการในตําแหน่ง หน.สนจ. ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทํา “โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา” โดยให้จังหวัดสนับสนุน
และร่วมกิจกรรม แจ้งอําเภอทุกอําเภอเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน รู้จักประโยชน์ และโทษของการตัดไม้
ทําลายป่า โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่สามารถให้ร่มเงาและสามารถยึดดินไม่ให้เกิดการพังทลายง่าย ยกเว้น ต้นไม้
ทางเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ยูคาลิบตัส ต้นสน และหญ้าแฝก ปลูกในพื้นที่ว่าง พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน
หรือพื้นที่ในบริเวณวัดวาอาราม โดยให้ผู้ปลูกดูแลการเติบโตเป็นประจํา เพื่อให้มีการดูแลบํารุงรักษาให้เติบโต
อยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนสิ้นสุดโครงการ ในวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือแจ้งให้อําเภอทราบและให้รายงานผลการดําเนินการ
พร้อมรูปถ่าย ให้จังหวัดทราบด้วย สําหรับพันธุ์กล้าไม้ที่จะสนับสนุนให้กับอําเภอต่าง ๆ ได้ประสานกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว
ประธาน

พันธุ์กล้าไม้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จะสนับสนุนให้แก่
อําเภอต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย หมู่บ้าน จํานวน ๖๙๘ หมู่บ้าน ชุมชน จํานวน ๔๔ ชุมชน ต้องใช้พันธุ์กล้าไม้
ประมาณ ๕๙,๐๐๐ ต้น จะดําเนินการอย่างไร

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานของกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ พันธุ์กล้าไม้ที่จัดเตรียมไว้
ประกอบด้วย ต้นตะแบก ต้นคะเตียน ต้นอินทนิล ต้นยางนา และต้นหว้า กรณีต้นยางนาซึ่งมีจํานวนน้อย อาจมีการสั่งซื้อ
จากเอกชน โดยจะให้เริ่มปลูกพันธุ์กล้าไม้ก่อนหน้าฝน (ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม) เพื่อลดการตาย สําหรับพันธุ์
กล้าไม้ที่จะใช้มีจํานวนมาก จะได้ประสานไปยังหน่วยงานเพาะพันธุ์กล้าไม้อีกครั้ง ว่าจะสามารถสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้
ให้ได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในเรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ โครงการกองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จังหวัดเพชรบุรี
รักษาการในตําแหน่ง หน.สนจ. เนื่ อ งจากสถานการณ์ ปัจ จุ บัน ช้า งป่ าที่ อาศัย การดํารงชีวิต ในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่ายางน้ํากลัดเหนือ – ป่ายางน้ํากลัดใต้ และในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้องประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย

๑๔
และแหล่งอาหารที่จะใช้ดํารงชีพมีปริมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างป่าอันเป็นสัญลักษณ์ประจํา
ชาติไทย จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทําโครงการกองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จังหวัดเพชรบุรี โดยจะมีพิธีเปิด ในวัน
อังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การแสดง “ช้าง” การรับบริจาคเงิน การจําหน่ายเสื้อ “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” และ
บริจาคเงินซื้ออาหารให้ช้าง รายได้ทั้งหมดจะนําเข้ากองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถบริจาค
โดยโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จังหวัดเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่บัญชี ๙๘๐-๗-๕๖๖๙๐-๘ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ
พนักงานในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย : ใส่เสื้อ
“ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง”
ผู้แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สําหรับพิธีเปิดงานโครงการกองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จังหวัดเพชรบุรี ในวัน
อั ง คารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ทางตํา รวจภู ธ รจั ง หวั ด เพชรบุรี ได้ป ระสานงานกั บตํ า รวจภู ธ รเมือ งเพชรบุ รี
เรื่องการจราจร โดยกําหนดให้รถบัสไปจอด ณ บริเวณสนามหน้าเขาวัง สําหรับรถผู้ร่วมพิธีเปิดงานฯ ให้นําไปจอดไว้
บริเวณด้านหลังตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ด้านหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี และบริเวณศาลจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ผลการวิจัย เรื่อง “ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี”
การวิจัย เรื่อง “ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี”
ผู้แทน ผอ. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จอย่างยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
จํานวน ๕ ราย ที่เป็นเจ้าของประกอบการธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี โดยทําการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
จากผู้ที่ดําเนินธุรกิจมานานกว่า ๑๐ ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องบันทึกเสียง
และสมุดบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึกการสัมภาษณ์และการถอดเทปเสียง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จอย่างยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี
คื อ การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในหน้ า ที่ ห ลั ก ๖ ด้ า น คื อ ๑) การจั ด การการผลิ ต ร้ า นขนมหวานทุ ก ร้ า น
ให้ความสําคัญกับคุณภาพขนมเป็นลําดับแรก ขนมหม้อแกงจึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เน้นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพสูง มาจากแหล่งเฉพาะ โดยไข่เป็ดต้องเป็นไข่ที่ใหม่และสด เผือกต้องใช้หัวใหญ่ไม่มีตําหนิ มะพร้าว
มาจากอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และน้ําตาลโตนดมาจากจังหวัดเพชรบุรี ๒) การจัดการการตลาด
ทุกร้านไม่ส่งเสริมการขายโดยการโฆษณา นิยมให้ของแถมเป็นขนมอื่นที่มิใช่ขนมหม้อแกงเมื่อซื้อสินค้ามูลค่าสูง
๓) การจัดการการเงินและการบัญชี ทุกร้านจะมีโครงสร้างเงินทุนที่ปลอดหนี้ มีเครดิต การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ทุกร้านสามารถจัดการกับระยะเวลาการได้สินเชื่อเท่ากันหรือสั้นกว่าระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อ การทําบัญชีจะใช้
บริการจากภายนอก เสียภาษีในระบบเหมาจ่าย ๔) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทุกร้านจะใช้คนในพื้นที่ ลูกจ้าง
ที่อยู่มานานจะได้รับความไว้วางใจสอนงานจนสามารถทําแทนเจ้าของได้ ๕) การวิจัยและพัฒนา ตัวผลิตภัณฑ์
จะถู ก พั ฒ นาไปบ้ า งตามกระแสสั ง คมเช่ น เดี ย วกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ต่ ไ ม่ ร วดเร็ ว มาก ๖) คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ผู้ประกอบการร้านขนมหวานทุกร้าน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซึ่งถูกถ่ายทอด
และปฏิบัติอย่างหนักแน่นตลอดมา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔

๑๕
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ได้จัดทําเอกสาร
การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ปี ๒๕๕๔ ประกอบด้ ว ย ประชาชนทั่ ว ไป เกษตรกร ผู้ ใ ช้ แ รงงาน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการรายย่อ (SMEs) เพื่อเป็นข้อมูลแก่ส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต. จังหวัด
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้ เขต ๑
อําเภอท่ายาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง เขต ๓ อําเภอแก่งกระจาน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองขนาด เขต ๑๐ อําเภอเมืองเพชรบุรี แทนตําแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ห้วยทรายเหนือ เขต ๑ อําเภอชะอํา แทนตําแหน่งที่ว่าง รับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ มีผู้สมัคร จํานวน ๒ คน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม เขต ๘ อําเภอเมืองเพชรบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ เขต ๔ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลสามพระยา เขต ๗
และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งชะอํ า เขต ๑ แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๔ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี เทศบาลตําบลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และกรรมการอื่น รวม ๑๑ คน
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน ๔๗ คน และต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วัน
ครบวาระ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามรายงานจํานวน
ราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงใช้เขตเลือกตั้งเดิม จํานวน ๙ แห่ง ในส่วนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
อยู่ระหว่างพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
แก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย
ต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เวลากว่ า ๗ ปี โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ได้ดําเนินการนําเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนําเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบไปร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ

๑๖
จัดกิจกรรม สําหรับเดื อนมกราคม ๒๕๕๕ ได้นํ าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม รวม ๓ ครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ อุทาหรณ์ของผู้ขับขี่รถยนต์และผู้รับผิดชอบ
ผอ. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี สืบเนื่องจากข้าพเจ้า รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ได้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณมหาชัย
เมืองใหม่ เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางก่อสร้างและซ่อมแซมไหล่ทาง แต่ไม่มีป้ายสัญญาณทางเบี่ยง จึงขอฝาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นอุทาหรณ์ รวมถึงกรมทางหลวง และหน่วยงานที่ดูแลบริษัท สิ่งสําคัญระดับ
สาธารณะ คือ ทางราชการต้องดําเนินการในการป้องกันในระดับสาธารณะ ต้องมีสัญญาณบอกที่ชัดเจนเป็นระยะ ๆ
เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน

๕.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รักษาการในตําแหน่ง หน.สนจ. สํ า นั ก งบประมาณแจ้ ง ว่ า ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะมีผลบังคับใช้ จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยขอให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี
ส่งให้สํานักงบประมาณ สําหรับงบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นงบประจํา สํานัก
งบประมาณจะให้งบประมาณตามปกติ และเมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแล้ว จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้ตามที่กําหนดไว้ ในส่วนของงบลงทุน เพื่อให้มีการดําเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อทราบวงเงินแล้วให้ส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยให้ระบุไว้ในเงื่อนไขว่า “จะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว”
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

