รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องนพเก้า ชั้น ๙ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายมณเฑียร
นายประสาน
นายไกร
พ.อ.มานะ
พล.ต.ต.พีรชาติ
นายปราโมทย์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายประจักษ์
นายพูลสวัสดิ์
นายชวพันธุ์
นางมาริน
นายคํารณ
นายกฤตวัชร์
นายพิภพ

ทองนิตย์
วงศ์สวัสดิ์
บุญบันดาล
วงศ์น้ําเพชร
รื่นเริง
สําเภาเงิน
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
สมบูรณ์ปัญญา
อันตรเสน
อ่อนสุทธิ
พวงมณี
เกตุแก้ว
พัชรพรรณสกุล

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายปราโมทย์
นางอําพร
นายพนัส
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นายสมบูรณ์
พ.ท.ยุทธนา
นายสมพร
นายยุทธ
นายผดุงเดช
นางอรัญญา
นายสมศักดิ์
นายวิทยา

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
ชัยศาสตรศิลปะ
รัตนวราหะ
กรีสุระเดช
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
บุญเขตต์
พัสสุดี
อรุณรัตน์
แสงรุ่งเรือง
ลือปิยะพาณิชย์
ยั่งยืนพงษ์
พู่รัตนะ
เพ็งนรพัฒน์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายโสภณ
นายซูลกิฟล์
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวปราณิสา
นายประสาร
นายเรวัต
นายจตุพจน์

คงเทียบ
เจะและ
พัฒนาเจริญ
เพชรโปรี
เทียบสุวรรณ
สุกระจ่าง
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

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

อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายพิจิตร
42 นายชวลิต
43 นายจักรพงษ์
44 นายสุรวุฒิ
45 นายไพบูลย์
46 นายรัฐพล
47 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
บุญทัน
ปราบพาล
รัชนีกุล
สุขการี
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 พ.ต.ฤทธิชัย
49 พ.อ.ฐกัด

ประภาจิตร์
หลอดศิริ

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บงั คับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 พ.ต.อ.วิฑูรย์
51 พ.ต.ท.สันติ
52 พ.ต.ท.ชลิต
53 พ.ต.อ.เดชา
54 พ.ต.อ.อนันต์
55 พ.ต.อ.ชูยศ
56 พ.ต.อ.วรเดช
57 พ.ต.อ.วีระยศ
58 พ.ต.ท.พรศักดิ์
59 พ.ต.ท.พงศธร
60 พ.ต.ท.ประเสริฐ
61 พ.ต.ท.ไพโรจน์
62 พ.ต.ท.ปราโมทย์
63 พ.ต.ท.สุทน

พละสาร
สุทธิกลม
ระเวง
รักษ์งาม
เวชศิลป์
ทองอยู่
สวนคล้าย
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
วรคุตตานนท์
ปิตุทิพย์
ศรีผ่าน
แม้นบุตร
โพธิ์พันธุ์
บูลย์ชนะ

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)

๓
64 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

65 ร.ต.ท.วัชรินทร์
66 ร.ต.อ.ศิลา

ฉัตรศรี
ขําเพชร

แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67 นางจักรพงศ์
68 นางมาลินี
69 นางอุษชา
70 นางสาวอุบลรัตน์
71 นายขจร
72 นายจรูญ

นิลไพรัช
บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
รัตนลักษณ์
เศรษฐยานนท์
แก้วขาว

แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
73 นางสาวนงนิตย์
เต็งมณีวรรณ

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
74 นายยรรยง
ศรีเจริญวงศ์
75 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
76 นางสาวภิญญาพัชฎ์ นพรัตน์ธนสิน

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
77 นายรัฐพันธุ์
78 นายวิชัย
79 นายประกิต
80 นายมานิตย์
81 นายนที
82 นายทวี
83 นายสมเกียรติ
84 นายสันต์
85 นายศักดา
86 นางศศิธร
87 นางอิสรีย์
88 นางสาวนงนิตย์
89 นายอิสระ
90 นายสุรศักดิ์
91 นายสรศักดิ์
92 นายพิทยา
93 นางปทุมวดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

รัตนบรรพต
ไตรสุรัตน์
ขําเลิศ
พุ่มร่มไทร
สะอาดนัก
อานอาชา
นวลละออง
สุริยันต์
ประจักษ์บุญเจษฎา
จันทร์อ่อน
ศรีสมศักดิ์
คล่องแคล้าว
เจริญพรทิพย์
กุลลาย
เลนะนันท์
คณะมะ
มนต์คงธรรม

๔
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
94 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
95 นางนันทินี
พริ้งเพราะ
96 นายปณัย
หนูแท้

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
97 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
98 นายสรัชชา
สุริยะกุล ณ อยุธยา
99 นายไพโรจน์
นาครักษา
100 นายไพโรจน์
นาครักษา
บัณฑิตสมิทธ์
101 นายพิชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
102 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
ทองบางใบ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
103 นายบรรเจิด
กระทรวงพลังงาน
104 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
105 นางสาวรติกร
106 นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
107 นายวีระ

บุญมาเลิศ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
108 นายฉัตรทอง
คําขันธ์
109 นายดํารงค์
หม่อมงาม
รอดสวัสดิ์
110 นายไพศาล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
111 ดร.สุรสิทธิ์
112 นางบุษสา

จิตรชอบใจ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
113 นายไกรวิทย์

เอกธรรมสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
114 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
115 ผศ.ดร.นิวัต
116 นางสมศรี
117 นายกนก

กลิ่นงาม
กําไลแก้ว
ปิ่นตบแต่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

๕
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

นายบุญรอด
นายเลิศ
นายสรรเสริญ
นางลอดหล้าดาวดี
นายอาคเนย์
นายสุนทร
นายธีรภัทร์
นายกิตติศักดิ์
นายสาโรช
นายวีระ
นายชาญณรงค์
นายสมหมาย

พุทธารักษ์
ศรีเอียง
ไหมทอง
บุญฤทธิ์มนตรี
กายสอน
มหารัตนวงศ์
ไชยสัตย์
รัตนฉายา
ระหว่างบ้าน
กิ่งแก้ว
รัตนา
ลิ้มเจริญ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
130 นางประไพพิศ
131 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
132 นายวรวิทย์
133 นางทิพาพร

สัมพัฒนวรชัย
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

คุ้มโต
พวงน้อย
นวมภักดี
เพชราภิรัชต์
เรียบร้อย

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกมล
สุภาษิต
เรืองแก้ว
บัวชู
แสงมณี
มาคล้าย
อิ่มอุทร
บัวชู
เวทยนุกูล
ภุมรา

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
134 นายชัยรักษ์
135 นายอภิชาต
136 นายบรรเทิง
137 นายสุพจน์
138 นายวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
139 นางยุวดี
140 นางสาวจิตรา
141 นางกนกวรรณ
142 นายศุภชัย
143 นายมธุรจน์
144 นายจรุงศักดิ์
145 นายถาวร
146 นายชัยวัฒน์
147 นายบุญยอด
148 นางสาววาสนา
149 นายถาวร
150 นายภราดร
151 นายมานะ

๖
ผู้เข้าร่วมประชุม
152 นายมนัส
153 นายพัลลภ
154 นายเชิดพงษ์
155 นางวรรณวิมล
156 นายสกล
157 นายราชัน
158 นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
สิงห์ทอง
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
3 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
6 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี
7 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
8 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
9 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10 ผู้กํากับ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
11 รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
13 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
14 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
15 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
16 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
17 ผ้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
18 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
19 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
20 ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยยาเสพติด และเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว มีภูมิต้านทานและมีทักษะชีวิต มีระบบเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือป้องกัน
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกิจกรรมเป็นการจัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE และการ

๗
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผลการประกวด
ดังนี้ ๑) ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านลาด
วิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ๒) ประเภทสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา – อุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ๓) ประเภทสถาน
ประกอบการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จํากัด ๔) ประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชน
พระนครคีรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนหัวสะพาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชน
หนองศาลา รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนบ้านทาน และชุมชนหนองส้ม ๕) รางวัลพิเศษกิจกรรมเด่นการสร้างความดี
คืนสู่สังคม ได้แก่ ชุมชนบ้านในดง
ประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ ที่เราต้องให้ความสําคัญและส่งเสริมให้เกิดการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภท
นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้กําหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการหลักของจังหวัด เน้น
การบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จากการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE และการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ทําให้เราได้มีชมรมที่มีผลงานเด่น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณในวันนี้ สําหรับชมรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลางและตะวันออก ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกชมรมที่ได้รับรางวัลและโล่
ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

๒. มอบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญา
ด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์
เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และ
ความสามารถสู่สังคม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน มี ๔ สาขา ต้องเป็นผู้ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มาไม่น้อย ๕ ปี ดังนี้ ๑) ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย เป็นผู้สร้างสรรค์
องค์ความรู้ ประสบการณ์ผลงานภาคการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ
๒) ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเกษตรกรผู้มีภูมิปัญญา สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นต้นแบบ
รูปธรรมการใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ ๓) ปราชญ์เกษตรดีเด่น เป็นเกษตรกร
ผู้มีความเชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์พัฒนาผลงานการเกษตร นวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ในสาขาพืช สัตว์ ประมง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ ๔) ปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชน
และเครือข่าย เป็นผู้นําชุมชน และเครือข่ายที่มีผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมการเกษตรทั้งระดับสังคมและ
เครือข่ายเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
จากการประชุมคณะทํางานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมติให้จัดทํา
ใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัด จํานวน ๑๑ ราย
๔ สาขา เพื่ อ เป็ น การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ดั ง นี้ ๑) ปราชญ์ เ กษตรผู้ ท รงภู มิ ปั ญ ญาและมี คุ ณู ป การต่ อ ภาค
การเกษตรไทย ได้แก่ นายบุญส่ง ชุนฬหวานิช ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี นายถนอม ภู่เงิน ตําบล
ถ้ํารงค์ อําเภอบ้าน และนายถนม ธรรมวิชัยพันธ์ ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม ๒) ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ นายสํารอง แตงพลับ ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา นายวิภาส สมปอง ตําบลหนองชุมพล
อําเภอเขาย้อย นายประวิทย์ ไมตรีจิตต์ ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง และนายเชาว์ แตงอ่อน ตําบลหนองกระปุ

๘
อําเภอบ้านลาด ๓) ปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายทินกร ศิริสมบัติ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน และนายบรรพต
มามาก ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด ๔) ปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายประสพชัย อารีวงศ์
ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย และนางสาวปนิชญา มิตรจิต ตําบลสะพานไกร อําเภอบ้านลาด
ประธาน

จั งหวัด ของแสดงความยิ นดี กับ ผู้ที่ได้ รับการยกย่ องและเชิ ด ชู เกีย รติแ ก่ ผู้ท รงภูมิปัญ ญาด้า น
การเกษตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความดี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ทั้ง ๑๑ ราย ๔ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย จํานวน
๓ ราย ๒) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๔ ราย ๓) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จํานวน ๒ ราย
๔) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย จํานวน ๒ ราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
จังหวัดเพชรบุรี จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนรักษา
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ขออํานาจคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงปกปักรักษา และคุ้มครองท่าน จงมีความสุข ความเจริญ สมหวัง
ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ และขอให้รักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสํานักงานคลังจังหวัดตาก

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
จากการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายสําคัญ ดังนี้ เรื่องนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น ประเทศไทยต้องสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับอาเซียนได้ ต้องมีการสร้างเส้นทางคมนาคมในการเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ในนามของหัวหน้ากลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๒
กลับมาพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งต้องส่งแผนให้ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา โดยประสานงานกับสํานักงบประมาณ สิ่งหนึ่งที่ทาง
จังหวัดต้องเตรียมตัวรองรับ คือ ทุกส่วนราชการต้องดูภารกิจในสิ่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ว่ามีภารกิจใดที่สามารถ
รองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย สําหรับรายละเอียดได้มอบหมายสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บสํานักนายกรัฐมนตรีไปไว้เว็บจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
เรื่องการของบประมาณต้องเขียนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ เรื่องการจัดทําผัง
เมืองรวมของจังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเนื่องจากส่วนกลางได้ส่งให้นํากลับมาแก้ไข สาเหตุเกิดจาก
การคัดค้าน
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 4 ด้าน คือ 1) การเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศที่จะต้องเพิ่มรายได้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้าง
ศักยภาพการน่าลงทุน โดยจะปรับปรุงโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อลดต้นทุนภาคการขนส่ง และยังลด
ค่าครองชีพของประชาชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังลดความเหลื่อมล้ําการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
2) การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทําให้สามารถลดต้นทุนการเดินทาง และส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ควบคู่
กับการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และจะใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ด้วยความเสมอภาค

๙
ตามสิทธิที่ประชาชนสมควรจะได้รับ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม จะต้องวางผังเมืองใหม่ที่จะเป็น
Green City แม้ในบางพื้นที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรม ต้องมีแผนบําบัดจัดการน้ํา มีสวนสาธารณะ มีพื้นที่สีเขียว
นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงการลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่ต้องส่งเสริมให้กับภาคเอกชนได้เร่งดําเนินการ ไม่ให้
เสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะขณะนี้หลายประเทศได้เริ่มดําเนินการแล้ว 4) การปรับปรุงประสิทธิภาพแผนบริหาร
จัดการภาครัฐ สร้างความโปร่งใส โดยต้องสร้างภาพลักษณ์เรื่องความโปร่งใสให้เกิดความมั่นใจกับภาคส่วนต่าง ๆ
และต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ปิดช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริต ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อที่ 31 ธันวาคม 2555 อันเป็นวันสิ้นปี ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันปีใหม่
จังหวัดเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอ
เมืองเพชรบุรี เวลา 23.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ สามเณร เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 24.00 น. ประโคมกลอง ลั่นฆ้องชัย ประธานสงฆ์ประพนมน้ําพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
สวดมนต์ข้ามปี ประธานจุดพลุดอกไม้ไฟเป็นตัวอักษรสวัสดีปีใหม่ 2556 การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัดในจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกันกว่า 100 วัด และในช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญตักบาตรรับปีใหม่ที่วัดใกล้บ้าน
บ่ายวันที่ 3 มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 45 ครั้ง ได้รับ
บาดเจ็บ จํานวน 41 ราย เสียชีวิต จํานวน 7 ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอชะอํา อําเภอเมือง
เพชรบุรี และอําเภอท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แถลงว่าที่ผ่านมาศูนย์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาล
ปีใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี วางแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนไว้อย่างเข้มแข็ง จะนําข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน
มาวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และกําหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วง
เทศกาลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมถึงผลักดันกลไกการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับมาตรการทางสังคมให้มี
ความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น พร้อมให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยบูรณาการทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบายและรับฟังปัญหา ตลอดจนความต้องการของประชาชน
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ วันวันที่ 4 มกราคม ๒๕๕๖ ณ อําเภอแก่งกระจาน เน้นย้ําให้ทุกส่วนช่วยกันพัฒนาเป็น
แหล่งท่ องเที่ ย ว พร้ อ มผลั ก ดัน ให้อุท ยานแห่งชาติแ ก่งกระจานเป็น มรดกโลกและร่วมกันอนุรั กษ์แ ม่น้ําเพชร
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ํา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อําเภอบ้านแหลม เน้นย้ําให้นํานโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมาใช้ให้เกิดผลให้เป็นรูปธรรม ส่วนปัญหาในพื้นที่ ประกอบด้วย การกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาอุทกภัยและ
ปัญหาในการประกอบอาชีพ วันที่ 10 มกราคม ๒๕๕๖ ณ อําเภอท่ายาง เน้นย้ําให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกับนโยบายระดับชาติ และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งป่าไม้และแม่น้ําเพชรบุรี พร้อมทั้งส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ สําหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานในหลายแห่งพร้อมกัน ณ วัดเขาบันไดอิฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและแจกของเล่น ตลอดจน
ไอศกรีมให้กับเด็กที่มาร่วมงานเพื่อสร้างความสุขให้กับบรรดาเด็ก ๆ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ เป็นคนดี
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลบ้านแหลม ตลาด
เพชรไพบูลย์ อบต.บ้านหม้อ เป็นต้น ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติด้วย โดยบางแห่งได้จัดงานในช่วงเย็น ๑๖.๐๐ น.
เพื่อเป็นทางหนึ่งให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานในวันสําคัญของเด็ก
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมภายใต้โครงการอบรม “ฝากลูก
ไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี” รุ่น ที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 24 มกราคม 2556 ณ วัดถ้ําแก้ว อําเภอเมืองเพชรบุรี
มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้เสพยาเสพติด
มีสถานะเป็นผู้ป่วยและต้องเข้ารับการบําบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกาย แล้วจะให้มีกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

๑๐
เป็ น ระบบ ในการอบรมได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อาชี พ ตามความถนั ด จิ ต เวชบํ า บั ด กี ฬ า นั น ทนาการ การบํ า เพ็ ญ
ประโยชน์ รวมทั้งการฝึกจิต สมาธิ จากวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วย บ่ายวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาแบบสมัครใจ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ติดตามประสานความช่วยเหลือด้าน DEMAND
จังหวัดเพชรบุรี การกําหนดประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนินการ x –ray ทุกพื้นที่ ตลอดจนสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔
มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดงานมหกรรมส่งเสริมการตลาดและการ
บริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ อําเภอเมืองเพชรบุรี มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านการพัฒนา และส่งเสริมการผลิตมะพร้าว การป้องกันและ
กําจัดโรคแมลงศัตรูพืชที่เกิดกับมะพร้าว การสร้างระบบการควบคุมการผลิต การสร้างเครือข่ายการผลิตมะพร้าว
ของกลุ่มจังหวัดและการส่งเสริมการตลาดมะพร้าว ซึ่งการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการตลาดและการบริโภค
มะพร้าวและผลิตภัณฑ์นี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว กิจกรรมมีทั้งการแสดง การจําหน่ายสินค้าจาก
มะพร้าว การประกวด เป็นต้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕๕๖ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี
จัดประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตําบลนายาง อําเภอชะอํา เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการบริหารกิจการ อปพร. ของ อปพร. จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่าย อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการทํางาน จังหวัดเพชรบุรี มี อปพร.จํานวน 7,995 คน คิดเป็นร้อยละ
1.75 ของจํานวนประชากร เป็นกําลังประจําท้องถิ่นที่พร้อมปฏิบัติงานในยามฉุกเฉิน วันที่ 24 มกราคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติ
การโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการ ๔ พันกว่าไร่ ซึ่งพื้นที่หลัก
จะเป็นป่าชายเลนเนื่องจากมีความพร้อมที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาพื้นที่แต่ละอําเภอโดยการสํารวจพื้นที่
เป้าหมาย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการ
วันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
และสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๐ จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจําปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปี ณ สนามกีฬาดอนคาน อําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่
13 มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการ
แข่งขั น “แก่งกระจานมินิมาราธอน - ฟันรัน ครั้งที่ 5” ปล่อยตัวนักกีฬาและมอบรางวัลให้นักกีฬาที่บริเวณ
ที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรีการจัดการแข่งขัน“แก่งกระจานมินิมาราธอน-ฟันรัน ครั้งที่ 5” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน รักการออกกําลังกาย และให้กิจกรรมกีฬาสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอแก่งกระจาน กิจกรรมดังกล่าวมีนักวิ่งจากท้องถิ่นและจากต่างจังหวัดเข้าร่วม
กิจกรรมจํานวนมาก
ประธาน

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี จังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบ
เป้าหมายให้ปลูกป่า ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔ พันกว่าไร่ ปี ๒๕๕๗ จํานวน ๕ พันกว่าไร่ ขอฝากให้ทุกส่วนราชการ
ดูเรื่องพื้นที่และพันธ์กล้าไม้ให้เพียงพอ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยลดโลกร้อน แก้ไขปัญหาน้ําท่วม ตลอดจน
ปัญหาภัยแล้ง

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๐๒๒.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ ายได้ ๓,๓๒๓.๐๙
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) ร้อยละ ๔๔ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๙๐๒.๖๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๖๓.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๙ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) ร้อยละ ๒๕ งบประจํา
ได้รับจัดสรร ๔,๑๒๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๑๕๙.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๙
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๗.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๒.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๒.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๐๗.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบประจําได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ๑๙ หน่วยงาน ได้แก่
๑) ศู น ย์ ก ารทหารราบ ๒) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต ๒ ๓) โรงเรี ย นศึ ก ษา
สงเคราะห์ ๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ๕) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ๖) วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบุรี ๗) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ๘) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๙) สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศฯ ๑๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๑๒) งบกรมจังหวัดเพชรบุรี
๑๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ๑๔) สํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
๑๕) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ๑๖) สถานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ๑๗) สํานักชลประทานที่ ๑๔
๑๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๑๙) สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ ๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ผลการดําเนินงานกระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัด
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ๑) สํานักงานแรงงาน ๒) สํานักงาน
จัดหางาน ๓) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๔) สํานักงานประกันสังคม ๕) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ํา เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้าง ลูกจ้างทุกคน เป็นวันละ 300 บาท ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
๒) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
17 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการค่าจ้างได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าจ้างสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
เป็นชั่วโมงละ 40 บาท โดยมีเงื่อนไขการจ้างไว้อย่างชัดเจน ๓) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประกอบด้วย การจ้างงานเร่งด่วน เป็นการจ้าง
ราษฎรทํางานโดยได้รับค่าจ้าง วันละ 150 บาท ไม่เกิน 20 วัน และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เป็นการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรที่มีความเดือนร้อน โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท ๔) งานอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดเพชรบุรีมีอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล ๆ ละ 1 คน รวม 93 คน เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวง

๑๒
แรงงานในการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน
เดือนละ 600 บาท
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีหน้าที่ ดังนี้ การ
คุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วย ตรวจคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบให้ได้รับความเป็นธรรม ตรวจการใช้
แรงงานหญิงและเด็ก ตรวจคุ้มครองแรงงานต่างด้าว รับและวินิจฉัยคําร้องด้านแรงงาน รับและดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ด้านแรงงานและพิจารณา ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย รับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก และ
พิจารณาอนุญาตการทํางานของเด็ก สนับสนุน ให้คําปรึกษาเทคนิค และวิชาการด้านคุ้มครองแรงงาน ๒) การ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประกอบด้วย ตรวจและกํากับให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน สนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการด้านความปลอดภัย
ในการทํางาน ตรวจสอบและรับแจ้งรายงานต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบ กิจการต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายความปลอดภัย ๓) การแรงงานสัมพันธ์ ประกอบด้วย ด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคเอกชน ด้านแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทวิภาคีและ
ไตรภาคี ตลอดจนพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๔) การจัด
สวัสดิการให้ลูกจ้าง ประกอบด้วย การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย การจัดสวัสดิการสุขภาพอนามัย การจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์ร้านค้า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โครงการโรงงานสีขาว การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในสถานประกอบกิจการ ๕) การส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย ประกอบด้วย ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
ด้านมาตรฐานแรงงานไทย ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
แรงงานนอกระบบ กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตร พ.ศ.2547 บังคับใช้
ตั้งแต่ 18 เมษายน 2548 เป็นต้นมา งานเกษตร หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้
การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใช่การประมงทะเล นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างให้ทํางานเกษตรกรรมตลอดปี
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 งานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้างลูกจ้างตลอดปีและมิได้
ให้ลูกจ้างทํางานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจากงานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.2553 บังคับใช้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2554
เป็นต้นมา ลูกจ้างในงานที่รับไปทําที่บ้าน คือ งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูป
สิ่งของในบ้านของลูกจ้างหรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกัน เพื่อรับค่าจ้าง
โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติการทํางานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรือทั้งหมดของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง
ผู้แทนจัดหางานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
มีหน้าที่ให้บริการจัดหางานโดยรัฐทั้งในและต่างประเทศ ให้ประชาชนคนไทยที่ประสงค์หางานทํา เป็นการส่งเสริม
การมีงานทําแก่ประชาชน ให้ได้เข้าไปทํางานในระบบสภาพการจ้างภายใต้สัญญาจ้าง ก่อให้เกิดรายได้ประจํา
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีงานทําให้กับกลุ่มที่อยู่นอกระบบสภาพการจ้าง ได้แก่ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่ม
รับงานไปทําที่บ้าน โดยการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้การแนะแนวอาชีพ และส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพนั้น ๆ พร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน สํานักงาน
จะกํ ากับ ดู แ ลคุ้ ม ครองคนหางานไม่ ใ ห้ถู ก หลอกลวง หรื อถู กเอารั ด เอาเปรี ย บจากผู้ ป ระกอบธุร กิ จจั ด หางาน
ภาคเอกชน ทั้งการหางานทําในประเทศ และการไปทํางานต่างประเทศ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อลงโทษ
ผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

๑๓
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับรายได้ให้ประชาชน ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
300 บาท สํานักงานฯ ได้ประสานและออกหาตําแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับและช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ให้ได้รับการบรรจุงาน และเฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้าง ซึ่งตั้งแต่
ต้นเดือนมกราคม 2556 ยังไม่พบปัญหาผลกระทบแต่อย่างใด
การดําเนินการจัดระบบ ควบคุมดูแล การเข้ามาทํางานของคนต่างด้าวในพื้นที่ และสํานักงานฯ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว ตาม พรบ. การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มีผลการ
พิจารณาออกใบอนุญาตทํางานให้กับคนต่างด้าวในจังหวัดเพชรบุรี แยกเป็น กลุ่มคนต่างด้าวทั่วไปที่เข้าเมือง
เป็นการชั่วคราว จํานวน 334 คน กลุ่มคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาวและกัมพูชา จํานวน
3,889 คน กลุ่มคนต่างด้าวที่นําเข้ามาทํางาน ตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างด้าวกับประเทศคู่ภาคี
(MOU) จํานวน 139 คน กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน
40 คน กลุ่มคนต่างด้าวซึ่งไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือชนกลุ่มน้อย จํานวน 442 คน กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,822 คน นอกจากนี้สํานักงานฯ มีหน้าทีในการตรวจสอบดําเนินคดีแรงงาน
ต่างด้าวและนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืน พรบ. และมีอํานาจในการร้องทุกข์
กล่าวโทษภายใต้ความผิดตาม พรบ. ในการดําเนินการดังกล่าวได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ ศูนย์ปราบปราม
จับกุมและดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางานและกระบวนการค้ามนุษย์ (ศป.รต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดมกําลังเข้าปฏิบัติการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ให้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษอีก 120 วัน เพื่อให้ดําเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทาง และวีซ่าเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทยให้ถู กต้องตามกฎหมาย รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการได้ล งไว้ในวารสารจัดหางานรายเดื อนที่แจก
ที่ประชุมแล้ว
ประกันสังคมจังหวัด สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ภ ารกิ จ ในการให้ บ ริ ก าร ดั ง นี้ ๑) บริ ก ารด้ า น
ประกันสั งคม คุ้มครองลูกจ้ างที่ประสบอั นตรายหรือเจ็ บป่วยไม่เนื่องจากการทํางานรวมทั้ง กรณีค ลอดบุ ตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประกอบด้วย บริการ
นายจ้างสถานประกอบการ ได้แก่ บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้างภาคเอกชน และส่วนราชการที่มีลูกจ้างตั้งแต่
1 คนขึ้นไป ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก กองทุนประกันสังคม บริการรับเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง ผู้ประกันตนที่
จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราฝ่าย ร้อยละ 5 บริการลูกจ้างผู้ประกันตน ได้แก่ บริการกลุ่มแรงงานในระดับ
การจ้าง ผู้ประกันตน 45,092 คน นายจ้าง 2,203 คน บริการกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
แรงงานนอกระบบ ๕,๘๐๐ คน บริการกลุ่มแรงงานในระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ 1. กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีคลอดบุตร 3. กรณีทุพพลภาพ 4. กรณีตาย 5. กรณีสงเคราะห์บุตร 6. กรณี
ชราภาพ 7. กรณีว่างาน บริการกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ 1. กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีตาย 4. กรณีบําเหน็จชราภาพ ๒) บริการด้านเงินทดแทน
คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานตาม พรบ.เงินทดแทน 2537 บริการนายจ้าง
สถานประกอบการ ได้แก่ บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้างภาคเอกชน (ยกเว้นส่วนราชการ) ที่มีลูกจ้างทํางานตั้งแต่
1 คนขึ้นไป ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน บริการรับเงินสมทบจากนายจ้างที่จ่ายสมทบกองทุน
เงินทดแทนเป็นรายปี บริการกลุ่มแรงงานในระบบการจ้างงาน ลูกจ้าง ๓๒,๙๘๒ คน นายจ้าง ๑.๘๓๘ คน
บริการคุ้มครองกรณีลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างในภาคเอกชน ไม่คุ้มครอง
ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ บริ ก ารกลุ่ ม แรงงานในระบบ ลู ก จ้ า งภาคเอกชนให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ทดแทน ได้ แ ก่
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนกรณีหยุดงาน ค่าทดแทนกรณี สูญ เสียอวัยวะ ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ และ

๑๔
ค่าทดแทนกรณีตาย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ) สมัครเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม ในปี ๒๕๕๖ จํานวน ๒.๔๔๓ คน ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๕.๘๐๐ คน
สํานักงานประกันสังคมกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ ๒ มาตรการ ได้แก่ ๑. ลดอัตราเงินสมทบจากอัตราเดิม
ร้อยละ ๕ เป็นอัตราร้อยละ ๔ ในปี ๒๕๕๖ (ลดค่าใช้จ่ายนายจ้างลูกจ้างในจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๖ จํานวน
๕๒ ล้านบาท) ๒. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ให้สินเชื่อเงินกู้แก่สถานประกอบการผ่านธนาคารที่เข้า
ร่วมโครงการ
ปั ญ หาการให้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ขยายความคุ้ ม ครองด้ า นการประกั น สั ง คมแก่ แ รงงาน
นอกระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหนี้เงินสมทบค้างชําระจากนายจ้าง จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมโครงการประกันสังคม
มาตรา ๔๐
ผู้แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีภารกิจหลักในการให้บริการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กําลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการให้บริการ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ได้แก่ ฝึกเตรียมเข้าทํางาน เป็นการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนหรือบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้มี
ความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าทํางานในสถานประกอบการหรือนําไปประกอบอาชีพได้ ผู้เข้าฝึกอบรม
ไม่จําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน ระยะเวลาการฝึกในศูนย์ฯ ตั้งแต่ 2 เดือน หรือ 280 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 เดือน
หรือ 1,680 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้าฝึก เมื่อสิ้นสุดการฝึกในศูนย์ฯ แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ
อีก 1 - 2 เดือน จึงจะถือว่าสําเร็จการฝึก หลักสูตรที่เปิดฝึก ช่างเชื่อม ช่างยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฝึกยกระดับฝีมือ เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมความรู้
ทักษะ ฝีมือ ความสามารถของผู้ที่ทํางานอยู่แล้วทั้งในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรมตั้งแต่ 12 - 60 ชั่วโมง สามารถฝึกอบรม
ได้ทั้งในศูนย์ฯ หรือในสถานประกอบการ หลักสูตรทางด้านช่าง การซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ การพันมอเตอร์ไฟฟ้า
การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์สํานักงาน การทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ หลักสูตรทางด้านการจัดการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน การควบคุมคุณภาพ การทํางานเป็นทีม การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน การลดต้นทุนที่ทุกคน
มีส่วนร่วม ฯลฯ ๒) ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ การส่งเสริมให้แรงงานทําการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ เพื่อวัดฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กําหนดของ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็น
หลักฐานว่ามีฝีมืออยู่ในระดับประกันคุณภาพ ๓) ด้านส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานของภาคเอกชน มีมาตรการจูงใจทางด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ให้กับสถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ดําเนินการฝึกอบรมให้กับแรงงานของตนเองตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2545 นําค่าใช้จ่ายในการฝึกไปขอยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ 100
มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับเครื่องมือเครื่องจักรที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการ
ฝึกสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
โครงการพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าแรง ๓๐๐ ได้แก่ โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย
ให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ (โครงการ 300 บาท) ฝึกอบรมแรงงาน
ในสถานประกอบการ ให้มีทักษะฝีมือในด้านต่างๆ ตามที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับค่าแรงที่ปรับขึ้น
สถานประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มีค่าอาหารกลางวันให้กับแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอด
5วัน ปัจจุบันสถานประกอบการแจ้งความจํานงอบรมตลอด ปีงบประมาณ 2556 กว่า 100 รุ่น เริ่มดําเนินการ
อบรมไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน 20 รุ่น สําหรับโครงการพิเศษ ประจําปีงบประมาณ

๑๕
๒๕๕๖ ได้แก่ โครงการยกพัฒนาขีดความสามารถแรงงานไทยทางด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฝึกอบรมตั้งแต่ 18 – 60 ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดทําบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนประจําจังหวัดเพชรบุรี ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการในราชการ
ส่วนภูมิภาค ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อดําเนินการเลือก
ข้ า ราชการพลเรื อ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง เป็ น อนุ ก รรมการใน อ.ก.พ.จั ง หวั ด จํ า นวนไม่ เ กิ น ๖ คน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนได้จัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเป็น อ.ก.พ.จังหวัดเพชรบุรี ผู้ที่ได้รับ
เลือกเป็น อ.ก.พ.จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ๑) นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ๒) นายกิตติ
พัฒนเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ๓) นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ๔) นายประจักษ์
วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ๕) นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ๖) นายสถิตย์
กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ จังหวัดจะได้มีคําสั่งแต่งตั้งเป็น อ.ก.พ.จังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินนโยบายจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง ทําให้สถานบริการ
ปลัดจังหวัด
ปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นกรอบของกฎหมายดี ขึ้ น ตามลํ า ดั บ และปั จ จุ บั น ภาพรวมของจํ า นวนสถานบริ ก ารลดลงอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากในการขออนุ ญ าต ผู้ ข อต้ อ งถู ก ตรวจสอบประวั ติ และสถานที่ ตั้ ง อย่ า งเข้ ม งวด รวมทั้ ง
การประกาศอนุญาตเฉพาะในเขต Zoning แต่ทําให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตเป็นสถานบริการ
แต่ขออนุญาตเป็นร้านจําหน่ายสุรา เพื่อดําเนินกิจการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ปัจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนด “นโยบายลดอบายมุข
สร้างสุขให้สังคม” โดยขอความร่วมมือกระทรวงการคลัง แจ้งกรมสรรพสามิตกวดขันร้านจําหน่ายสุรา ให้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และกฎกระทรวง โดยเฉพาะเรื่องขออนุญาตจําหน่ายสุรา การกําหนดเวลา
จําหน่ายสุรา การขายสุราให้แก่เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสถานที่จําหน่ายสุรา และกําชับให้
เจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้อนุญาตจําหน่ายสุราเข้มงวดกวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของกฎหมาย หากผู้ได้รับอนุญาตละเมิดกฎหมายให้ดําเนินการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยเคร่งครัด
เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดพิจารณาดําเนินการตามกระบวนงาน/ขั้นตอน
การดําเนินการ ดังนี้ ๑) กําหนดนโยบาย ๒) สร้างความเข้าใจในนโยบาย ๓) สร้างช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
๔) บังคับใช้กฎหมาย ๕) ติดตาม กํากับ ตรวจสอบ ๖) ประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๖”
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ด้วยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการ
“ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๖” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ได้เข้าวัด ทําบุญในวันธรรมสวนะ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา
ระหว่างวัดกับประชาชน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม รวมทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในมิติต่าง ๆ ในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๖
ไปใช้ในการดํารงชีวิตให้มีคุณภาพ จังหวัดจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทําบุญในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ
“ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี ๒๕๕๖” ในเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ครั้งแรก วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดยาง
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สําหรับกําหนดต่อไปปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทําโครงการศิลปินแห่งชาติ เพื่อสรรหา
คัดเลือกศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจําทุกปี
และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการสรรหาศิลปินที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปิน
แห่งชาติ และเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แถลงข่าว
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้ประกาศผล
การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ซึ่ง นางเนื่อง แฝงสีคํา ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ สาขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ช่างทอง)
สวั ส ดิการที่ ใ ห้แ ก่ “ศิ ลปินแห่งชาติ ” ได้แก่ ๑) เงินตอบแทนคนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๒) ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว ตามพระราชกฤษฎี กาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่ นเดียวกั บ
ข้าราชการ โดยอนุโลม ภายในวงเงินไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ ๓) เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย
เท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ๔) ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสําคัญเท่าที่
จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง ๕) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานหรือไป
ร่ว มงานทางด้ า นวัฒ นธรรมที่ ได้ รั บ เชิ ญ จากสํา นัก งานเท่า ที่ จ่ า ยจริ ง ภายในวงเงิ น เอาประกั น รายละไม่ เกิ น
๓๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ๖) เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบําเพ็ญกุศลศพ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๗) เครื่อง
เคารพศพตามประเพณีที่เหมาะสมตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ๘) เงินช่วยเหลือค่าจัดทําหนังสือ
เผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดทําป้ายแสดงความยินดีแก่ นางเนื่อง แฝงสีคํา จํานวน ๒ ป้าย ติดตั้ง ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และ
หน้าสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ไว้แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การทอดผ้าป่าสามัคคีรักษ์วัฒนธรรมตําบลบ้านหม้อ
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหม้อ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านหม้อ กําหนดทอดผ้าป่าสามัคคีรักษ์วัฒนธรรมตําบลบ้านหม้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุน
เสริมสร้าง สนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมเชิงประจักษ์กับมวลชน และจัดสร้างเครื่องมือดุริยางค์ศิลป์ไทย
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๙.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีรักษ์วัฒนธรรม ในครั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคทําบุญได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดงานรณรงค์ให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ "1 ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์" โดยจัดพื้นที่แสดงออกเป็น 11 จุดที่แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ภายในชื่อ “โครงการเพชรบุรี...ดีจัง งานมหกรรมพื้นที่
สร้างสรรค์เพชรบุรี...ดีจัง ทั้งเมือง” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

๑๗
(นายโกวิท ผกามาศ) เป็นประธานเปิดพื้นที่ตลาดชุมชนยิ้มได้ ณ ตลาดเก่า – ซอยริมน้ํา นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
(นายยุทธ อังกินันทน์) เป็นประธานเปิดสะพานเดินข้ามแม่น้ําเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
(นายชั ย ยะ อั ง กิ นั น ทน์ ) เป็ น ประธานเปิ ด ถนนวั ฒ นธรรม ณ วั ด พลั บ พลาชั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี
(นายมณเฑียร ทองนิตย์) เป็นประธานเปิดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรีดีจัง...ทั้งเมือง” ณ บริเวณสะพานใหญ่
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (นายนิวัติ กลิ่นงาม) เป็นประธานเปิดถนนศิลปะ – สกุลช่าง – นักอ่าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต.พบ.
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา กรณี
กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า เป็นเทศบาลตําบลบางเก่า เมื่อวันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่าแล้ว
โดยนางแสงอรุณ สมุทรภักดี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า
ด้วยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบ
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖
โดยนางสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด จะครบวาระ
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลื อกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริ หารส่วนตําบลไร่โคก
อําเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลโร่โคก และที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๑๕ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุม่ งานอํานวยการ

