รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายวินัย
นายประสาน
นายสมชาย
พ.อ.มานะ
พ.ต.อ.ทรงเกียรติ
นายพัลลภ
พ.ท.หญิงสุชาดา
นางสุรัตน์
นายพูลสวัสดิ์
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายชัยภัทร
นายกฤติวัชร์
นายนิพล

บัวประดิษฐ์
วงศ์สวัสดิ์
ปัญญเจริญ
วงศ์น้ําเพชร
ไหลทวี
สิงห์ทอง
แก่นแก้ว
พลบุตร
สมบูรณ์ปัญญา
อันตรเสน
ถนอมเกียรติ
นิลผึ้ง
เกตุแก้ว
ไชยสลี

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นายศิริพจน์
นายปราโมทย์
นายพนัส
นายโกวิท
นายวชิระ
นายวชรสิน
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
วัฒนานุกูล
ชัยศาสตรศิลปะ
กรีสุระเดช
ผกามาศ
ไผ่เกาะ
แก้วเสียง
นพโลหะ
อรุณรัตน์

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

๒
นางสาวสนองใจ
นายผดุงเดช
นางอุไรวรรณ
นางวนิดา
นายวิทยา
นายวีระพงศ์
นางสาวนนทชา
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวปราณิสา
นายประสาร
นายเอกภพ
นายจตุพจน์

โพธิรังสี
ลือปิยะพาณิชย์
คูหพันธ์
สมานมิตร
เพ็งนรพัฒน์
จันทร์ลาด
อินทาปัจกรวรา
พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
เทียนสุวรรณ
สุกระจ่าง
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
ปิยัมปุตระ

แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายประจวบ
40 นายสุนทร
41 นายประมณฑ์
42 นายกิตติศักดิ์
43 นายไพบูลย์
44 นายรัฐพล
45 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
ธนังสิทธิ์
สุจริต
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
46 ร.ท.พร้อมเพชร
47 พ.อ.เรืองศักดิ์

เกิดแสง
อรรคทิมากูล

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บงั คับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย์
49 พ.ต.ท.วรัญญู
50 พ.ต.อ.สุวัฒน์
51 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
52 พ.ต.ท.นิพนธ์
53 พ.ต.ท.สมเกียรติ
54 พ.ต.ท.กริช
55 พ.ต.ท.ประสงค์

พละสาร
กุลดิลก
สุวรรณนิกขะ
รังสิมันต์
เลิศพลรัตน์
โฉมฉาย
เนาวรังสี
กุลจิตติปราณี

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก

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

๓
พ.ต.ท.ชูชาติ
พ.ต.ท.สมบัติ
พ.ต.ท.สุชาติ
พ.ต.ท.ไสว

นามจัด
ณ บางช้าง
แสงนิล
คีรี

60 พ.ต.ท.เดชา

กระจ่างพล

61 พ.ต.ท.ชาญ

รามัญอุดม

62 ร.ต.ท.สําราญ

มาลาลักษมี

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นายศุภโชค
64 นายจิรวัตร
65 นางอุษชา
66 นางสาวสุธารัตน์
67 นายกรีฑา
68 นายธนกร

บัวทอง
กิจกล้า
ชัยกรณ์กิจ
จิตสมบูรณ์
อักษรนันทน์
รัตตมงคล

56
57
58
59

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
คุ้มสอาด
69 นางดวงใจ

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มณีฉาย
70 นางณัฐศิกาญจ์
อินทนุพัฒน์
71 นางสาวพิมลพร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
72 นางวรรณเพ็ญ
73 นายศักดา
74 นายประจวบ
75 นายสุรศักดิ์
76 นายสมบัติ
77 นายสมเกียรติ
78 นายมานิตย์
79 นายประกิต
80 นายสมเกียรติ
81 นางสาวศิริ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

เกตุกล่ํา
ประจักษ์บุญเจษฎา
ลีรักษาเกียรติ
กุลลาย
ตันติสังวรากูล
นวลละออง
พุ่มร่มไทร
ขําเลิศ
รุ่งเพชรวงศ์
วัดสว่าง

๔
82 นางเพชรลักษณ์
83 นางปัทมา
84 นายพิทยา

เจริญสุข
รัตนอําภา
คณะมะ

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
วงศ์สุวรรณ
85 พ.จ.อ.เมืองชล
แก้วสีงาม
86 นายจักรพันธุ์
รัตนนรา
87 นายสว่าง
พริ้งเพราะ
88 นางสาวนันทินี
หนูแท้
89 นายปณัย

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลิ่นเกลา
90 นายวิทูร
วิริยะเอกกูล
91 นายศรศักดิ์
พรหา
92 นายรัชชัย
บัณฑิตสมิทธ์
93 นายพิชัย

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
สังข์นิมิตร์
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
94 นางสุฑามาศ
กระทรวงพลังงาน
95 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
96 นางสาวเปรมนีย์
97 นางสาวรติกร

ทรัพย์โชคไชย
เวชชะ

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ธเนศนิรัตศัย
98 นางสาวอัธยา
99 นายศุภกร
ทองคล้ํา
100 นายชูชีพ
ร่วมบุญ

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
101 นายวีระ

บุญเลิศมา

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
102 นางสาวพีรญา
103 นางอรรถพร

ทับคง
อรรถวิรัย

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
104 นายไกรวิทย์

เอกธรรมสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม

๕
105 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
106 ผศ.เชาวลิต
107 นางบุญจริง
108 นายยรรยงค์
109 นายมานะ
110 นายประมุข
111 นายชินวัฒน์
112 นายจํานงค์
113 นายสรรเสริญ
114 นายพรชัย
115 นางโกศล
116 นายวีระ
117 นายชาญณรงค์
118 นายประสิทธิ์

คงแก้ว
ลิ้มสุวรรณ
เจริญศรี
โพธิ์น้อย
ติฐิโต
อ่อนน้อม
สุขชู
ไหมทอง
สุขศุภกิจ
หลักเมือง
กิ่งแก้ว
รัตนา
เรืองแสงอร่าม

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
119 นางประภาพร

อัฐระ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
120 นายณรงค์ชัย
121 นางทิพาพร

หิรัญรัตน์
ชูทอง

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
122 นายเสรี
123 นางบุญสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
124 นายยุทธ
125 นายอธิก
126 นายศักดิ์สิทธิ์
127 นายเสนาะ
128 นายภราดร
129 นายณัฐกฤช

รัศมีฤกษ์เศรษฐ
นุชนิยม

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

อังกินันทน์
คงจรูญ
วาปี
เอี่ยมเอก
เวทยนุกูล
กรีธาธร

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้เข้าร่วมประชุม
130 นายประทีป
131 นายเชิดพงษ์

นทีทวีวัฒน์
จันจะนะ

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

๖
132 นางทิพย์วรรณ
133 นายราชัน
134 นางสาวสุวรัตน์

จําปาทอง
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
5 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
6 ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
7 หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
8 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
9 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี
10 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี
11 หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
12 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
13 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
14 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
16 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
17 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
18 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
19 ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
20 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
21 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
22 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
23 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
24 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
25 นายอําเภอท่ายาง
26 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
27 นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
28 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
29 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
30 นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
31 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง

๗
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด “Young DPR Awards”
เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตามที่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับ
จังหวัด “Young DPR Awards” เยาวชนประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข เสร็ จ สิ้ น เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ณ ห้ อ งประกายเพชร วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

๘
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และคัดเลือกทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับเขต ณ สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป การแข่งขันตอบ
ปัญหาประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ “Young DPR Awards” ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ มีโรงเรียน
ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จํานวน ๙ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท่ายางวิทยา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง โรงเรียน
ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา แข่งขันตอบคําถาม
ข้อเขียนประกอบด้วยคําถามแบบปรนัย ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน และคําถามแบบอัตนัย จํานวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วม สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แข่งขันหาเสียงเลือกตั้ง จํานวน ๑๐ คะแนน โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี และอาจารย์ประจําสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นกรรมการออกข้อสอบและเป็นกรรมการตัดสิน ผลการแข่งขัน ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “พรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี” โรงเรียนพรหมานุสรณืจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นายอัษฎา หงส์ทอง นายไพชยนต์ พัฒนโชติ
และนางสาวพั ช รอร ชื่ น จิ ต ร ได้ เ งิ น รางวั ล ๔,๐๐๐ บาท ๒) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ ได้ แ ก่ ที ม
“ประชาธิปไตย” โรงเรียนคงคาราม ประกอบด้วย นายคมน์ณัฏฐ์ ปานเจริญกุล นางสาวจารุวรรณ กลิ่นจันทร์
และนายชัยทิศ ขันเงิน ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม “เป็นหนึ่งคืนสยาม” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นายธนวันต์ โสมนัส นายโรจธรณ์ ผมหอม และนายจิราวัฒน์ รงค์ทอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย “Young
ประธาน
DPR Awards” ประจําปี ๒๕๕๕ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ประชาธิปไตย ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้ช่วยกัน
พัฒนาประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับการปกครองของเรา ช่วยกันกระตุ้นให้บุคคลรอบข้างได้เกิด
ความรักในระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง และช่วยกันพัฒนาประชาธิปไตยให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบไป
๒. มอบช่อดอกไม้และประกาศเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือ
จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจําจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสรรหา ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ
สตรีไทยที่อุทิศตน สร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสําคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้ประจักษ์
ต่อสังคม จํานวน ๑ คน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับ
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก จํ า นวน ๒ คน ได้ แ ก่ นางบุ ญ สม นุ ช นิ ย ม และนางมะลิ เวชสวั ส ดิ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ผลการพิจารณา
ดังนี้ ๑) นางบุญ สม นุ ชนิย ม ได้รั บ การคั ด เลื อ กเป็ นสตรีไ ทยดีเ ด่น ประจําจั งหวัด เพชรบุ รี ประจําปี ๒๕๕๕
๒) นางมะลิ เวชสวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๕

๙
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับสตรีทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นระดับประเทศ และ
ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๕ ขอให้ทั้ง ๒ ท่าน ได้ดํารงไว้ซึ่งคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสตรี เด็ก และ
เยาวชน และขอให้ประสบความสุข ความเจริญต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๘ ตําบลทับเฉลา อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีข้าราชการ ทหาร ตํารวจ กรรมการ พอ.สว. ประจําจังหวัดเพชรบุรี และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระองค์ทรง
พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ต่าง ๆ ให้แก่ผู้แทนกรรมการ
และอนุกรรมการตลอดจนอาสาสมัคร พอ.สว. ตามลําดับ นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานสิ่งของเช่นเครื่องแบบ
นักเรียน ของเด็กเล่น เสื้อผ้าแก่นักเรียน พระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตําราหลวงแก่คนชรา ทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มารับการรักษา เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มาตรวจรักษา
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาพลอากาศเอกกําธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดห้องสมุด
สารานุ ก รมไทยสําหรั บเยาวชน ไตรภาคี 3 ประเทศ ที่ โรงเรียนพรมหานุ ส รณ์ ซึ่งจัดสร้ า งขึ้ นเป็น แห่ งที่ 25
ในประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 2 ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตาม
พระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลและเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจากไลออนส์
พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ได้ประสานงานกับไลออนส์ ประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทย เริ่มดําเนินการ
ก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2555 แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2555 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 6 แสนบาท
วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดตั้งกองทุน “ฅนเพ็ชรรักษ์
ช้าง” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คนเพ็ชร รักษ์ช้าง ปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และทุกภาคส่วน
ปลูกพืชอาหารช้าง ประกอบด้วย กล้วย อ้อย ไผ่ และสร้างโป่งเทียม ณ บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําห้วยกระหร่างสาม
ตําบลป่าเด็ง กิจกรรมประกอบด้วย ทําฝายต้นน้ําแบบผสมผสาน จํานวน 5 ฝาย เพื่อชะลอน้ํา ลดการกัดเซาะ
พังทลายของดิน เพิ่มความชุ่มชื่นให้ป่า และเป็นแหล่งน้ําของสัตว์ป่า การปลูกพืชอาหารช้าง ปลูกแบบผสมผสาน
สลับพื้นที่ จํานวน 150 ไร่ เพื่อเพิ่มอาหารช้างและสัตว์ป่า ทําโป่งเทียม จํานวน 10 บ่อ เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จําเป็น
ต่อช้างและสัตว์ป่า วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง มีส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจมาออกหน่วยให้บริการประชาชน มีกิจกรรม ดังนี้ การให้คําแนะนําปรึกษาด้านการเกษตร
ไม่ว่าจะเป็นคลินิกดิน คลินิกปุ๋ยและการแจกจ่ายยาฆ่าวัชพืช โดยมีนายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการสถานีสวัสดิการอย่างเป็นทางการ ซึ่งสถานสงเคราะห์กุ่มสะแกจัดร่วมกับโครงการบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เป็นครั้งแรก ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกลัดหลวง เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง โดยมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก เป็นต้น เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นําส่วนราชการไปเยี่ยมวัด จํานวน ๓ แห่ง ใน ๓ อําเภอ ดังนี้ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ วัดพระรูป ตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดเขาสมอระบัง ต.หนองปลาไหล
อําเภอเขาย้อย และวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง สําหรับโครงการ

๑๐
ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจัดทําขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าวัดทําบุญ และนําหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน และเป็นโอกาสที่ทางส่วนราชการจะได้ศึกษาปัญหาและอนุรักษ์ พัฒนา
วัดให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ไว้เป็น
หลักฐานในการพัฒนา ทั้งพระสงฆ์ ศาสนสถาน และศาสนสมบัติ ที่มีคุณค่าสืบต่อไป จังหวัดเพชรบุรีได้จัด
กิจกรรมมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ไทยช่วยไทย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลดภาระค่าครองชีพ
จากการซื้อสินค้า และผู้ผลิตรวมถึงผู้จําหน่ายได้เพิ่มช่องทางการตลาดและระบายสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากสินค้า
มาตรฐานจากธงฟ้าคือ คุณภาพดี ปริมาณครบถ้วนและราคาประหยัด ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ระหว่างวันที่
๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ สนามกีฬาอําเภอท่ายาง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
๑.๒.๑ การชี้แจงงบประมาณ ๒๕๕๖ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจงงบประมาณ
ประธาน
แก่คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นการเงินและการศึกษา ได้รับทราบและรับความเห็นชอบ ทั้งคณะกรรมาธิการ
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับความเห็นชอบทั้งในงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
สําหรับงบจังหวัด ได้รับความเห็นชอบ ประมาณ ๑๔๗ ล้านบาทเศษ งบกลุ่มจังหวัด ๒๓๐ ล้านบาทเศษ หลังจากนี้
ต้องรอจนพระราชบัญญัติงบประมาณออกมาอีกครั้ง ถึงจะดําเนินการโครงการของปี ๒๕๕๖ ได้
๑.๒.๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จังหวัดได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ มาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ช่วงเช้า
ไปแล้ว ในช่วงค่ํา เวลา ๑๗.๓๐ น. ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้ส่วนราชการมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของ
อําเภอขอให้รายงานผลการดําเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีทราบ เพื่อรายงานกระทรวงต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมชาย ปัญญเจริญ) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว
จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ช่วยดําเนินการติดตามเร่งรัดให้ทันเวลา มิฉะนั้นอาจไม่สามารถกั้นเงินได้ทัน
ในส่วนของแผนจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด ได้มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีดําเนินการ ในส่วนของโครงการขอให้เน้น
โครงการเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้โครงการต่อยอดไปสู่เกษตรกรหรือประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์จากแห่งน้ํา หรืออาจเป็นโครงการทดลองต่าง ๆ ที่มีการขยายผลไปสู่เกษตรกร
ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดทําแผนจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด ทั้งแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๗ และแผน ๔ ปี
ประธาน
(ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ได้ ม อบสํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี เ ป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง จะต้ อ งจั ด ทํ า แผนส่ ง ให้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ จึงขอให้ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผนดังกล่าวด้วย
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนถึ งวั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จัง หวัด เพชรบุรี ไ ด้ รับ จั ด สรรงบลงทุ น ๑,๙๔๐.๕๓ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้
๗๓๑.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๗ อยู่ในลําดับที่ ๖๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๘,๑๕๐.๓๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๗,๔๗๘.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๕ อยู่ในลําดับที่ ๑๐ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๐,๐๙๑.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘,๒๐๙.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๕ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๒ ของ
ประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๑.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘ อยู่ในลําดับที่ ๔๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๑.๑๗ ล้านบาท
เบิ กจ่ ายได้ ๑๐.๒๔ ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๘.๓๗ อยู่ ใ นลํ า ดั บ ที่ ๒๙ รวมเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
๑๔๘.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๑.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๒ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๕๘ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒๐๔.๔๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๔.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕ อยู่ในลําดับที่ ๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๖๙.๖๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๕.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๒ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๕ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕๔ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒ –
๑๐๐ จํานวน ๑๘ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน ๒ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐
จํ า นวน ๙ หน่ ว ยงาน เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๑ – ๒๕ จํ า นวน ๑๔ หน่ ว ยงาน ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย จํ า นวน
๑๑ หน่วยงาน
รายงานผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จังหวัดเพชรบุรี จากการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่าย
ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ยอดคงเหลือ
๒๓๙.๘๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๐๐.๔๕ ล้านบาท กันไว้ ๓๙.๓๘ ล้านบาท ๒) สํานักงานก่อสร้าง ๒๗
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ยอดคงเหลือ ๒๐.๑๗ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ๓) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๒.๔๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒ ล้านบาท กันไว้ ๒.๔๖ ล้านบาท
๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๗.๗๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒.๓๙ ล้านบาท
กันไว้ ๕.๓๙ ล้านบาท ๕) สํานักทางหลวงที่ ๑๓ ยอดคงเหลือ ๑๖.๗๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด
๖) สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๘๘.๗๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๐.๒๗ ล้านบาท กันไว้
๓๘.๔๗ ล้านบาท ๗) สํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ยอดคงเหลือ ๑๐๘.๐๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้
๑๐๗.๙๒ ล้านบาท กันไว้ ๐.๑๒ ล้านบาท ๘) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๑๒๙.๙๕
ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๒๙.๓๔ ล้านบาท กันไว้ ๐.๖๑ ล้านบาท ๙) ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
ยอดคงเหลือ ๕.๖๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒.๖๕ ล้านบาท กันไว้ ๓.๐๓ ล้านบาท ๑๐) วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๓.๖๑ ล้านบาท สา๑๐.๙๗ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๐.๒๔ ล้านบาท
กันไว้ ๑๐.๗๔ ล้านบาท ๑๒) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศฯ ยอดคงเหลือ ๒๘ ล้านบาท กันไว้ทั้งหมด

๑๒
๑๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยอดคงเหลือ ๑๐.๐๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้
๗.๖๓ ล้านบาท กันไว้ ๒.๔๓ ล้านบาท ๑๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ยอด
คงเหลือ ๑๖.๐๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๙.๓๗ ล้านบาท กันไว้ ๖.๖๘ ล้านบาท ๑๕) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ยอดคงเหลือ ๒๔.๒๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๑.๓๖ ล้านบาท กันไว้
๑๒.๘๘ ล้านบาท ๑๖) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๑๒.๑๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๘.๕๕ ล้านบาท
กันไว้ ๓.๖๐ ล้านบาท ๑๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๗๓.๔๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้
๕๘.๔๕ ล้านบาท กันไว้ ๑๕ ล้านบาท ๑๘) งบจังหวัดเพชรบุรี ยอดคงเหลือ ๑๑๕.๙๒ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้
๒๑.๓๖ ล้านบาท กันไว้๙๔.๕๒ ล้านบาท ๑๙) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ยอดคงเหลือ ๑๙๐.๑๙ ล้านบาท
สามารถเบิกจ่ายได้ ๗๐.๘๙ ล้านบาท กันไว้ ๑๑๙.๓๐ ล้านบาท ๒๐) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวั ดเพชรบุรี ยอดคงเหลื อ ๘๕.๗๖ ล้านบาท สามารถเบิ กจ่ายได้ ๖๙.๗๖ ล้านบาท กันไว้ ๑๖ ล้านบาท
รวมเงินที่กันไว้ทั้งสิ้น จํานวน ๑๐๒.๑๕ ล้านบาท สรุปประเมินผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ วงเงินจัดสรร ๑,๙๔๐ ล้านบาท เงินกันประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๕๒๐ ล้านบาท
ช่วง ๒ เดือน จะต้องมีการเบิกจ่ ายเงินให้ได้ ๗๙๐ ล้ านบาท ผลการเบิกจ่ ายร้อยละ ๗๘.๓๕ (ถ้าเป็นไปตาม
เป้าหมาย) เป้าหมายกําหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๒
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถทําการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ ๑) ความไม่พร้อมของ
โครงการเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง ๒) ปรับรูปแบบ คํานวณราคากลางใหม่ ๓) งบผูกพันข้ามปี ต้องเบิกเงินที่ขยายมา
จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๔) จัดสรรงบประมาณปลายปี (เดือนมิถุนายน ๒๐๐ ล้านบาท เดือนกรกฎาคม
๒๐๐ ล้านบาท) ๕) ไม่มีผู้เสนอราคา
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ อุท กภั ย ณ วั น ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จั งหวัด เพชรบุรี ได้ รับ จัดสรรงบประมาณ จํา นวน
๓,๓๗๖,๖๙๕ บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๙๑๑,๔๗๖.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแสดง
ความกตัญญูกตเวที น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ
รัฐบาลจึงกําหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตการจัดงาน ภายใต้ชื่อพระราชพิ ธี “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕” ชื่อการจัดงาน “งานเฉลิมพระเกียรติสมเพ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๕” และชื่ อ
ภาษาอังกฤษ “The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her majesty The Queen’s 80th
Birthday Anniversary 12th August 2012”

๑๓
เพื่ อให้การจัดงานเฉลิ ม พระเกียรติสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ ที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดกําหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑. พิธีทําบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ ๒. พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคลของ
ศาสนาต่าง ๆ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สําหรับ
รายละเอียดต่าง ๆ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต จั ง หวั ด เพชรบุ รี

ประจําปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มงานอํานวยการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็น
เจ้าภาพหลักตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับ
ความสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กําหนดเป็นระดับชั้นของความสําเร็จ
(Milestone) เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี 2554
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของจังหวัด โดยจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมพริบพรี เป้าหมายคือส่วนราชการทุกส่วน
ขั้นตอนที่ 2 นําข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
และส่งให้ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3 จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการนําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้เป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จครบถ้วนและให้รายงานผลการดําเนินการ ให้จังหวัดทราบ จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่
1 กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งขณะนี้ได้มีส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการ รอบ
1 กรกฎาคม 2555 โดยนําเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในขั้นตอนที่ 3 มีกิจกรรมที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว ได้ แ ก่ จั ด อบรมหลั ก สู ต ร “คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล” (Good
Governance) สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุม
แก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมสร้างเครือข่ายในความร่วมมือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เพื่อให้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และเป็นรูปธรรม จึงขอให้ส่วนราชการดําเนินการ
ตามกิ จ กรรมที่ป รากฏในแผนปฏิ บัติก ารฯ และให้ค วามสําคั ญ ในเรื่ องการป้ องกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต
ในภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การติดตามประเมินผลการดําเนินการในการพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัด ให้ มี ข้อมู ล ข่ าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ใ ห้ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ เพื่อ ให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ ๑) จัดให้มีสถานที่ต้งั ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงานของรัฐ
๒) มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นภายในศูนย์

๑๔
ข้อมูลข่าวสาร ๔) มีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งจัดทําแฟ้มบันทึกการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ๕) จัดให้มี
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยแนะนําให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลเบื้องต้นจากดรรชนีข้อมูลข่าวสาร
เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกร สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาคัดเลือกให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานต้นแบบเป็นหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน
และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในจังหวัด ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินการในการ
พัฒนาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
ผู้แทนขนส่งจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้กําหนด
“โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับ
ภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทุกจังหวัด
มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจําจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ หน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัด ได้ศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในความ
รับผิดชอบ จังหวัดเพชรบุรีได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานในจังหวัด ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงาน
ต้ น แบบฯ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ได้ดําเนินการตรวจเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินให้กับหน่วยงานในจังหวัดที่สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณา
คัดเลือกให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจําจังหวัด
การดําเนินการจัดทําศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ๑) ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยการจัดสถานที่ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลที่หน่วยงานจัดไว้สําหรับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน ๒) จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙(๑)-(๘) ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเก็บไว้เผยแพร่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และสามารถ
สืบค้นได้สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ๓) การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานทุกครั้งที่มีการประกาศฯ จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนตามแบบ สขร.๑ โดยแยกประเภท
เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือนโดยเผยแพร่ตลอดปีงบประมาณ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วโดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ภายในกําหนดร้อยละ ๑๐๐ โดยมีหลักฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน
มีการปฏิบัติตามคํ าสั่ งของคณะกรรมการฯ ที่ สั่งตามมาตรา ๓๒ โดยเคร่งครัด คือ การปฏิบัติตามคําสั่ งของ
คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการในการเรี ย กบุ ค คลมาให้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ส่ ง วั ต ถุ หรื อ เอกสาร หรื อ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ๔) บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้างานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
เป็นการเฉพาะ ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสําคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจอย่างสม่ําเสมอ จัดเก็บสถิติและสรุปผลการ

๑๕
มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ๕) จํานวนผู้รับบริการ
ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และได้มีการจัดตารางเปรียบเทียบ
การมาใช้บริการทุกเดือน ๖) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในส่วน
ราชการและประชาชนทราบ จัดอบรม ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และการปฏิ บัติหน้ าที่ในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารตามบทบั ญ ญัติของกฎหมายให้ แ ก่
บุคลากรในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตามมาตรา ๙ ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ๗) มีการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนละ ๑ ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนในพื้นที่ เดือนละ ๓ ครั้ง
๘) แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นําเสนอผลการดําเนินการตามแผนเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้บริหาร ๙) ไม่มีการร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑๐) มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับพอใจขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ ๑๑) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ๑๒) เว็บไซต์เผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ของ
หน่วยงาน โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ชัดเจนตลอดเวลา และเผยแพร่ไว้อย่างน้อย ๑ ปี ๑๓) จัดทําคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการของหน่วยงานต้นแบบ
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้ง
ศูนย์ข้ อมูลข่ าวสารของราชการฯ โดยมี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลิ นี ทวีสิน) เป็นผู้ มอบโล่
ประกาศเกียรติคุณฯ และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมชาย ปัญญเจริญ) รัฐบาลมอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดเป็นศูนย์รวมข้อมูลของทุกส่วน
ราชการ ซึ่งจะนําข้อมูลต่าง ๆ มาไว้ที่จังหวัดเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด การบริหารจะมีประสิทธิภาพ
ระบบข้อมูลต้องมีความพร้อม ทั้งนี้ ระบบข้อมูลต้องสามารถนําไปสู่การให้บริการต่อประชาชน ประชาชนสามารถ
เข้าดูข้อมูล รับทราบข้อมูล ตลอดจนใช้บริการผ่านระบบได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การจัดงาน “วันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๕”
ผู้แทน ผอ.สนง.ทสจ. เนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ เป็ น องค์ ป ระธานประกอบพิ ธีหลั่ง น้ํ าคืน ชี วิตให้แ ก่แ ม่ น้ําเพชรบุรี จั งหวั ดเพชรบุ รี จึ งได้ กํา หนดให้ วัน ที่
๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” สําหรับในปี ๒๕๕๕ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งรูปแบบออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนแรกเป็นส่วนของกิจกรรม ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ส่วนที่ ๒ แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณข้างจวน

๑๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานพิธีเปิด สําหรับกําหนดการปรากฏตามเอกสาร
แจกที่ประชุม
ประธาน
ในเรื่องของการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ขอให้เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนที่อยู่
ริมสองฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี ให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาแม่น้ําเพชรบุรี ซึ่งอาจมีแผนการอนุรักษ์ ตลอดจน
การติดตามประเมินผล ขอให้ท้องถิ่นรับไปดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่จังหวัดได้ดําเนินการตามโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO
BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มเด็กและ
เยาวชนไม่ให้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด และเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็วมีภูมิต้านทานและมีทักษะชีวิต มีระบบเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยได้จัดให้มีการประกวดประเภทจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี มีชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ประเภทต้นแบบ
และจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ ระหว่างวันที่
๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์อิมแพค เมืองทองธานี ผลการประกวด ดังนี้ ๑) จังหวัดเพชรบุรี ได้รับ
รางวัลชมเชย จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่นระดับประเทศ ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ว่า
TO BE NUMBER ONE ๓) โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ได้เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE
ประเภทสถานศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ระดับประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ด้ ว ยคณะกรรมการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โดยผ่ า นกิ จ การลู ก เสื อ ชาวบ้ า น ได้ จั ด
ผู้แทนปลัดจังหวัด
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ปี ๒๕๕๕ กําหนดให้มีการอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านทบทวนทุกจังหวัด และฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ทุกอําเภอ ภายในปี ๒๕๕๕ โดยได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้ ๑) กองอํานวยการฝึกอบรม ส่วนกลาง สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จะทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานการดําเนินงาน และกรมปกครองจะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการประสาน
จั ง หวั ด และอํ า เภอ ส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบในการอํ า นวยการและ
ดําเนินการจัดการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ๒) งบประมาณอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์
ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ๓) กําหนดให้ดําเนินการทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๔) การเตรียมการฝึกอบรม ได้ประชุมชี้แจงมอบนโยบายแก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมแทน และจัดอบรมให้แก่วิทยากรลูกเสือชาวบ้านของจังหวัด ๆ ละ ๔ คน ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้มีการดําเนินการฝึกอบรมทบทวน
จํานวน ๑ รุ่น หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน และฝึกอบรมจัดตั้งใหม่ จํานวน ๘ อําเภอ ๆ ละ ๑ รุ่น รวม ๘ รุ่น หลักสูตร
๔ คืน ๕ วัน พร้อมทั้งมอบหมายที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน จํานวน ๔ คน
เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี “การจัดฝึกอบรม

๑๗
ลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัดได้แจ้งอําเภอทุกอําเภอเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายแนวทางดําเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านและการอบรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
เพื่อฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สรุปได้ดังนี้ ในส่วนของการปฏิบัติมอบหมายที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยดําเนินการ สํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยดําเนินการด้านธุรการและประสานการปฏิบัติ ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย ควรประกอบด้วย
สมาชิกหลากหลายอาชีพ ไม่จํากัดเพศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ โครงการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชน
ผู้แทนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ได้ดําเนินโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม
จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชน (ระยะที่ ๒) ในวันจันทร์ที่
๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระรูป ตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เสวนาหัวข้อ “ผลการ
เสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชน” โดยผู้แทนพระสงฆ์และผู้นําชุมชน การบรรยายเรื่อง “นโยบายและ
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชน” โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ๒) โครงการ
ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.เพชรบุ รี แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม ฉลองเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๕ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เพชรบุรี มีมติในการประชุมฯ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับสมัครระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบุ รี จํ า นวน ๑ คน สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบุ รี ๒๔
เขตเลือกตั้ง จํานวน ๔๑ คน
นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ เทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
และเทศบาลตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม รวม ๓ แห่ง ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันครบวาระ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุมฯ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรี ตํ า บลหาดเจ้ า สํ า ราญ จํ า นวน ๓ คน นายกเทศมนตรี ตํ า บลหั ว สะพาน จํ า นวน ๓ คน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม จํานวน ๑ คน สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน ๙๑ คน

๑๘
นายสัญญา แก้วสะอาด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เขตเลือกตั้งที่ ๔ ได้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับแทน
ตําแหน่งที่ว่าง ภายในวันที่ ๖๐ วันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มี ม ติ ใ นการประชุ ม ฯ ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๕ รั บ สมั ค รระหว่ า งวั น ที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง อําเภอเมืองเพชรบุรี จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง จะครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วันนับแต่วันครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุมฯ ประกาศให้รับสมัครระหว่างวันที่
๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เว้นวันหยุดราชการ โดยทําการรับสมัคร ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศมนตรี ตํา บลท่ า แลง อํ า เภอท่ ายาง ครบวาระการดํ า รง
ตําแหน่ง ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ได้พิจารณาเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตําบลท่าแลง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี มาใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่จะครบวาระ ในวันที่
๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ และเห็ น ชอบให้ ใ ช้ รู ป แบบการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลท่ า ไม้ ร วก
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่
๓ กันยายน ๒๕๕๑ มาใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่จะครบวาระ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประกวดคําขวัญเฉลิม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงมี ต่อพสกนิกรและประเทศชาติ ส่งคําขวัญ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕ กรณีส่งทาง
ไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราเป็นสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ขยายเวลาการดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรตินมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕”
ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ กําหนดจัด “กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๕” ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง) ตําบลหาดเจ้าสําราญ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยแม่ทัพภาคที่ ๑
เป็นประธาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา
๑๖.๐๐ น.

๑๙

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

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

