รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.มานะ
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นายพศวีร์
นางขวัญฤทัย
นายเชวง
นางพนอม
นายพิภพ
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นางสาวมุทิตา
นายอํานาจ
นายประเสริฐ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร

แสงมณี
อังเกิดโชค
วงศ์น้ําเพชร
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณ์ปัญญา
สมใจ
ถนอมเกียรติ
ดิลกอุดมชัย
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลป
เครือนาค
ชูประดิษฐ์
กรมมา
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์

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

๒
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นายวันชัย
นายเสริมพันธุ์
นายพิทักษ์
นางอุไรวรรณ
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวกนกวรรณ
นายสุรินทร์
นายสําเนา
นางสาวสิรินทร์
นายนิติวัทธน์
นางสาวณุวรรณา
นางสาวประภารัตน์

จันทรกูล
ไทยอยู่
บุญชูกุศล
คูหพันธ์
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
ผดุงขันธ์
ธีรจามรนันท์
สุวรรณสัมพันธ์
พุ่มงาม
นิธินันท์ธาร
อนันตกิจไพศาล
นาคผจญ

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

อําเภอ
๔๐ นายประจวบ
๔๑ นายเลิศพรไชย
๔๒ นายชวลิต
๔๓ นายประมณฑ์
๔๔ นายไพบูลย์
๔๕ นายวิรัตน์
๔๖ นายรัฐพล
๔๗ นายวิรุฬ

แสงสุวรรณ
ไชยฤทธิ์
ปราบพาล
สุจริต
ยิ้มแย้ม
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ทองสุทธิ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๘ พ.ต.อ.วิฑูรย์
๔๙ พ.ต.อ.สุวัฒน์
๕๐ พ.ต.อ.วิทัศน์
๕๑ พ.ต.อ.เดชา
๕๒ พ.ต.อ.บัญญัติ
๕๓ พ.ต.ท.ฉัตรชัย
๕๔ พ.ต.ท.สมเกียรติ

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
บริรักษ์
รักษ์งาน
เพียรสวัสดิ์
รังสิมันต์
โฉมฉาย

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

๓
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

พ.ต.อ.วรเดช
ว่าที่ พ.ต.อ.จักรพันธ์
พ.ต.ท.เสวก
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.ณฐพล
พ.ต.ท.สุทน

สวนคล้าย
แก่งสันเที๊ยะ
อรุณรุมแสง
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ์
แสงนิล
บูลย์ชนะ

๖๒ พ.ต.ท.ภาคิน

ภัทรฐิติดิลก

๖๓ พ.ต.ต.วิสูตร

ใบเงิน

๖๔ พ.ต.ท.สุวิทย์
๖๕ พ.ต.ต.ฐิตพิ งศ์
๖๖ ร.ต.ท.ประจักษ์

บัวดา
เจนกิจเจริญชัย
เทศทอง

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
๖๗ ร.ท.เรืองชัย

นิ่มวาศ

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๖๘ นางมาลินี
๖๙ นางอุษชา
๗๐ นายราเชนทร์
๗๑ นายกรีฑา
๗๒ นางอารยา
๗๓ นายกฤษดา
๗๔ นายจรูญ
๗๕ นายธนกร

บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
อุดมศิริ
อักษรนันทน์
ศรีมณฑา
เรืองกฤษณ์
แก้วขาว
รัตตมงคล

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

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๖ นางดวงใจ
คุ้มสอาด

แทน ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๗ นายเดชะ
มังคละ

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

๔
๗๘ นางรุจี
๗๙ นางสาวพิมลพร
๘๐ นายคูณ

กล่ําพันธุ์ดี
อินทนุพัฒน์
สังข์สูตร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๑ นางสาวสุภาพร
๘๒ นางสาวบุศรา
๘๓ นายภูวนัย
๘๔ นางสาวศศิธร
๘๕ นางชลิดา
๘๖ นายพิทยา
๘๗ นายสันต์
๘๘ นายนันทนา
๘๙ นายอานนท์
๙๐ นายนที
๙๑ นายสมเกียรติ
๙๒ นางไพรินทร์
๙๓ นางเจตน์พิฐ
๙๔ นายมานิตย์
๙๕ นายทองล้วน
๙๖ นายธนกร
๙๗ นายประกิต

มหันต์กิจ
รัตนประพันธ์
ชัยศรี
จันทร์อ่อน
สําแดงเดช
คณะมะ
สุริยันต์
แฮวอู
ที่ปรึกษา
ขันติกิจ
นวลละออง
เจริญทวีทรัพย์
นิมาภาศ
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
สุรณาภรณ์ชัย
ขําเลิศ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๙๘ นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
๙๙ นางนภวรรณ
อํานวยเลขา
๑๐๐ นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
๑๐๑ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
๑๐๒ นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๓ นายรัชชัย
พรหมา
๑๐๔ นายจรัส
คําแพง
๑๐๕ นายจรัส

คําแพง

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

๕
๑๐๖ นายสุดใจ
๑๐๗ นายศุภกฤต
๑๐๘ นายศุภชัย

บุตรแตง
บัณฑิตสมิทธ์
เม่งพัด

แทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๐๙ นายสุธี
ธงศิริ
๑๑๐ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
๑๑๑ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๒ นางสาวรติกร
๑๑๓ นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

รักษาการในตําแหน่ง การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๔ นายโกศล
ขาวละเอียด
ร่วมบุญ
๑๑๕ นายชูชีพ
๑๑๖ นายปรีชา
อมรพันธางค์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผูอ้ ํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุร)ี

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๗ นายวีระ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

บุญมาเลิศ

๖

กระทรวงยุตธิ รรม
๑๑๘ นายสุพจน์
๑๑๙ นายสุชาย

สอนอินทร์
จาตุรพิทักษ์กุล

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๐ นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๑ นางลักขณา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๒ นางนับวรรณ
๑๒๓ ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์
๑๒๔ นางสาวชูศรี
๑๒๕ นายชุมพล
๑๒๖ ผศ.ดร.วันชัย
๑๒๗ นายกฤติกร
๑๒๘ นางวิภาณี
๑๒๙ นายเรืองแสง
๑๓๐ นางสิริรัตน์
๑๓๑ นายวีรวัฒน์
๑๓๒ นางสาวชุติมา
๑๓๓ นายสรรเสริญ
๑๓๔ นายนิวัตน์
๑๓๕ นายนิคม
๑๓๖ นางทองสุข
๑๓๗ นางภัทรอร
๑๓๘ นายชาญณรงค์
๑๓๙ นายธีรชัย

เอมนุกูลกิจ
จันทรสุพิศ
อุดมกุศลศรี
วีระไพศาล
เจือบุญ
สําราญถิ่น
เรืองศิลป์
ห้าสกุล
พูลผล
สวัสดิ์สุข
ชูช่วย
ไหมทอง
ชุ่มกมลธนิตย์
ศรีวิโรจน์
รัตนประดิษฐ์
อินพรม
รัตนา
ใสยจิตต์

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

กระทรวงสาธารณสุข
๑๔๐ นางประไพพิศ
๑๔๑ นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด

๗
๑๔๒ นายวาที
๑๔๓ นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๔ นายสิทธิพร
๑๔๕ นายพัฒนพงศ์
๑๔๖ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๗ นางบุญสม
๑๔๘ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๙ นายวิเชียร

สุขประเสริฐ
ฤทธิรงค์
วิบูลศิลป์โสภณ
นุชนิยม
วิบูลศิลป์โสภณ
เรียบร้อย

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๕๐ นางสุขใจ
๑๕๑ นายพิทักษ์
๑๕๒ นางกนกวรรณ
๑๕๓ นายอธิก
๑๕๔ นายอนุรักษ์
๑๕๕ นายอนวัช
๑๕๖ นายพลกฤษณ์
๑๕๗ นายมนัส
๑๕๘ นางกานต์สินี
๑๕๙ นางสาวสุชญา
๑๖๐ นายกนก
๑๖๑ นายภราดร
๑๖๒ นายสงวน
๑๖๓ นายมานะ

ชื่นจิต
น้อยพิทักษ์
ชนะสิทธิ์
คงจรูญ
พรสมบูรณ์ศิริ
พงษ์ลิ้ม
จันทร์เกษร
พูลมา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล
จิตต์พุ่ม
ภุมรา

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖๔ นายมนัส
๑๖๕ นายพัลลภ
๑๖๖ นางพัชราภรณ์
๑๖๗ นางสาววรากุล
๑๖๙ นางสาวนัทธมน
๑๗๐ นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
สิงห์ทอง
แสวงศักดิ์
วัชญากาญจน์
รัตนวิบูลย์
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๘
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
๒ ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
๓ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๔ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
๕ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
๖ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๗ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
๘ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๙ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
๑๐ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายชุมพร แสงมณี) แจ้งว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ติดราชการที่อําเภอแก่งกระจาน ได้มอบหมายให้ทําหน้าที่ประธานการประชุม และได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศเกียรติคุณ
กองบั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน กระทรวงมหาดไทย ได้ พิ จ ารณาว่ า นายรั ฐ พล
ปลัดจังหวัด
นิโครธานนท์ นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การสนับสนุนต่อกิจการ
กองอาสารักษาดินแดน ทําให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษา
ดินแดนยิ่งชีพ”
ประธาน
ขอแสดงความยิ นดี กับ นายรัฐ พล นิ โครธานนท์ นายอําเภอหนองหญ้ าปล้อง ที่ ได้มีโอกาส
กระทําพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ
ที่ท่านได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน
จึงขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป
๒. มอบใบรั บ รองสถานที่ จํ า หน่ า ยเนื้ อสั ต ว์ ต ามโครงการพั ฒ นาโรงฆ่ า สั ต ว์ แ ละสถานที่
จําหน่ายเนื้อสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัด
รัฐบาลได้อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ ดําเนินโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
จั ง หวั ด เพชรบุ รี จึ ง มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาสถานที่ จํ า หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ จํ า นวน ๒ คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ และคณะกรรมการส่งเสริมและปรับปรุงสถานที่จําหน่าย
เนื้อสัตว์ในแต่ละอําเภอ มีผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ยื่นแบบขอรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์

๙
สะอาด (เขียงสะอาด) จํานวน ๒๑ ราย ประกอบด้วย อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๔ ราย อําเภอชะอํา จํานวน
๗ ราย อําเภอท่ายาง จํานวน ๑ ราย อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๑ ราย อําเภอบ้านลาด จํานวน ๗ ราย และ
อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๑ ราย บัดนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ ได้ทําการตรวจ
ประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ขอรับรองทุกราย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เมื่อวันที่ ๕ – ๘ เมษายน ๒๕๕๔
และได้แจ้งให้ปรับปรุงสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กําหนด ขณะนี้ผู้ประกอบการ
ได้ปรับปรุงสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
(เขียงสะอาด) แก่สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ทั้ง ๒๑ แห่ง
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ที่ผ่านการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ ในการผลิตอาหารปลอดภัยนับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ที่สําคัญของแผนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะต้องผ่านกระบวนการฆ่าและ
การชําแหละที่ถูกสุขลักษณะ การที่ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ได้ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาสถานที่
จํ า หน่ า ยให้ มี ค วามสะอาด มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก หลั ก อนามั ย ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์
การประเมิน ถือได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของเนื้อสัตว์ให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ขอให้คุณความดีนี้ส่งผล
ให้ท่านมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไป

๓. มอบป้ายรับรองอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
ปี ๒๕๕๔ เพื่อผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามยุทธศาสตร์
ของจังหวัด เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย กลยุทธ์ ส่งเสริมการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย โดยมี เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาด รวมถึงตอบสนองกับกระแสที่คนปัจจุบันมักจะให้ความสนใจการบริโภคอาหารปลอดภั ย
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการตรวจรับรองร้านอาหาร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีร้านที่ผ่านการตรวจรับรองสมควรได้รับป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้
สินค้า Q (Q Restaurant) จํานวน ๒ ร้าน ได้แก่ ร้าน D & G ฟาร์ม ตําบลตําหรุ อําเภอบ้านลาด และร้าน
Balcony Steak & Pasta ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี
ประธาน

วิสัยทัศ น์ของจังหวัดเพชรบุรี คือ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ มีชีวิตน่าเที่ยว น่าอยู่ เป็ นแหล่ ง
ผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตรงกับ
ความต้องการของตลาด ขอขอบคุณร้าน D & G ฟาร์ม และร้าน Balcony Steak & Pasta ที่ช่วยสร้างความมั่นใจ
ด้านความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในอาหารแก่ผู้บริโภค ขอให้รักษาความเป็นมาตรฐานนี้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่

๑๐
(๑) นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
(๒) นายพิภพ
พัชรพรรณสกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
(๓) นางมาลินี
บุญสม
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ เ พชรบุ รี ย้ า ยมาจากสํ า นั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผลการเบิ ก จ่ า ยตั้ ง แต่ ต้ น ปี จนถึ ง วั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ รั บ จั ด สรร
คลังจังหวัด
งบลงทุน ๒,๕๓๓.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๕๘๙.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๓ งบประจําได้รับจัดสรร
๖,๕๔๐.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๘๖๕.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๙ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๙,๐๗๓.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๔๕๕.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๖
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน มีหน่วยงานได้รับจัดสรร จํานวน ๖๒ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๓๐ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน
๗ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐ จํานวน ๑๐ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๕ จํานวน
๗ หน่วยงาน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๘ หน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๖.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๗ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๘.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๐.๓๑ คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๖๓ รวมเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๖.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๖ (กลุ่มจังหวัด)
งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๐ งบลงทุนได้รับ
จัดสรร ๑๕๓.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๒.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๘ รวมเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗.๓๕
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๙.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๓ ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบ ๗๖ จังหวัด ลําดับผลการ
เบิกจ่ายจากส่วนกลาง (งบลงทุน) จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๖๓ (งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๔๐ จากงบจังหวัด
(งบลงทุน) อยู่ในลําดับที่ ๒๗ (งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๑๒ ภาพรวม จากงบส่วนกลาง อยู่ในลําดับที่ ๔๑ จาก
งบจังหวัด อยู่ในลําดับที่ ๓๓
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๘.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๗๙.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๔.๒๐ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๒ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๐๘.๔๓ คิดเป็นร้อยละ

๑๑
๙๐.๘๘ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๑๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๗.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๘๘๗.๘๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐
กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรอง
สิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบํานาญเพื่อชําระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบัน
การเงิน เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการให้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของจังหวัด ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ จํานวน
๔๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔๕,๘๗๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ ายได้ ๔๖,๓๖๗,๔๕๑.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๙
งบดําเนินงาน ๑๗.๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗.๘๑ งบทุน ๑๑๘.๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๕.๖๓
งบรายจ่ายอื่น ๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑.๒๐ แยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย จํานวน ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๑.๗๙ ๒) เป็นเมืองประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว จํานวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๒.๐๔ ๓) เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย จํานวน ๒๔ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๖.๓๑ ๔) เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม
จํานวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑.๖๑ มีหน่วยงานรับผิดชอบ จํานวน ๑๖ หน่วยงาน หน่วยงานที่ยังไม่มี
การเบิกจ่าย จํานวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) โครงการชลประทาน อยู่ระหว่างการลงนาม ๒) สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการแล้ว ร้อยละ ๔๐ ๓) ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ๔) ที่ทําการปกครองอําเภอแก่งกระจาน อยู่ระหว่างดําเนินการ จังหวัดมีงบเหลือจ่าย จํานวน ๑๗.๙
ล้านบาท มติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่ากรณีงบเหลือจ่าย จังหวัดไม่สามารถนําไปดําเนินการอื่นใดได้ จะต้องใช้ตาม
โครงการลําดับ ๒ ที่ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
และคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งขณะนี้มีโครงการตามลําดับ ๒ จํานวน ๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง ๒ จํ า นวน
๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕๗,๓๕๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๖๒,๓๖๔,๐๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๓ แยกเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินค้า ประมง เกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม จํานวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายร้อยละ ๖.๕๕ ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตร ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน จํานวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔.๓๐ ๓) พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทะเลชายฝั่ง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี จํานวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๗.๗๔ ๔) ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัด จํานวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐.๓๓ แยกเป็นงบดําเนินงาน
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖.๘๗ งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕.๙๐
มติที่ประชุม
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๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒
พัฒนาการจังหวัด
ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของคณะทํางาน โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนระดั บ ครั ว เรื อ นจั ง หวั ด เพชรบุ รี ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจํ า เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๔
ประกอบด้ว ย ๑) คณะทํ า งานส่ ง เสริ ม อาชี พด้ า นประมง สํ า นั ก งานประมงจั งหวั ด ได้ อ อกติ ด ตามและให้ ก าร
สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายอําเภอบ้านลาด อาชีพเลี้ยงปลานิล ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านช่าง วิทยาลัย
สารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย อําเภอเมืองเพชรบุรี
อาชีพช่างก่อสร้าง ๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพค้าขาย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามและให้การ
สนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เขตอําเภอเมืองเพชรบุรี อาชีพค้าขาย ๔) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพงานฝีมือ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอท่ายาง ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายในอําเภอท่ายาง อาชีพสานเข่ง ๕) คณะทํางานส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน
เป้ าหมายอํ าเภอชะอํ า อาชี พทํ าไร่ มะนาวและปลู กถั่ ว ๖) คณะทํ างานส่ งเสริ มอาชี พเย็ บผ้ าและอุ ตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เขตอําเภอเมืองเพชรบุรี
อาชีพเย็บผ้า ๗) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านบริการ รับจ้างและอื่น ๆ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายในเขตอําเภอเขาย้อย อาชีพช่างตัดผม แนะนําวิธีการเก็ บ
บํารุงรักษาเครื่อง ๘) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามและให้การ
สนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายอําเภอชะอํา อาชีพเลี้ยงสุกร แนะนําให้รักษาความสะอาดคอกสุกร
ชุดปฏิบัติการดําเนินการถอดบทเรียนครัวเรือนยากจนที่ประสบความสําเร็จ มีการถอดบทเรียน
จํานวน ๓๕ ครัวเรือน สามารถดูข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ http://www.povertyprojectphet.com และจากที่จังหวัดเพชรบุรี
ได้ส่งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ารับ
การพิจารณาเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จะมีการประเมินผลรอบที่ ๓ ในวันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า
มติที่ประชุม
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ โครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
เกษตรจังหวัด
มูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ได้จัดทําโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดําริ เป็นพื้นที่เรียนรู้
(Social Lab) ในการปรับกระบวนทัศน์ของภาคส่วนต่าง ๆ และขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดตราด จังหวัดยะลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเลย
จังหวัดน่าน และจังหวัดเพชรบุรี สําหรับจังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการคัดเลือกหมู่ที่ ๑ บ้านบางกลอย และหมู่ที่ ๒
บ้านโป่งลึก ตําบลห้วยแม่เพรียง เป็นหมู่บ้านขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ และสนับสนุนงบประมาณ จํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ขับเคลื่อนหมู่บ้านขยายผล
ระเบียบวาระที่ ๔

๑๓
เบื้ อ งต้ น ได้ นํา ผู้ แ ทนส่ ว นราชการระดั บจั ง หวั ด ผู้ แ ทนส่ ว นราชการในระดั บ พื้ น ที่ ป ฏิบั ติ ง าน
ในอําเภอแก่งกระจาน ผู้แทนจากชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแม่เพรียง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
และหมู่ที่ ๒ ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อําเภอสองแคว
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อนํามาปรับใช้กับของจังหวัดเพชรบุรี
โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ได้นําหลักการและแนวคิด เข้าใจ เข้าถึง
แล้วจึงพัฒนา ในหลักการที่นํามาดําเนินงาน ก็คือ หลักการที่ยึดมั่น ๓ ประการ ประกอบด้วย หลักการองค์
ความรู้ ๖ มิติ มิติที่ ๑ : น้ํา เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ด้วยรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ํา
การเก็บน้ําให้อยู่ให้นานที่สุด การใช้น้ําทุกหยดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มิติที่ ๒ : ดิน เน้นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสภาพดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการทําการเกษตร ด้วยรูปแบบการปรับปรุงดิน การปลูกหญ้าแฝก มิติที่ ๓ :
เกษตร การนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละพื้นที่ มิติที่ ๔ : พลังงานทดแทน เน้นการปรับใช้
พลังงานให้เหมาะสมกับท้องถิ่นโดยการคิดค้นและพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้
ในลักษณะไบโอดีเซลเชื้อเพลิงสีเขียว มิติที่ ๕ : ป่า ลดการตัดไม้ทําลายป่าและส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้ชุมชนเห็นความสําคัญของป่า การอนุรักษ์ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า
อย่างถูกวิธี เพื่อให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มิติที่ ๖ : สิ่งแวดล้อม การนําแนวทาง
การกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการดํารงชีวิตอยู่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
การกําจัดขยะการบําบัดน้ําเสีย การดําเนินงานในพื้นที่จะต้องทําให้เกิดความเชื่อมโยงในมิติทั้ง ๖ สู่การแก้ปัญหา
และพัฒนาโดยปรับน้ําหนักแต่ละเรื่องให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เป็นบันได ๓ ขั้นสู่ความสําเร็จ โดยบันไดทั้ง ๓ ขั้นนี้จะทําให้ชุมชน
มีความเป็นเจ้าของและนําสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาในที่สุด ๑) การเข้าใจ : เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจ
ในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการ
พระราชดําริทั่วประเทศ ๒) การเข้าถึง : เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมโดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ
และความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กระบวนการพัฒนาให้มากที่สุด
๓) การพัฒนา : เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง
การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชนรวมทั้งการ
ให้ทีมพี่เลี้ยงให้คําแนะนําในชุมชน และติดตามสนับสนุน ประเมินผล
การประยุกต์ใช้จากหลักการ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การกําหนดพื้นที่ โดยพิจารณา
จากภูมิสังคม และสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียม
ความพร้อมกลุ่มเป้าหมายก่อนกระบวนการพัฒนา การลงมือปฏิบัติ คือ การที่ชุมชนและภาคีทุกภาคส่วนร่วมกัน
ดําเนินการแก้ไขปัญหา และพัฒนาโดยเรียนรู้จากโครงการพระราชดําริ และนํามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
ศักยภาพชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาต่อเนื่อง เน้นการสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อสรุปบทเรียน ข้อค้นพบ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การให้คําปรึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นการจัดทีสนับสนุนให้คําปรึกษาแก่พื้นที่ การวัดผลเป็นขั้นตอน

๑๔
สุดท้าย เพื่อประเมินผลการดําเนินงานว่ามีผลสําเร็จ หรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร เพื่อใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สาเหตุที่เลือกหมู่บ้านโป่งลึก – บางกลอย เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เนื่องจากทางมูลนิธิปิดทองหลังพระ
นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยหมู่บ้าน
ที่ห่างไกลความเจริญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ให้มีการบุกรุกทําลายป่า สร้างเศรษฐกิจให้เขาสามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประสงค์จะให้มีการจัดทํา
แผนพัฒนา ๓ ปี เพื่อความยั่งยืน ซึ่งจังหวัดได้ประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีแล้ว เมื่อข้อมูลพร้อม
ทางคณะทํางานระดับจังหวัดจะได้ลงพื้นที่และจัดทําเป็นแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัด โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เป็นโครงการตามแนวพระราชดําริ ที่มีการ
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) ติดตามงานอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้อําเภอแก่งกระจาน ประสานการปฏิบัติกับสํานักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนนายอําเภอแก่งกระจาน ขณะนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการการปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางในทางปฏิบัติแล้ว
ว่าจะดําเนินการอย่างไร พร้อมทั้งออกแบบสอบถามข้อมูลจากประชากรในหมู่บ้าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
ภาษา ซึ่งอําเภอจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ให้จังหวัด
สามารถเป็ น หน่ ว ยที่ ข อจั ด ตั้ ง งบประมาณได้ ซึ่ ง ในเรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด
ความหมายว่า แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่า
โครงการนั้นจะดําเนินการโดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใด
ของรัฐ หรือเอกชน ทางคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
เน้นย้ําว่าการจั ดทํ าแผนคือหลั กหรื อหั วใจในการทํางานในพื้นที่ ซึ่งไม่ส ามารถที่จะทําแบบเดิ มได้ ต้องอาศัย
เรื่องสภาพปั ญหาในพื้นที่มาประกอบกับทิศทางการพัฒนาและนโยบายของส่วนกลาง ขับเคลื่ อนผ่านผู้แทน
ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ ผ่านแผนงาน/โครงการ งบ Function
งบจังหวัด Matching/Collaboration Plan งบ อปท.
ความเชื่อมโยงกลไกและกระบวนการของแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ต้องอาศัยกรอบของแผนชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
จะกําหนดนโยบายจัดทําแผนบริหารราชการ ๔ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางกําหนดเป็นนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ
แล้วแจ้งมายังจังหวัดให้หน่วยงานของตนเอง ขณะเดียวกันจังหวัดก็จะใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่

๑๕
กระบวนการทํางานในปัจจุบัน คือปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน ปัจจุบันมีการจัดทํา
แผนชุมชนในทุกหมู่บ้าน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จะมีการทบทวนแผนทุกปี กําหนดเกรดหมู่บ้าน
เมื่อมีแผนชุมชนแล้ว หน่วยแรกสุดที่จะใช้ประโยชน์ ได้แก่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ต้องใช้แก้ไข
ปัญหาความต้องการของชุมชนมาจัดทําเป็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนํามาสู่อําเภอ โครงการใด
ที่ท้องถิ่นทําเองได้จะเข้าเป็นแผนท้องถิ่น โครงการใดที่นอกเหนือความสามารถ งบประมาณมาก ก็จะเสนอ
โครงการมาที่อําเภอเพื่อบูรณการในระดับอําเภอ ส่วนอําเภอจะเป็นผู้บูรณาการแผนของท้องถิ่นทั้งหมดจัดทําเป็น
แผนพัฒนาอําเภอในภาพรวม กําหนดทิศทาง positioning ของอําเภอ แนวทางการแก้ไขปัญหาหลักของอําเภอ
ส่วนราชการระดับอํ าเภอจะทราบว่ างบประมาณส่ วนใดที่ะสามารถของบ Function ได้ และเสนอขอขึ้นมา
ส่วนราชการระดับจังหวัด ในส่วนของแผนอําเภอเมื่อขึ้นมาเป็นแผนจังหวัด จังหวัดจะพิจารณาจากแผนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเสนอมา และดูจากแผนงาน/โครงการส่วนราชการต่าง ๆ อีกส่วนดูจากของอําเภอ เพื่อป้องกัน
ความซ้ําซ้ อน หลังจากจังหวัดทํ าแผนแล้ว ส่วนใดที่เป็นงบ Function ส่วนราชการนั้นต้องขอไปยังต้นสังกัด
งบใดที่เป็นในส่วนของจังหวัด จังหวัดก็จะส่งไปยัง กนจ. เพื่อให้ความเห็นชอบและนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทําแผนจังหวัด กรอบหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรอบยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด จั ง หวั ด จะต้ อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนให้ ส อดคล้ อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
กลุ่ ม จังหวัด ขอบเขตของแผนจังหวั ดมุ่ งเน้นการพัฒนาองค์รวมที่ครอบคลุม ทุ กมิ ติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ทางสํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (สมช.) ได้ นํ า เรื่ อ งมิ ติ ค วามมั่ น คงเข้ า ในแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดเน้นเรื่องเศรษฐกิจ การแข่งขัน ขีดความสามารถ สําหรับ
แผนความมั่นคง ขณะนี้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประเมินสถานการณ์และปัญหาที่กระทบต่อความ
มั่นคงในพื้นที่ และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ มอบหมายให้ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ
สําหรับคํานิยามของความมั่นคง ทางสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างกําหนดหาความชัดเจน
แนวทางการทําแผนพัฒนาจังหวัด ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบหลักในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด คุณภาพของแผนผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่าย มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน/
โครงการ ความจําเป็นของโครงการต้องช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างรายได้ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่า ผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโครงการ
ที่คาดว่าจะได้รับ
ลักษณะโครงการที่จะจัดทําเป็นคําของบประมาณจังหวัด ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด และนําไปสู่การแก้ปัญหาของจังหวัด และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เช่น การดําเนินเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การ
ฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สําหรับลักษณะ
โครงการที่ไม่ควรเสนอขอเป็นคําของบประมาณจังหวัด ได้แก่ พื้นที่ดําเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่
สาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการก่อสร้างถนนที่เป็นการก่อสร้าง
เส้นทางใหม่ การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับศึกษา

๑๖
ฝึกอบรม ดูงาน โครงการในลักษณะของกิจกรรมย่อยควรมีการบูรณาการภารกิจ และโครงการบริการสาธารณะ
หรื อ บริ ก ารประชาชนซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ประจํ า ของหน่ ว ยงานราชการต่ า ง ๆ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รายละเอียดโครงการที่จะขอรับงบประมาณ จังหวัดได้แจ้งหนังสือไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางกํา หนดกรอบการจั ด สรรงบประมาณ กํ า หนดกรอบวงเงิ น เบื้ อ งต้ น
๑๘,๐๐๐ ล้านบาท กํ าหนดสัดส่ วนระหว่างงบประมาณกลุ่มจังหวัดและงบประมาณจังหวัด ๓๐ : ๗๐ แนวทาง
การกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด จัดสรรเฉลี่ยเท่ากับทุกจังหวัด ร้อยละ ๒๐ จัดสรรตามจํานวน
ประชากร ร้ อ ยละ ๒๐ จั ด สรรตามความผกผั น ของรายได้ ต่อ ครั ว เรื อ นในแต่ ล ะจัง หวั ด ร้ อ ยละ ๔๐ จัด สรร
ตาม GPP ร้อยละ ๑๐ และจัดสรรตามคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ร้อยละ ๑๐ หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
แผนพัฒนาจังหวัด แบ่งเป็นประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ๑๐ คะแนน การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ ๑๐ คะแนน ยุทธศาสตร์ ๘๐ คะแนน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างละ ๑๐ คะแนน บัญชี
รายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๓๐ คะแนน ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้คะแนนคุณภาพ
แผนพัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับดีมาก ๘๕ คะแนน ตามปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดต้องจัดส่ง
แผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
จั ง หวั ด ได้ กํ า หนดปฏิ ทิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เวี ย น ลงวั น ที่
๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ไปยั ง ส่ ว นราชการทุ ก ภาคส่ ว น รั ฐ วิ ส าหกิ จ อํ า เภอ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จัดประชุม ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการและคณะทํางานกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ปฏิทิน
การจัดทําแผนฯ ได้มีการประชุม กบจ. เพื่อพิจารณากระบวนการ การทบทวนแผน จะมีการตั้งอนุกรรมการ และ
คณะทํางานกลั่นกรองแผนงานโครงการที่ขึ้นมาจากส่วนราชการ อําเภอ เมื่อมีแผนงาน/โครงการส่งมา ระหว่าง
วันที่ ๘ - 22 กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการคณะทํางานกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการฯ พิจารณากลั่นกรอง
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ของจั ง หวั ด ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ พิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของจังหวัด
ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จัดประชุม ก.บ.จ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 - 2556 วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕54 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน (ถ้ามี) วันที่
19 สิงหาคม ๒๕54 จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว ให้ ก.น.จ. และหน่วยงานส่วนกลาง
ที่เกี่ยวข้อง เดือนกันยายน ๒๕54 อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด
และประชุมร่วมระหว่างจังหวัดกับส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 1 - 28 ตุลาคม ๒๕54 หน่วยดําเนินโครงการจัดทํา
รายละเอียดและปรับปรุงแก้ไขตามมติของ อ.ก.น.จ. ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน ๒๕54 จัดประชุม
ก.บ.จ. เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕54 จังหวัดจัดส่ง
แผนปฏิบัติราชการฯ ให้ ก.น.จ.และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้จังหวัดได้แจ้งเวียนหนังสือไปยังส่วนราชการ อําเภอ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบงาน ดังนี้ ๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประมวลและสรุปปัญหาความต้องการและแนว
ทางแก้ไขปัญหาของประชาชนจากแผนชุมชนในภาพรวม แยกรายอําเภอ ๒) ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
จัดทําแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ๓) อําเภอ ทบทวนปัญหาความต้องการและ
ความเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งศักยภาพในการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากแผนชุมชน พิจารณาแผนงาน/
โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ที่จําเป็นและสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ๔) ส่วนราชการต่าง ๆ

๑๗
จัดทําแผนงาน/โครงการสําคัญ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด ที่จะของบฯ จากส่วนราชการ (Function) จัดทําแผนงาน/โครงการที่จะขอรับงบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาจั งหวัด ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ให้ส่ วนราชการ จั ดทําแผนงาน/โครงการ
ที่สําคัญเพื่อใช้ในการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ จัดทําโครงการในส่วนที่เป็นงบ
ของกระทรวง กรม อปท. รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กรณีงบกระทรวง กรม ให้จัดส่งให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
งบของ อปท. อําเภอรวบรวมโครงการในพื้นที่ส่งให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี งบของภาคเอกชน หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม สมาคม ธุรกิจการโรงแรมท่องเที่ยวและอื่น ๆ รวบรวมโครงการส่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ “อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” ครั้งที่ ๓ (เดือนมีนาคม – เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๔) ของส่วนราชการ ประกอบด้วย ๑) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
มีองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มีพื้นที่ติดแม่น้ําเพชรบุ รี ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์แ ม่น้ําเพชรบุรี
จํานวน ๒๒ แห่ง ดังนี้ กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ําเพชรบุรี จัดทําข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักจับไขมัน บําบัดน้ําเสีย
กิจกรรมชมรมศาลเจ้าท่ายาง ตลาดริมน้ําท่ายาง โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ําเพชรบุรี โครงการเสริมคันตลิ่ง
แม่น้ําเพชรบุรี โครงการตกแต่งพื้นที่สวนสาธารณะให้สวยงาม และจัดทําบ่อบําบัดน้ําเสียของบ้านเรือนที่อยู่ติด
แม่น้ําเพชรบุรี ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน โดยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดแผน
กิจกรรมทําความสะอาด (Big Cleaning Day) ปี ๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนโครงการขยะเป็นศูนย์ ซึ่งพื้นที่ดําเนินการ
จะครอบคลุมแม่น้ําเพชรบุรี และกําหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดเมืองเพชร
(Big Cleaning Day) ระดับจังหวัดทุกปี ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี เพื่อบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน
๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําร่วมจัด
กิจกรรมบริเวณชายฝั่งแม่น้ําของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวน ๒๒ โรงเรียน จัดอบรมสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลตําบลในท้องที่/สาธารณสุขอําเภอ จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม
ประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ “เรารักแม่น้ําเพชรบุรี” จัดกิจกรรมร่วมทําความสะอาด ๒ สัปดาห์/ครั้ง
๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี
ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก ตาลโตนด จัดทําที่นั่งบริเวณริมแม่น้ํา ใต้ต้นไม้ การจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้
ริมแม่น้ําเพชรบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดทราย ร่วมกันเก็บและทําลายผักตบชวาบริเวณริมฝั่งท่าน้ํา
วัดหาดทราย ๔) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
วัดที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ได้แก่
วัดบางลําพู วั ดเกาะ วัดจันทราวาส ร่วมกั นทําความสะอาดบริ เวณริมตลิ่ งและไม่ ทิ้งขยะลงแม่น้ํา วัดอื่น ๆ
พระภิกษุสงฆ์ช่วยกันทําความสะอาดบริเวณวัดและบริเวณริมตลิ่ง ๕) เทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการพัฒนา
ทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ พัฒนาทําความสะอาดแม่น้ําเพชรบุรีเนื่องในวันเทศกาล กําจัดวัชพืชในแม่น้ําเพชรบุรี
ระยะทาง ๓.๗ กิโลเมตร ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โครงการประกวดหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดตามโครงการฯ กําหนด

๑๘
หลักเกณฑ์การประกวดตามโครงการฯ กําหนดออกตรวจบ้านเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ มอบรางวัลแก่บ้านเรือน
ที่ชนะการประกวด โครงการผูกพันสานใจ ห่วงใยแม่น้ําเพชร (ยังไม่ได้ดําเนินการ) ๖) สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จัดรายการวิทยุผู้ว่าพบประชาชน ทาง สวท. เพชรบุรี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น.
รายการวิทยุสาระสารพัน ทาง สวท. เพชรบุรี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น. ผลิตข่าวโทรทัศน์
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ และเคเบิ้ลทีวี การจัดประชุม สัมมนา
โดยขอความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ให้ ก ารสนั บ สนุ น เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
การดําเนินงานการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี จัดทําข่าว/บทความ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีแก่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการสร้างจิตสํานึกโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยสองฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีตั้งแต่
ต้นแม่น้ําจนถึงปลายทางออกสู่ทะเลอ่าวไทย ๗) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นักศึกษาร่วมกันปลูกแฝกกันดิน
ริมแม่น้ําเพชรบุรี ๘) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการและเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีในการออกหน่วยบริการอําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoe Yim
Mobile Service) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัดหนองควง ตําบลต้นมะพร้าว อําเภอเมืองเพชรบุรี และ
ที่ทําการองค์การบริหารตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด ๙) สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวบ้านโป่งลึก – บางกลอย เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ําเพชร เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องการบูรณาการแม่น้ําเพชร และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ตลาดน้ําท่ายาง – ท่าย์น้ํา
ข้ามภพ” และในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี จังหวัดจะนัดประชุมเตรียมงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ เชิญชวนแต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมจังหวัด
เรื่องการเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย โดยมีมติ ดังนี้ ๑) เห็นชอบให้เชิญชวนรัฐมนตรี ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐนํารูปแบบของเสื้อกระดุม ๕ เม็ด หรือชุดตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทย
มาใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น และ
เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน แต่งกายชุดผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดอาจพิจารณากําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงความเป็น
เอกลั ก ษณ์ไ ทย ทั้งนี้ ให้ เป็นไปด้ วยความสมั ค รใจ มิไ ด้เป็นคําสั่ ง หรือการบัง คับ ๒) มอบหมายให้ ก ระทรวง
วัฒนธรรม กําหนดรูปแบบของเสื้อ เพื่อเผยแพร่และแนะนําสําหรับผู้ที่ประสงค์จะแต่งกายชุดผ้าไทย ทั้งนี้ ถ้าทาง
กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดรูปแบบของเสื้อเรียบร้อยแล้ว สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ส่วนราชการทราบต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนเชิญชวนแต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยเช่นกัน ขณะนี้
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจะกําหนดให้แต่งทุกวันพุธ ซึ่งจะมีหนังสือ
แจ้งให้ส่วนราชการทราบอีกครั้ง

๑๙
มติที่ประชุม
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๔.๕ โครงการรณรงค์ปฏิบตั ิบูชา “สัมมาวาจา”
วัฒนธรรมจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการงานวิสาขบูชาโลก ดําเนินงานโครงการ
รณรงค์ปฏิบัติบูชา “สัมมาวาจา” และเชิญชวนองค์กรต่าง ๆ มาร่วมรณรงค์ให้ประชาชน พร้อมใจกันปฏิบัติ
“สัมมาวาจา” ตลอดทั้งปี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการครบรอบ ๒๖
ศตวรรษ และถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อให้โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา “สัมมาวาจา” เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จังหวัดเพชรบุรีจึงขอความร่วมมือส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์
และร่วมลงนามปฏิบั ติบู ชา โดยกํา หนดระยะเวลาลงนามภายใน ๘๔ วั น นั บถัด จากวั น วิ ส าขบูช า ที่ ผ่ า นมา
จะรณรงค์ให้คนไทยตั้งมั่นกับตนเองในการ “พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา” และร่วมลงนามให้ได้จังหวัดละ
๑ แสนรายชื่อ ผ่านเว็ปไซต์ www.gethai.org หรือ www.facebook.com/poodshob หรือลงนามบนใบไม้กระดาษ
ที่แจกจ่ายในที่ประชุม ส่งให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
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๒๐
๔.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด ตามที่ ไ ด้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพุ ส วรรค์ เขต ๑ เมื่ อ วั น ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสนธยา สดใส ได้คะแนนสูงสุด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติ
เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขางขุนไทร เขต ๖ แทนตําแหน่งที่ว่าง ในวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รั บ สมั ค รระหว่ า งวั น ที่ ๖ – ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ มี ผู้ ส มั ค ร จํ า นวน ๑ คน ได้ แ ก่
นายอํานวย ปิ่นน้อย มติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๖
แทนตําแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร
จํานวน ๒ คน และมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ตามที่ ไ ด้ มี พ ระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น จังหวัดเพชรบุรีมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน ๓๔๒,๙๒๙ คน หน่วยเลือกตั้ง จํานวน ๖๙๐ หน่วย แยกเป็นเขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๑๑๒,๕๔๔ คน
๒๑๙ หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๑๒๑,๕๖๓ คน ๒๑๑ หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จํานวน
๑๐๘,๘๒๒ คน ๒๖๐ หน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นั้น การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง จํานวน ๒,๒๓๓ คน
แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ลงทะเบียน จํานวน ๑,๐๔๓ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๙๙๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ วัดหนองแขม ลงทะเบียน จํานวน ๕๗๕ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๕๔๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๕ เขตเลือกตั้งที่ ๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ลงทะเบียน จํานวน ๖๑๕ คน มาใช้สิทธิ จํานวน
๕๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๓ การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีทะเบียนบ้าน
อยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานที่จังหวัดเพชรบุรี ลงทะเบียน จํานวน ๘,๘๘๕ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๔,๕๓๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๗
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดทําแผ่นพับ แผ่นปลิว แจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยประสานกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดส่งแผนพับ แผ่นปลิว ประชาสัมพันธ์ทุกครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จัดทําแผ่นป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่
ป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณทางเข้า – ออกชุมชนต่าง ๆ จัดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของ
โรงเรีย นต่ า ง ๆ สมาคมคนพิ ก ารจัง หวัด เพชรบุ รี เครือ ข่า ยพลเมื อ งอาสาพั ฒ นาประชาธิปไตย กศน.จัง หวั ด
และอําเภอ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัครหาเสียง
เลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัด จัดอบรมเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

๒๑
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั งหวั ด เพชรบุ รี
ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องปรามและหาข่าวการเลือกตั้ง ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
และได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการของศูนย์ป้องปรามและหาข่าวในการเลือกตั้ง จํานวน ๓ ชุด ประกอบด้วย ชุดหาข่าว
การกระทํ า ผิ ด กฎหมายเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ป้ อ งปรามการกระทํ า ผิ ด กฎหมายเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดเคลื่อนที่เร็วประจําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
โดยหน่วยตํารวจสันติบาลจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งส่งกําลังเจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติการเลือกตั้งกับสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕ นาย หน่วยงานกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ได้ จั ด ตั้ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารปราบปรามอาชญากรรม โดยจั ด กํ าลั ง เจ้า หน้ าที่ ตํ า รวจจากสถานีตํ า รวจท่ อ งเที่ ย ว ๗
กองกํ ากั บการ ๒ กองบั ง คั บ การตํ ารวจท่ อ งเที่ย ว เพื่ อ ประสานการปฏิ บัติ ร ะหว่ า งหน่ วยงานในห้ วงเลื อ กตั้ ง
จํานวน ๖ นาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฝากให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีและที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) ประสานงานเกี่ ย วกั บ จํ า นวนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ทั้ ง นี้ ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด ตามกฎหมาย
กําหนดให้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนั้น ให้ปลัดจังหวัดเพชรบุรีจัดทําคําสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง ๒ ท่าน และนายอําเภอ ดูแลรับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งในแต่ละอําเภอ ในส่วนของ
รายงานผลการเลือกตั้ง ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ให้ประสานนายอําเภอในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ตํารวจภูธรจังหวัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ บัตรเดียวเที่ยว ๔ จังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด บัตรเดียวเที่ยว ๔ จังหวัด เป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณมาเพื่อ
จัดทําการท่องเที่ยวเชื่อมโยงส่งเสริมการท่ องเที่ยวของกลุ่มจั งหวั ด เปิดตัวไปแล้ว ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ในงานเที่ยวทั่วไทย ของสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บัตรดังกล่าวใช้ได้ในระยะเวลา ๑ ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานงานกับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ในการนํ า วงดนตรี ลู ก ทุ่ ง เข้ า ประกวดตามโครงการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของสํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธ์ เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

๒๒

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

