รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายมณเฑียร
นายประสาน
นายสมชาย
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.พีรชาติ
นายไกร
พ.ท.หญิงสุชาดา
นางสุรัตน์
นางสาวเอกธาดา
นายชวพันธุ์
นางมาริน
นายเชวง
นายกฤตวัชร์
นายยุทธนา

ทองนิตย์
วงศ์สวัสดิ์
ปัญญเจริญ
กลับประดิษฐ
รื่นเริง
บุญบันดาล
แก่นแก้ว
พลบุตร
ภาคอัต
อันตรเสน
อ่อนสุทธิ
ดิลกอุดมชัย
เกตุแก้ว
ฉิมสวัสดิ์

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

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายวรรณะ
นางศุภามาศ
นายอัครเดช
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นายสมบูรณ์
นายสมพร
นายยุทธ
นายผดุงเดช
นางอุไรวรรณ
นายสมศักดิ์
นายวิทยา
นายโสภณ

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
สามัคคี
เครือนาค
ปิ่นน้อย
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
บุญเขตต์
อรุณรัตน์
แสงรุ่งเรือง
ลือปิยะพาณิชย์
คูหพันธ์
พู่รัตนะ
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นางสาวนนทชา
นางสาวกนกวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี ยอดชาย
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นายเรวัต
นายจตุพจน์

อินทาปัจกรวรา
ผดุงขันธ์
ปาระมาศ
เทียบสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายประจวบ
40 นายพิจิตร
41 นายปราโมทย์
42 นายไพศาล
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายไพบูลย์
45 นายรัฐพล
46 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
บุญทัน
สําเภาเงิน
ศรีเทพ
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 พ.อ.ฐกัด

หลอดศิริ

แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.ท.สันติ
49 พ.ต.ท.ไชยกร
50 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
51 พ.ต.อ.อนันต์
52 พ.ต.อ.บัญญัติ
53 พ.ต.อ.วรเดช
54 พ.ต.อ.วีระยศ
55 พ.ต.ท.หญิง ศริญญา
56 ร.ต.ต.นันทชัย
57 พ.ต.ท.พงษ์สันต์
58 พ.ต.ต.วชิระ

สุทธิกลม
ศรีหล้าเดโช
รังสิมันต์
เวชศิลป์
เพียรสวัสดิ์
สวนคล้าย
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
แก้วพินิจ
บุญแก้ว
ชัยพันธ์
พานิชการ

59 ร.ต.ต.สฤษฏิ์วงศ์

คนอยู่

60 ร.ต.ต.สุรกาญจน์

มูลมอญ

61 พ.ต.ต.พรชัย
62 ร.ต.อ.ศิลา

แช่มช้อย
ขําเพชร

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

๓
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นางสาวปราณี
64 นางมาลินี
65 นางสาวราตรี
66 นายศิริพงศ์
67 นางพิรัชฌา

หนูเนตร
บุญสม
สุริยบาล
คํานวณศิริ

แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
68 นายอัครพล
พึ่งธรรม

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
69 นายยรรยง
ศรีเจริญวงศ์
70 นายคูณ
สังข์สูตร์
71 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
72 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
73 นายวรรณชัย
74 นายวิชัย
75 นายประกิต
76 นายมานิตย์
77 นางสาวนวพร
78 นางสาววรนุช
79 นายสมเกียรติ
80 นายสันติ
81 นายศักดา
82 นายกฤษณุพันธ์
83 นายประจวบ
84 นายสุรศักดิ์
85 นายศุภชัย
86 นางปัทมา
87 นายพิทยา
88 นางปทุมวดี

ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

ชุมทอง
ไตรสุรัตน์
ขําเลิศ
พุ่มร่มไทร
อยู่สบาย
อิงคโรจน์ฤทธิ์
นวลละออง
สุริยันต์
ประจักษ์บุญเจษฎา
โกเมนไปรรินทร์
ลีรักษาเกียรติ
กุลลาย
เม่งพัด
รัตนอําภา
คณะมะ
มนต์คงธรรม

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
89 นายชาญวิทย์
จันทร์ทับ
90 นายสว่าง
รัตนนรา
91 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
92 นายกิติศักดิ์
สมุทรแสง
93 นายปณัย
หนูแท้

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี

๔
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
94 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
95 นานชนินทร์
อินทรไพโรจน์
96 นายไพโรจน์
นาครักษา
97 นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
98 นายสุธี
ธงศิริ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
99 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
100 นางสาวรติกร
101 นางสาวเปรมนีย์
102 นายชัยทูรย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
บุญยืด
103 นายชัยวัฒน์
104 นายไพศาล
รอดสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
105 นายวีระ

บุญมาเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
106 ดร.สุรสิทธิ์
107 นายสุชาย

จิตรชอบใจ
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
108 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
109 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
110 ผศ.ดร.เสนาะ
111 นายสุรพงศ์
112 นายกนก
113 นายสันติ
114 นางกรรณิการ์
115 นายจํานงค์
116 นายเรืองแสง
117 นายนิมิตร
118 นายกิตติศักดิ์
119 นายสาโรช

กลิ่นงาม
สาคเรศภักดีรักษ์
ปิ่นตบแต่ง
รุ่งสมัย
ลิมปนะวงศานนท์
สุขชู
ห้าสกุล
อาศัย
รัตนฉายา
ระหว่างบ้าน

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๕
120
121
122
123

นายสมจิตร์
นายมหิศร
นายชาญณรงค์
นายประสิทธิ์

มีวาสนา
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
เรืองแสงอร่าม

ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
124 นางประภาพร
125 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
126 นายวรวิทย์
127 นางทิพาพร

สัมพัฒนวรชัย
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
128 นายชัยรักษ์
129 นายหิรัณย์เศรษฐ
130 นายศักดิ์สิทธิ์
131 นางบุญสม
132 นายศักดิ์สิทธิ์
133 นายสมปอง
134 นายชัฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
135 นายสุชาติ
136 นางปิ่นทอง
137 นางกนกวรรณ
138 นายศุภชัย
139 นายมธุรจน์
140 นายวรรธน
141 นายชัยวัฒน์
142 นายบุญยอด
143 นางสาววาสนา
144 นางสาวดวงพร

คุ้มโต
เหยี่ยวประยูร
วิบูลศิลป์โสภณ
นุชนิยม
วิบูลศิลป์โสภณ
พึ่งแตง
แสงหิรัญภาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

อุสาหะ
ศรจังหวัด
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
สุภาษิต
เติมวรรธนภัทร์
แสงมณี
มาคล้าย
อิ่มอุทร
เวทยนุกูล

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
145 นายประทีป
146 นายพัลลภ
147 นางพัชราภรณ์
148 นายเชิดพงษ์
149 นางวรรณวิมล
150 นายสกล
151 นายราชัน
152 นางสาวสุวรัตน์

นทีทวีวัฒน์
สิงห์ทอง
แสวงศักดิ์
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๖
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
4 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
5 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
9 ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
10 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
11 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
12 หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
13 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
14 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
15 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
16 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
17 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
18 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
19 สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
20 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
21 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
22 นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
23 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
24 ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
25 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
26 ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
27 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
28 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
29 ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
๑. มอบโล่รางวัลผู้จัดรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกรายการวิทยุ
ด้านวัฒนธรรมดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัด
ตามที่ ก รมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม ได้ ม อบหมายให้ จั ง หวั ด โดยสํ า นั ก งาน
วัฒ นธรรมจั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กรายการวิ ท ยุ ด้ า นวั ฒ นธรรมดี เด่ น ประจํ า ปี ๒๕๕๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณรายการวิทยุด้านวัฒนธรรม ที่ดําเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านวัฒนธรรม สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ กว้างขวาง ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และผลักดันงาน
วัฒนธรรม ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ การดําเนินงานด้านวัฒนธรรม
รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๕
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา และ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา บัดนี้ จังหวัดเพชรบุรี
ได้พิจารณาคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑) รายการสืบ
สานความดี ด้ ว ยวิ ถี คุ ณ ธรรม โดย นางสาวศิ ริ พ ร วั ฒ นสุ ว กุ ล นั ก สื่ อ สารมวลชนชํ า นาญการ คลื่ น สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี FM 95.75 MHz ๒) รายการ ธรรมรับอรุณ โดย พระวาริน
จกฺกรตโน วัดแก่งกระจาน คลื่นสถานีวิทยุแก่งกระจานเรดิโอ FM 103.75 MHz ๓) รายการ สนทนาธรรมนํา
ชีวิต โดย นางสาวศิริพร วัฒนสุวกุล นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี FM 95.75 MHz ๔) รายการ รอบรู้เรื่องเมืองเพชร โดย รศ.สุนันท์ นิลพงษ์ ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี FM 95.75 MHz
๕) รายการ รั บ ตะวั น โดย นางสํ า อาง นุ ช ชมพู นายปริญ ญา ศรี สุค นธ์ นายสุ ค นธ์ แสนหมื่ น คลื่ น สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี MF 95.75 MHz
ประธาน

นมัสการ พระวาริน จกฺกรตโน วัดแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดทุกท่าน ผู้จัด
รายการวิทยุที่ได้รับโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ ผู้รู้สึกเป็น
เกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้กับ
รายการวิทยุที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ เรื่องของวัฒนธรรมได้รับ
การยอมรับว่าเป็นรากเง้าของประเทศ การที่จะเป็นประเทศได้ต้องมีวัฒนธรรม ซึ่งมีการสืบทอดกันมายาวนาน
ฉะนั้น วัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรควรธํารงรักษาไว้ เพื่อดํารงซึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทย ในยุค
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร มีการเผยแพร่วัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ เข้ามาในประเทศไทย อะไรที่เป็นสิ่งที่ดี
งามของวัฒนธรรม อยากให้ช่วยกันรักษาไว้ โดยเฉพาะรายการวิทยุ ถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่ จึงต้องช่วยกันคัดสรรสิ่งที่ดีงามมาช่วยในการเผยแพร่ไปสู่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนของไทย
ที่จะมารับช่วงต่อไปในอนาคต
การคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่นครั้งนี้ จะเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ผู้ที่จัด
รายการวิทยุ ได้ตระหนักและดําเนินรายการวิทยุด้านวัฒนธรรม สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ กว้างขวาง
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง ในการผลักดันงานวัฒนธรรมไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่าง
ในการเผยแพร่การดําเนินงานด้านวัฒนธรรมต่อไป
จึงขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการคัดเลือกทุกท่าน ที่ได้ดําเนินการคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ อันจะ
ส่งผลให้มีรายการที่เป็นตัวอย่างแก่สังคม ขอชื่นชมและยินดีกับรายการวิทยุทุกรายการ ที่ได้รับโล่รางวัลในวันนี้
ขอให้ทุกท่านนําความดีที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ผลิตรายการวิทยุรายการอื่น ๆ ได้
มี แ นวทางในการเผยแพร่ ง านด้ า นวั ฒ นธรรม และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมแก่ ป ระชาชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๘
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายมณเฑียร ทองนิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากกรมที่ดิน
๒) นายสมศักดิ์ พู่รัตนะ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
๓) นายเรวัต
ผ่องสุวรรณ์
หัวหน้าสํานั กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
คลังจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง คลังเขต ๗
(นครปฐม)
๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
แนวทางการปฏิบัติงาน ผมจะให้ความสําคัญของตัวบุคคลเป็นหลัก ระบบงานเป็นเรื่องรอง
เพราะถ้าระบบงานดี ตัวบุคคลไม่ดี งานก็จะไม่ประสบความสําเร็จ ระบบงานไม่ดี บุคคลดี จะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าระบบงานดี บุคคลดี ถือว่าสุดยอด ฉะนั้น หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ถือเป็นบุคลากรที่สําคัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดเพชรบุรี ปัจจัยการทํางาน ต้องยึดประชาชน พื้นที่ ปัญหาความต้องการของประชาชน เรื่องร้องเรียน
ต้องดําเนินการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว
การดําเนินงานโดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ ๑) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เน้นพื้นที่อําเภอชะอํา ให้มี
การเชื่อมโยงกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การรักษาความสะอาด การจัดระเบียบ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวการต่อเนื่อง การจัดงานประจําปี ว่าวนานาชาติ และการออกแบบภูมิทัศน์ชายหาด ๒) การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเพชรบุรีเป็นเมือง ๓ วัง จึงต้องมีการบูรณะสถานที่ให้มีความสวยงาม โดยการจัดทําแผน
ร่วมกับกรมศิลปากร และการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ให้มีความยิ่งใหญ่ ๓) ของดีเมืองเพชร ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ์
อาจมีการจัดประกวดแข่งขันสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพ มีรสชาติที่ดีขึ้น ตลอดจนการสร้างหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า
๒. ส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ ๑) สนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มคุณภาพการส่งออกให้มากขึ้น หาวิธี
ทําให้สินค้าเกษตรมีราคาแพง และขยายตลาดให้มากกว่าเดิม ๒) ระบบน้ําทางการเกษตร โดยการพัฒนาระบบท่อ
และแก้มลิง เพื่อดึงน้ําจากอ่างต่าง ๆ ไปให้ถึงเกษตรกรทุกพื้นที่ ๓) ต้นตาล เนื่องจากต้นตาลเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมวิถีชีวิตเกี่ยวกับต้นตาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดทําสารคดี
๓. ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ ๑) ศิลปะปูนปั้น ช่าง ๑๐ หมู่ ต้องมีการส่งเสริมและขยายผล
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป ๒) โครงการพระราชดําริ เช่น โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
โครงการชั่งหัวมัน ฯลฯ เป็นโครงการสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดมาก ต้องให้การส่งเสริมการเรียนรู้
แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ทําโครงการนําร่องของอําเภอต่าง ๆ ให้นําแนวความคิดจาก
โครงการพระราชดํ าริ ไปปฏิ บัติ อย่ างน้ อยอําเภอละ ๑ เรื่อง เพื่อ ให้ ต่างจังหวั ด ได้มาศึกษาดูงานแล้วนําไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป ๓) เรื่อง “ปู่เย็น” ปู่เย็นเป็นตัวอย่างในการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต้องให้ความสําคัญ
ในเรื่องของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) แม่น้ําเพชรบุรี แม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําเดียวที่มีต้นน้ําและปลายน้ํา
อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ไม่ไหลผ่านจังหวัดอื่น มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนเมืองเพชร จึงต้องมีการฟื้นฟู ขุดลอก
อนุรักษ์วิถีชีวิต เช่น การทอดกฐินทางน้ํา

๙
แนวทางปฏิบัติทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าวเป็นแนวทางของจังหวัด ซึ่งจะประสบความสําเร็จได้นั้น
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ สําหรับแนวทางปฏิบัติของแต่ละอําเภอ ประกอบด้วย
๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี เป็นเมืองประวัติศาสตร์
๒) อําเภอชะอํา เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล
๓) อําเภอท่ายาง เป็นเมืองเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ
๔) อําเภอเขาย้อย เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยทรงดํา
๕) อําเภอบ้านแหลม เป็นเมืองประมงพื้นบ้าน อาหารทะเล วิถีประมง ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
๖) อําเภอบ้านลาด เมืองวิถีคนเมืองเพชร วิถีต้นตาล ศูนย์เรียนรู้ต้นตาล
๗) อําเภอแก่งกระจาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ผลักดันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็น
มรดกโลก
๘) อําเภอหนองหญ้าปล้อง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น น้ําพุร้อน ผลิตภัณฑ์เห็ด สปา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จนถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๓,๑๗๔.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๗๓๙.๕๖
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ อยู่ในลําดับที่ ๒๕ ของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๕๒๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๗.๔๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๘ อยู่ในลําดับที่ ๑๕ งบประจําได้รับจัดสรร ๒,๖๕๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑.๖๔๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๗ อยู่ในลําดับที่ ๔๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๘.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ อยู่ในลําดับที่ ๔๔ ของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๖๐ ล้านบาท
ไม่ มี ผ ลการเบิก จ่ า ย งบประจํ า ได้ รั บ จั ด สรร ๓๒.๓๖ ล้า นบาท เบิ กจ่ า ยได้ ๐.๑๕ ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
๗๙.๓๙๐.๔๗ อยู่ในลําดับที่ ๔๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๒.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ อยู่ในลําดับที่ ๑๖ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบลงทุนได้รับจัดสรร
๒๐.๗.๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย งบประจําได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๐๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ อยู่ในลําดับที่ ๑๕
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓๑ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๓ –
๗๑ จํานวน ๑ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๗.๕๒ จํานวน ๑ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๖ จํานวน
๗ หน่วยงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย จํานวน ๒๒ หน่วยงาน
มาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดั ง นี้
๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๘๐ เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๔ เป้าหมายการเบิกจ่าย
โครงการเงินกู้บริหารจัดการน้ําฯ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผน ๒) รายจ่ายลงทุน ให้ก่อหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
๓) กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันหรือขยายเงินกัน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และเงินที่ได้รับอนุมัติกันหรือขยาย เบิกจ่าย
ก่อนปี ๒๕๕๕ ดําเนินการเบิกให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ๔) นําผลการเบิกจ่ายฯ ตามเป้าหมาย
เป็นตัวชี้วัดคํารับรองฯ ปี ๒๕๕๖ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (น้ําหนัก ๐.๐๕)
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (น้ําหนัก ๑.๐) ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๐
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก (น้ําหนัก ๐.๐๕) ๑๒ เดือน (น้ําหนัก ๐.๐๕) ๕) หากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ปรับปรุงในระบบ GFMIS พร้อมระบุสาเหตุ ดําเนินการตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ –
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๖) ส่วนราชการต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ระยะ ๒ ตามหนังสือ กวพ.
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ที่ ๐๔๒๑.๓/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ๗) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กรณี อํ านาจส่วนราชการ ให้ ดํ าเนิ นการภายในเดื อนเมษายน ๒๕๕๖ กรณี ทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณ
ให้ดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ๘) สํานักงบประมาณนําผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบแผนฯ ประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๙) การเร่งรัดติดตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม เร่งติดตามกํากับการ เบิกจ่าย
ตามแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด โดยมอบคลังจังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขาและต้องรายงานปัญหา
อุปสรรคต่อคณะกรรมการฯ ก่อนทุกสิ้นไตรมาส จัดให้มีคณะทํางานฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเบิกจ่ายล่าช้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตร พิธีลงนาม
ถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ภาคเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น.
พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีถวายพระพร
ชั ยมงคล และลงนามถวายพระพร เวลา ๑๐.๐๐ น. พิ ธีถวายสั ตย์ ปฏิ ญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลั ง
ของแผ่นดิน/พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ราย การแต่งกาย :
เครื่องแบบเต็มยศ ภาคค่ํา เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ ทั้งนี้ พุ่มถวายราชสักการะใช้พุ่มเงิน
พุ่มทอง และให้ตั้งสักการะ ๑ คืน
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ด้วยคณะกรรมการดําเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงาน
วั ฒ นธรรมจั งหวั ด เพชรบุ รี ได้รั บ มอบหมายให้ เป็ น เจ้ า ภาพหลั กในการประสานส่ว นราชการ และหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จํานวน ๘๖ รูป หรือตามจํานวนที่เหมาะสม
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานงานกับพระสงฆ์ในการประชุมเจ้าคณะ
ปกครองสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มติที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้ ๑) ทางเจ้าคณะอําเภอ ตําบล จะช่วยจัดหาคนบวชให้ตําบลละ
๒ คน ได้จํานวนเท่าไรจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๒) ให้จังหวัดมีหนังสือขอความร่วมมือ
ข้าราชการร่วมบวชด้วย ๓) แจ้งอําเภอทุกอําเภอ ขอความร่วมมือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครคนบวชอําเภอละ ๓ คน
๔) เครื่องอัฐบริขาร ผ้าไตรจีวรฯ รูปละ ๒ ชุด คณะสงฆ์และเป็นผู้รับผิดชอบ ๕) แจ้งส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ
ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด พระอันดับ ตลอดจนภัตตาหาร และน้ําปานะ ระหว่างบวช ๑๕ วัน หรือตาม
กํ าลัง ศรั ท ธา ๖) ให้ ดํ าเนิ น การแยกบวชตามอํ าเภอที่ส่ ง บวช และส่ ง ไปปฏิบัติธ รรมรวมกัน ณ วั ด ไร่ม ะม่ว ง
(พระราชดํารัส) ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ๗) กําหนดบวชในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จึงขอรับการสนับสนุน ดังนี้ ๑) งบประมาณของจังหวัดช่วยวัด เป็นค่า

๑๑
ภัตตาหาร น้ําปานะ ปัจจัยถวายพระ ๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธา
สมทบ ๓) ขอให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ประสานสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การ
จัดงานและรับสมัครผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมทบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ขอเชิญร่วมทําบุญจัดสร้างช้างไอรยา ๔ ทิศ
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ด้วยวัดห้วยทรายใต้ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดสร้างอาคารัตน
เจดีย์ศรีมหาธาตุประจําเมืองชะอํา ในองค์ประกอบของรัตนเจดีย์จะสร้างช้างไอรยา ๔ ทิศ ไว้บนยอดรัตนเจดีย์
มีความหมายเป็นยอดคฑาจอมทัพของพระเจ้าอยู่หัว และเป็นช้างเผือกคู่แผ่นดินยืนบนดอกบัว เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นการสร้าง
บุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัว ขณะนี้ ได้ก่อสร้างอาคารรัตนเจดีย์ศรีมหาธาตุไปแล้วประมาณ ๖๐ % ณ วันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเงินบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๒๐.๕๐ บาท
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกส่วนราชการ ร่วมบริจาคทรัพย์ทําบุญสร้างช้างไอรยาตามกําลังศรัทธา ตั้งแต่บัดนี้
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาค
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ผู้แทน ผอ.สถานพินิจฯ ด้วยมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
๕๔๑) พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจํานวนสองเท่าของ
จํานวนที่บริจาคให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟู และ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม “เงินหรือทรัพย์สินบริจาค” หมายความว่า เงินหรือ
ทรัพย์สินบริจาคแก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในกรณีที่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้บริจาคเครื่องมือฝึกอบรมหรืออุปกรณ์ฝึกอาชีพและประสงค์จะนําไปดําเนินการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต้องเป็นการบริจาคของใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และไม่มีสภาพชํารุด
บกพร่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ความเป็นมาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจําจังหวัด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้าย บัญญัติ
ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจ
หน้าที่ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕๔ มาตรา ๒ บัญญัติ ให้ใช้บังคับ ในหมวด ๙/๒ ว่าด้วยกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตประจํ าจั งหวั ด เมื่ อพ้น กํ าหนดสองปีนั บ แต่วันที่พระราชบั ญ ญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญ นี้
ใช้บังคับเป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อดําเนินการในส่วน

๑๒
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจํ า จั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ ป ระกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๘ ก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานให้มี การสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
ประกอบด้วย ๒ ภารกิจ ดังนี้ ๑) ภารกิจดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยให้ผู้แทน
หน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม ๙ กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงาน คัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือ
องค์กรละหนึ่งคน รวม ๙ คน ทําหน้าที่สรรหากรรมการ ป.ป.จ. ๒) ภารกิจสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยประกาศ
รับสมัครจากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จากนั้นให้คณะกรรมการสรรหา
กรรมการ ป.ป.จ. พิจารณาคัดเลือกไว้เป็นสองเท่าของจํานวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด แล้วนํารายชื่อจัดทําบัญชีเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตามจํานวนของแต่ละจังหวัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต.พบ.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
และคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบให้ ประกาศให้มี การเลื อกตั้ ง ในวันอาทิ ตย์ที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยผู้ได้คะแนนในลําดับที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายชลชัย เอี่ยมสําอาง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ แลคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบให้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย นายสงวน จิตต์พุ่ม ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลยางน้ํากลัดใต้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอชะอํา แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้ง ๒ แห่ง แล้ว ดังนี้ นายสุข ทะวิ น ได้รับเลื อกตั้งเป็น สมาชิ กสภาองค์ การบริห ารส่วนตําบลยางน้ํ ากลัดใต้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ และนายวัลลภ รอดพ้น ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครบวาระ จํานวน ๑ แห่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๔ แห่ง รวมจํานวน ๕ แห่ง
และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วันนับแต่วันครบวาระ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี เป็นเทศบาลตําบลบางเก่า ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วันนับแต่จัดตั้งเป็นเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี คํ า สั่ ง ที่ ๕๘๐/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ ให้ ข ยายระยะเวลาให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศมนตรีตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๔๕ นับแต่วันที่ครบ
กําหนดระยะเวลาที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีคําสั่งที่
๖๙๓/๒๕๕๕ ลงวั นที่ ๑๓ พฤศจิกายน ให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลื อกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

๑๓
เทศมนตรีตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๔๕ วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องจัดให้มี
การเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจั งหวั ดเพชรบุรี ได้ ประกาศแบ่ งเขตเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศมนตรีตําบลบางเก่า ในประกาศ
สํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าจั งหวัดเพชรบุรี เรื่อง การแบ่งเขตเลื อกตั้ งสมาชิ ก สภาเทศบาล
ในจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อ
ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) สัญลักษณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี ได้ริเริ่มขึ้นครั้งแรก
ในประเทศแคนาดา เมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัย
มอนทรีออล จํานวน 14 คน โดยผู้ทําการรณรงค์เป็นกลุ่มอาสาสมัครชาย จํานวนประมาณ 1,000,000 คน
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและต้องการยุติปัญหาดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลก
ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และแสดงตนว่าจะไม่เป็นผู้กระทําความรุนแรงต่อสตรี โดยการติด
สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวที่ปกเสื้อ ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทําร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ และในปี 1999 (พ.ศ.2542) องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
เป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” สําหรับประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2542
กําหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยดําเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้สังคมได้ตระหนัก
และร่วมป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) เป็นสัญลักษณ์
ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดย “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทําความ
รุนแรงต่อสตรี” ในทุกรูปแบบ ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และความรุนแรงในครอบครัว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ การติดตามตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ของส่วนราชการ
พลังงานจังหวัด
สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ (ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) จํานวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงาน
ผ่านระบบ e-report จํานวน ๙๓ หน่วยงาน เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค จํานวน ๖๗ หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง จํานวน ๖๗ หน่วยงาน มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานลดใช้พลังงานและมีแผลปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้าและรายงานครบ ๒ ครั้ง จํานวน ๘๒ หน่วยงาน
จํานวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านไฟฟ้าครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจํานวนทั้งหมด สามารถประเมินผลตาม
ขั้นตอนได้ จํานวน ๗๒ หน่วยงาน ไม่สามารถประเมินผลตามขั้นตอนได้ จํานวน ๑๘ หน่วยงาน ข้อมูลการใช้น้ํามัน
(ลิตร จํานวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านน้ํามันครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๔ ของจํานวนทั้งหมด สามารถประเมิน

๑๔
ตามขั้ น ตอนได้ จํ า นวน ๖๗ หน่ ว ยงาน ไม่ ส ามารถผลตามขั้ น ตอนได้ จํ า นวน ๒๓ หน่ ว ยงาน คะแนนการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง ๓ ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ
๓.๘๓ ปริมาณการใช้น้ํามันของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง ๓ ปี ลดลงร้อยละ ๕.๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้
คะแนนรวม ๒.๘๕๘ คะแนน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 ปี 2555
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กําหนด
จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ วั ด พระพุ ท ธไสยาสน์ (วั ด พระนอน) จั ง หวั ด เพชรบุ รี เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม ฟื้ น ฟู ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งเพื่อสร้างความปรองดองภายในชาติและในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงความรักสามัคคี
มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ มี ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและนายกสมาคมชาวเพชรบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและเปิดงาน
ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

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

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

