รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม 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

นายประสาน
นายสมชาย
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.พีรชาติ
นายไกร
พ.อ.สีหเดช
นายบัญชา
นางนฤมล
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายเชวง
นายกฤตวัชร์
นายพิภพ

วงศ์สวัสดิ์
ปัญญเจริญ
กลับประดิษฐ
รื่นเริง
บุญบันดาล
ดีสนธิโชติ
ค้าของ
ปิ่นประชานันท์
อันตรเสน
ถนอมเกียรติ
ดิลกอุดมชัย
เกตุแก้ว
พัชรพรรณสกุล

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นายสมบูรณ์
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร
นายยุทธ
นายผดุงเดช
นางอุไรวรรณ
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายไพบูลย์

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
ชัยศาสตรศิลป
เครือนาค
กรีสุระเดช
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
บุญเขตต์
นพโลหะ
อรุณรัตน์
แสงรุ่งเรือง
ลือปิยะพาณิชย์
คูหพันธ์
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
บัวราษฎร์

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38

นางสาวนนทชา
นายกิตติ
นางชนิดา
นายปริทัศน์
นายวันชัย
นายประสาร
นายถนอมพล
นายจตุพจน์

อินทาปัจกรวรา
พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
วรรณสิทธิ์
จันทรกูล
สง่าแสง
ดอนไพรวัน
ปิยัมปุตระ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
39 นายประจวบ
40 นายชัยศรี
41 นายชวลิต
42 นายไพศาล
43 นายกิตติศักดิ์
44 นายไพบูลย์
45 นายรัฐพล
46 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
อรุณเจริญสุข
ปราบพาล
ศรีเทพ
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
47 พ.ต.เพื่อชาติ
48 พ.ต.เรืองศักดิ์
49 พ.ต.เจนวิทย์

อุไรเลิศ
วุธนู
นุชภู่

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บงั คับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
50 พ.ต.ท.สถิตย์
51 พ.ต.อ.สุวัฒน์
52 พ.ต.อ.เดชา
53 พ.ต.อ.อนันต์
54 พ.ต.อ.บัญญัติ
55 พ.ต.อ.วรเดช
56 พ.ต.อ.วีระยศ
57 ร.ต.อ.วิชัย
58 พ.ต.ท.สร
59 ร.ต.ต.ชัยศิษย์
60 พ.ต.ต.วชิระ

คงเทียม
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาน
เวชศิลป์
เพียรสวัสดิ์
สวนคล้าย
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
สางาม
ซื่อตรงพานิช
พูลวิเชียร
พานิชการ

61 พ.ต.ท.ไสว

คีรี

62 ร.ต.ต.อภิเจตน์

ปานแก้ว

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)

๓
63 พ.ต.ท.ชาญ

รามัญอุดม

64 ว่าที่ ร.ต.อ.สําราญ
65 น.ต.ณรงค์

มาลาลักษมี
ขําเขียว

แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นายศุภโชค
67 นางมาลินี
68 นางสาวราตรี
69 นายกรีฑา
70 นางอุไรวรรณ
71 นายขจร
72 นายจรูญ

บัวทอง
บุญสม
สุริยบาล
อักษรนันทน์
สุภาพจน์
เศรษฐยานนท์
แก้วขาว

แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
73 นายศักดิ์ณรงค์
นําทวีสินหัตกมล
74 นางสาวนงนิตย์
เต็งมณีวรรณ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
75 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
76 นายคูณ
สังข์สูตร์
77 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
78 นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
79 นายมาโนช
80 นายวิชัย
81 นายประกิต
82 นายมานิตย์
83 นายสมบัติ
84 นางสาววรนุช
85 นายสมเกียรติ
86 นายสันติ
87 นายศักดา
88 นางวรรรณเพ็ญ
89 นายประจวบ
90 นายสุรศักดิ์
91 นายศุภชัย
92 นายสรศักดิ์

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

มะโนน้อม
ไตรสุรัตน์
ขําเลิศ
พุ่มร่มไทร
ตันติสังวรากูร
อิงคโรจน์ฤทธิ์
นวลละออง
สุริยันต์
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
ลีรักษาเกียรติ
กุลลาย
เม่งพัด
เลนะนันท์

๔
93 นายพิทยา
94 นายศิริ

คณะมะ
วัดสว่าง

แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
95 นายจักรพันธุ์
แก้วสีทอง
96 นายสว่าง
รัตนนรา
97 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
98 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
99 นายพนัส
กลีบบัว

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
100 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
เดชโพธิ์พระ
101 นายศิริพงษ์
102 นายพิชัย
บัณฑิตสมิทธ์
103 นายจักรพันธ์
ม่วงยิ้ม

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
104 นายบรรเจิด
ทองบางใบ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
105 นายไพศาล
เทพสุต
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สังข์นิมิตร์
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
106 นางสุฑามาศ
กระทรวงพลังงาน
107 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
108 นางสาวรติกร
109 นางสาวเปรมนีย์
110 นายชัยทูรย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
111 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
รอดสวัสดิ์
112 นายไพศาล

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
113 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
114 ดร.สุรสิทธิ์
115 นางอรรถพร

จิตรชอบใจ
อรรถวิรัย

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
116 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
117 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕
กระทรวงศึกษาธิการ
118 ผศ.ดร.นิวัต
119 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์
120 นายกนก
121 นายสันติ
122 รศ.ดร.บุญทิพย์
123 นายเจษฎา
124 นายจํานง
125 นางวิภาณี
126 นายมานะ
127 นายนิมิตร
128 นายกิตติศักดิ์
129 นายสาโรช
130 นายมหิศร
131 นายกรศิษฐ์
132 นายประสิทธิ์

กลิ่นงาม
จันทรสุพิศ
ปิ่นตบแต่ง
รุ่งสมัย
สิริธรังศรี
ยิ้มพูลทรัพย์
สุขชู
เรืองศิลป์
โพธิ์น้อย
อาศัย
รัตนฉายา
ระหว่างบ้าน
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
เรืองแสงอร่าม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
133 นางประภาพร

อัฐระ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
134 นายวรวิทย์
135 นางทิพาพร

สัมพัฒนวรชัย
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

คุ้มโต
เหยี่ยวประยูร
วิบูลศิลป์โสภณ
นุชนิยม
เพชราภิรัชต์
พึ่งแตง
แสงหิรัญภาดา

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

สรรค์วิทยากุล
ศรจังหวัด
ชนะสิทธิ์
คงจรูญ
สุภาษิต
บัวชู
เลียนวราสัย
แสงมณี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
136 นายชัยรักษ์
137 นายหิรัณย์เศรษฐ
138 นายศักดิ์สิทธิ์
139 นางบุญสม
140 นายสุพจน์
141 นายสมปอง
142 นายชัฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
143 นางยุวดี
144 นางปิ่นทอง
145 นางกนกวรรณ
146 นายอธิก
147 นายมธุรจน์
148 นายถาวร
149 นางสาวปรนัย
150 นายชัยวัฒน์

๖
151
152
153
154

นายบุญยอด
นางสาววาสนา
นายภราดร
นายเปรมเทพ

ผู้เข้าร่วมประชุม
155 นายอานนท์
156 นางพัชราภรณ์
157 นายเชิดพงษ์
158 นางวรรณวิมล
159 นายสกล
160 นายราชัน
161 นางสาวสุวรัตน์

มาคล้าย
อิ่มอุทร
เวทยนุกูล
อบลัดดา

นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

พร้อมเพรียง
แสวงศักดิ์
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
2 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี
4 หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
5 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
7 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
8 ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
9 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
10 สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
11 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
12 ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
13 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
14 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
15 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
16 ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
17 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
18 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ ม นายประสาน วงศ์ ส วั ส ดิ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด รั ก ษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
๑. มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๕
ผอ.สพป.เขต ๑
ด้ ว ยมู ล นิ ธิ อ นุ ส รณ์ ห ม่ อ มงามจิ ต ต์ บุ ร ฉั ต ร ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ ค รู ที่ ดู แ ลเยาวชนผู้ ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีคุณสมบัติคู่ควรแก่การยกย่อง
ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๕ โดยได้จัดส่งโล่เกียรติคุณ
และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ มอบให้ข้าราชการครู จํานวน ๒ ราย ดังนี้ ๑) นางพะเยาว์ วิจิตร ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเขาย้อย ๒) นางพิชยา เกิดผล ครูชํานาญการพิเศา โรงเรียนวัดบางขุนไทรฯ
ประธาน

ตามที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้แก่เยาวชน
มาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้พิจารณามอบโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ
ให้แก่ค รูที่ดูและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่การยกย่องได้รับรางวั ล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี ๒๕๕๕ จึงขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้
และขอให้รักษาความดีให้คงอยู่ตลอดไป

๒. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ทําคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม บัดนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
ประเภทบุคคล จํานวน ๒ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านศาสนา ได้แก่ เจ้าอธิการเสรี โกวิโท เจ้าอาวาสวัดหนองชุมพล ตําบล
หนองชุมพล อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ๒) ด้านศิลปะ ได้แก่ นายธานินทร์ ชื่นใจ อาชีพรับจ้าง ช่างเขียนลายรดน้ํา
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประเภทเด็ก จํานวน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านศาสนา ได้แก่ เด็กหญิงจิตรลัดดา แห่งหน
โรงเรียนบ้านวัง ตําบลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ๒) ด้านศิลปะ ได้แก่ เด็กหญิงสิริเพ็ญ โหมดม่วง
โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ เด็กหญิง
พิมพ์อร พลบุตร โรงเรียนอรุณประดิษฐ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประเภทเยาวชน จํานวน ๓ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านศาสนา ได้แก่ นางสาวสุนิสา สูงตัง โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ๒) ด้านศิลปะ ได้แก่ นายธีระวัฒน์ พรมมี โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ตําบลเยาย้อย อําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี ๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวสุนิสา ประทุมเทือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ทุกท่าน ทั้งในด้าน
ศาสนา ด้านศิลปะ และด้านวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งรักษาวัฒนธรรมไว้เป็นแบบอย่าง ก่อให้เกิดการเรียนรู้และนําไปสู่การสร้างสรรค์ทางสังคมที่ดีมาโดยตลอด ทําให้
กิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกียรติคุณ
และคุณงามความดีของผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นแบบอย่างและปลุกจิตสํานึกให้คนไทย
ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่เกียรติคุณต่อไป

๓. มอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๕๕
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
วัฒนธรรมจังหวัด
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าว เป็น
แบบอย่างในการใช้ภาษไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป บัดนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล

๘
เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
ระดับจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๕๕ ดังนี้ ๑) ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ นายจํานง เอมรื่น ๒) ผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น ได้แก่ นางสาวอุราพร พาทยกุล ๓) ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายสุคนธ์ แสนหมื่น ๔) ผู้มีคุณูปการ
ต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ พระราชสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้นําถวายเกียรติบัติในพิธีถวายพระราชกุศลสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร เรียบร้อยแล้ว
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งทุกท่านถือเป็นผู้ที่มีคุณูปการเป็นอย่างสูง
ในวงการภาษาไทย ทั้งด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ และการเป็น “ครู” ที่เป็นต้นแบบอันงดงาม
แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน
และการเขียนได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อให้เกิดการรับรู้และนําไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเกียรติคุณและคุณงามความดีของผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกท่าน จะเป็นแบบอย่าง ช่วยกระตุ้น
และปลุกจิตสํานึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทํานุบํารุง
ส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์ของภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) พล.ต.ต.พีรชาติ รื่นเริง
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
(๒) นายยุทธ
แสงรุ่งเรือง
เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
(๓) นางมยุรี
อินทรชาธร
แรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
(๔) นายสมบูรณ์ บุญเขตต์
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
(๕) นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน กศน. จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ย้ายมาจาก สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
(๖) นายกนก
ปิ่นตบแต่ง
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ย้ายมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
(๗) นายสันติ
รุ่งสมัย
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ย้ายมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
(๘) นายบรรเจิด ทองบางใบ
หั ว หน้ า ไปรษณี ย์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
สํานักงานไปรษณีย์เขต ๗ ราชบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
(๙) นางยุวดี
สรรค์วิทยากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นายสมนึก ดีหะสิงห์
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ
หัวหน้าสํานักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

๙
๑.๓ แนะนําส่วนราชการใหม่
(๑) นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๒,๐๗๔.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐,๘๖๗.๒๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ อยู่ในลําดับที่ ๑๙ ของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๔๕๘.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑,๔๔๖.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒ อยู่ในลําดับที่ ๕๓ งบประจําได้รับจัดสรร ๙,๖๑๕.๓๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๙,๔๒๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๘ อยู่ในลําดับที่ ๓๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๘.๓๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔๖.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๗ อยู่ในลําดับที่ ๗๑ ของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๒๕.๓๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๓ อยู่ในลําดับที่ ๖๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๓.๐๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๘.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๙ อยู่ในลําดับที่ ๖๕
ผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณ (กลุ่ ม จั งหวั ด) จั งหวั ดเพชรบุ รี ได้รั บจั ดสรร ๒๗๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๑๓.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๖ อยู่ในลําดับที่ ๑๐ ของกลุ่มจังหวัด ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๐๒.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๙.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๔ อยู่ในลําดับที่ ๕
งบประจําได้รับจัดสรร ๗๑.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๙ อยู่ในลําดับที่ ๑๖
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒ –
๑๐๐ จํานวน ๓๐ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐
จํานวน ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๕ จํานวน ๑๒ หน่วยงาน และยังไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่าย
ได้ตามกําหนด จํานวน ๕ หน่วยงาน
ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้แก่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศล่าช้า ปัญหาพื้นที่ในการดําเนินงาน/โครงการ ปัญหาความรู้ของบุคลากร ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหารูปแบบคุณลักษณะของโครงการ การวางแผนดําเนินงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของข้อมูล
ผู้รับเหมาไม่เข้าดําเนินการ เนื่องจากประมูลงานได้หลายโครงการ และงบประมาณจัดสรรช่วงปลายปีงบประมาณสูง
แนวทางมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้
๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ๙๔.๕ % งบลงทุน ๘๒ % ๒) การก่อหนี้ผูกพัน กรณีค่าครุภัณฑ์ ให้ดําเนินการ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ดําเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ๓) ปี พ.ศ.๒๕๕๖
กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันหรือขยาย กรณีไม่มีหนี้ผูกผัน ๔) เบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
ต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้ได้ ๑๐๐ % ตามแผนที่กําหนด ๕) ต้องบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP อย่าง
เคร่งครัด ๖) กําหนดให้มีการโอนการเปลี่ยนแปลงรายการ อํานาจของส่วนราชการสามารถดําเนินการได้ภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ อํานาจของ สงป. สามารถดําเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ๗) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบให้คลังจังหวัดกํากับ ติดตาม เร่งรัด เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑,๘๑๓.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๙๕.๖๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๕ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๖๗.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๐.๐๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๑.๕๔๕.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๙๕.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๓
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘๓.๙๖ ล้านบาท งบลงทุน
ได้รับจัดสรร ๕๑.๖๐ ล้านบาท งบประจําได้รับจัดสรร ๓๒.๓๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ขณะนี้ จั ง หวั ด ได้ ดํ า เนิ น การแจ้ ง ให้ ส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ให้ จั ด ทํ า
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย เพื่อเสนอข้อพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน่วยงาน
ดําเนินการแล้ว จํานวน ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๗๖ ล้านบาทเศษ คงเหลืออําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน
๔ โครงการ สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒ โครงการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ จึงขอให้เร่งดําเนินการต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมชาย ปัญญเจริญ) วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรี กําหนดประชุม
วีดีทัศน์ทางไกล เกี่ยวกับการปรับแผนงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับ AEC และนโยบายของรัฐบาล
หลังจากนั้น สํานักงบประมาณจะดําเนินการจัดทํา workshop ร่วมกับจังหวัด จึงขอให้ส่วนราชการที่มีโครงการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงนัดหมายไว้ล่วงหน้า
ประธาน
สําหรับปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่สามารถแก้ไขได้ ขอให้ส่วนราชการติดตาม
เร่งรัด แก้ไข เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฉะนั้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการให้ทันตามกําหนดเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อนําไปถวาย
พระสงฆ์จําพรรษา ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กําหนดถวายผ้าพระกฐิน ในวันศุกร์ที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานในสังกัด ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยรวบรวมเงินบริจาคส่งให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อจะได้รวบรวมให้กระทรวงมหาดไทยนําไปถวายวัดคฤหบดี ต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งส่วนราชการร่วมบริจาคอีกครั้ง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบวรพระพุทธศาสนา โปรดแผ่เมตตาอานุภาพ ดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทําบุญ
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละทุกประการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑
๔.๒ โครงการการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด จะดําเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาสู่ประชมคมอาเซียน
สําหรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารได้และเข้าใจถึงความสําคัญของภาษอังกฤษในการก้าวสู่ประชมคมอาเซียน เอกสารประกอบการสอน
และ CD ของ มสธ. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา วิธีการเรียนการสอน ประกอบด้วย
การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัย
แสตมป์ฟอร์ด โดยการสอนกลุ่มละ ๒๕ คน เน้นการสื่อสารเพื่อการนําไปใช้ โปรแกรมการเรียนการสอน ๑๕ สัปดาห์
ประมาณ ๔ เดือน ช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ ๙๒๖,๒๐๐ บาท จํานวน ๒ รุ่น ๆ ละ
๑๕๐ คน รวม ๓๐๐ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ ๖,๑๗๕ บาท โดยจะ
มีการประเมินผลการศึกษาเอกสารการสอน มสธ. ด้วยตนเอง เมื่อศึกษาครบ จํานวน ๑๕ หน่วย แล้วสามารถ
ไปเข้าสอบได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ในเดือนเมษายน หากสอบผ่านจะได้รับสัมฤทธิ์บัตร มสธ. สามารถ
เที ย บโอนเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี มสธ. ได้ การประเมิ น ผลการเรี ย นในชั้ น เรี ย น ประเมิ น โดยใช้
แบบทดสอบและแบบสอบถาม และจะได้รับประกาศนียบัตรลงนามผู้จัด ๔ หน่วยงาน ผู้เรียนต้องเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วรวบรวมแบบสอบถามเพื่อประเมินและสรุปรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
และแจ้งต่อหน่วยงานที่ร่วมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจ้งที่ประชุม
จึ ง นํ า เรี ย นเสนอเพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น จากส่ ว นราชการ ในเรื่ อ งของงบประมาณว่ า จั ง หวั ด
จะสนับสนุนอย่างไร เกี่ยวกับหลักสูตรที่นําเสนอเป็นอย่างไร เพื่อจะได้จัดทําหนังสือถึงส่วนราชการต่อไป
ประธาน

ให้ดําเนินการจัดทําโครงการ รายละเอียดเสนอให้จังหวัดอนุมัติโครงการต่อไป เพื่อประโยชน์ของ
หัวหน้าส่วนราชการจะได้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ประสานงานกับสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี ในเรื่องของงบประมาณ และหลักสูตรต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ หลักสูตร B.P.A. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไทย
ผู้แทนมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดฯ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัย
นานาชาติในประเทศไทยอันดับต้น ๆ ที่ผ่านมาการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ในด้านการจัดการเรียน
การสอน ซึ่ งปัจจุ บันเปิ ด สอนในระดั บ ปริญ ญาตรี และระดับ ปริญ ญาโท ทั้ งภาคภาษอังกฤษ ที่ เ ป็นหลั กสูต ร
นานาชาติและภาษาไทย ในคณะและสาขาที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี กําลังเปิดสอนในหลักสูตร B.P.A. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี กลุ่มเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือผู้ที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมให้สามารถนําองค์ความรู้จากการศึกษาไปใช้ในการทํางานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เจ้าพนักงานที่ดีจังหวัด รัฐบาลมีนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่ อ มล้ า ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยให้ มี ก ารกระจายสิ ท ธิ ที่ ดิ น อย่ า งเป็ น ธรรม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้บรรจุโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน

๑๒
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเร่งรัดการออก
โฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. ๑ (ซึ่งยื่นค้าขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไว้ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
ใบจอง, น.ค. ๓, กสน. ๕, หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐาน
ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครอง
และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดินโดยสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐและ
เอกชนอย่างชัดเจน กรมที่ดินจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อดําเนินการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๘ ทวิ (๑) – (๓) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยตั้ง
เป้าหมายดําเนินการ จํานวน ๑๐๑,๔๔๐ แปลง ดําเนินการในพื้นที่ ๕๗ จังหวัด ๑๘ ศูนย์ฯ ๑๕๑ สายสํารวจ
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในศูนย์ที่ ๑๔ เป้าหมาย ๕๖๐ แปลง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๑ แห่ง
ผอ.กกต.พบ.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๑๒ แห่ง รวมจํานวน
๑๓ แห่ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศให้มีการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่ วนตําบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ในวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก ผู้ได้รับ
เลือกเป็นนายก ได้แก่ นายชุบ คล้ายคลึง ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่
นายวินัย พุ่มพวง ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่ นางสาวจําเรียง คล้ําชื่น
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่ นายสมพิษ ดังสะท้าน ๕) องค์การ
บริหารส่วนตําบลกลัดหลวง ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่ นายขุนแผน ทิมเมฆ ๖) องค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้
ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่ นายยม เกตุพยัคฆ์ ๗) องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก
ได้แก่ นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด ๘) องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโรง ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่ นายเมี้ยน ดวงเนตร
๙) องค์ การบริหารส่ วนตําบลหนองชุมพล ผู้ได้รั บเลือกเป็นนายก ได้แก่ นางนฤมล สุภาแพ่ง ๑๐) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่ นางสาวจินตนา เกสรสันติ์ ๑๑) องค์การบริหารส่วนตําบล
วังจันทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก ได้แก่ นายมี นิลห้อย ๑๒) องค์การบริหารส่วนตําบลพุสวรรค์ ผู้ได้รับเลือกเป็น
นายก ได้แก่ นายอุทัย อยู่ฉิม ๑๓) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ครบวาระเฉพาะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางน้ํากลัดใต้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา เขตเลือกตั้งที่ ๑
อําเภอชะอํา ลาออกจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยตําบลยางน้ํากลัดใต้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผู้มีสิทธิ
จํานวน ๑๓๔ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๐ ไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน ๑๑๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒ บัตรเสีย จํานวน ๑ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นายสุข ทะวิน
ตําบลหนองศาลา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผู้มีสิทธิ จํานวน ๓๗๑ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๗
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๔ บัตรเสีย จํานวน ๑๑ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๐
ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นายวัลลภ รอดพ้น
สมาชิก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํา บลนาวุ้ ง เขตเลื อกตั้ งที่ ๘ ได้ล าออก เพื่ อสมั ค รเลือ กตั้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

๑๓
มี ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง จํ า นวน ๑ ราย ได้ แ ก่ นางบุ ษ บา ดี นุ่ ม และได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ๑๐๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.๒๕๔๕ มีผู้สมัครเท่ากับจํานวนที่พึงมี ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อ
ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กําหนดการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระครูอโศกธรรมสาร (เสียง วรธมฺโม)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด กําหนดการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระครูอโศกธรรมสาร (เสียง วรธมฺโม) อายุ ๙๓
พรรษา ๗๓ อดี ตที่ ปรึกษาเจ้ าคณะตํ าบลคลองกระแชง เขต ๓/อดีตเจ้ าอาวาสวัดชีสระอิ น ทร์ ระหว่ างวันที่
๒๖ ตุลาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รวม ๓๐ วัน) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดชีสระอินทร์ ตําบลคลองกระแชง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบําเพ็ญกุศลศพตามวัน
เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแจ้งความจํานงเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธราม ได้ที่ พระศิริพงศ์
ปญฺญาวโร เลขานุการวัดชีสระอินทร์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

