รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายวินัย
นายประสาน
นายสมชาย
พ.อ.มานะ
พ.ต.อ.สมเดช
นายพัลลภ
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายบัญชา
นายสาธิต
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายประยุทธ
นายพนอม
นายพิภพ

บัวประดิษฐ์
วงศ์สวัสดิ์
ปัญญเจริญ
วงศ์น้ําเพชร
ฐิตวัฒนะสกุล
สิงห์ทอง
แก่นแก้ว
ค้าของ
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ถนอมเกียรติ
มั่นฑะกะ
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายสมภพ
นางสาวสุนันทา
นายศิริพจน์
นายวรรณะ
นายพนัส
นายประสิทธิ์
นายประเสริฐ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร

เริ่มคิดการ
น้อยพิทักษ์
วัฒนานุกูล
สามัคคี
กรีสุระเดช
พุ่มไม้ชัยพฤกษ์
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์

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

๒
พัฒนประสิทธิ์
ลือปิยะพาณิชย์
คูหพันธ์
สมานมิตร
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
อินทาปัจกรวรา
พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
เทียนสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
จันจะนะ

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

อําเภอ
39 นายสุทธิพงษ์
40 นางสาวฐิติวรดา
41 นายไพศาล
42 นายภคพัส
43 นางปุญชรัสมิ์
44 นายเชิดศักดิ์
45 นายวิรุฬ

เสถียร
สินธุภูมิ
ศรีเทพ
ส่งวัฒนายุทธ
พ่วงเดช
อรุณโรจน์
ทองสุทธิ์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงกลาโหม
46 ร.อ.วิรัตน์
47 ร.ท.วีระวัฒน์
48 พ.ท.ชูพงษ์

เกตุปลั่ง
โพธิ์ไทรพิทักษ์
ลายอุบล

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผูบ้ ังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บงั คับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
49 พ.ต.ท.สําเริง
50 พ.ต.ท.วรัญญู
51 พ.ต.อ.สุวัฒน์
52 พ.ต.อ.เดชา
53 พ.ต.อ.อนันต์
54 พ.ต.ท.สมเกียรติ

ชันแสง
กุลดิลก
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาน
เวชศิลป์
โฉมฉาย

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม

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

นางสาวพิมพ์พรรณ
นายผดุงเดช
นางอุไรวรรณ
นางวนิดา
นายวิทยา
นายโสภณ
นางสาวนนทชา
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นายเอกภพ
นายเชิดพงษ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

๓
55
56
57
58
59
60
61
62

พ.ต.อ.วรเดช
พ.ต.อ.วีระยศ
พ.ต.ท.ปรีชา
พ.ต.ท.พงศธร
ร.ต.ต.อิศรายุทธ
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
ร.ต.ต.บุญธรรม
พ.ต.ต.วชิระ

สวนคล้าย
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
รอดคงที่
ปิตุทิพย์
ศิริเรือง
ชัยพันธ์
ขาวปลั่ง
พานิชการ

63 พ.ต.ท.ไสว

คีรี

64 ร.ต.อ.ศิริพงษ์

พรหมสาส์น

65 พ.ต.ท.วิสูตร

ใบเงิน

66 พ.ต.ต.พรชัย
67 ร.ต.อ.เชิดศักดิ์

แช่มช้อย
กองบุญ

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
68 นายปกรณ์
69 นางมาลินี
70 นางอุษชา
71 นายจรูญ
72 นายธนกร

วโรรส
บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
แก้วขาว
รัตตมงคล

73 นางอุไรวรรณ
74 นายวิชัย

สุภาพจน์
เกษมรอดงาม

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กล่ําพันธุ์ดี
75 นายรุจี
สังข์สน
76 นางสาวกุหลาบ
ดํารงรัตน์
77 นางสาวนฤดี
สังข์สูตร์
78 นายคูณ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
79 นายกฤษณุพันธ์
โกเมนไปรรินทร์
80 นายศักดา
ประจักษ์บุญเจษฎา
81 นายประจวบ
ลีรักษาเกียรติ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

๔
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

นายปราโมทย์
นางมาลัย
นางสาววรนุช
นายสมบัติ
นายสมเกียรติ
นายมานิตย์
นายเจษฎา
นายศุภชัย
นางสาวศิริ
นางปทุมวดี
นายสรศักดิ์
นายพิทยา

จันทร์เพ็ญ
อิ่มศิลป์
อิงคโรจน์ฤทธิ์
ตันติสังวรากูล
นวลละออง
พุ่มร่มไทร
อังศุพาณิชย์
เม่งพัด
วัดสว่าง
มนต์คงธรรม
เลนะนันท์
คณะมะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

๕
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
นัยนันท์
94 นายเสริมศักดิ์
โชคสงวน
95 นางสาวจิตติมา
พริ้งเพราะ
96 นางสาวนันทินี
แจ้งจุล
97 นายสุรศักดิ์
ตาละลักษณ์
98 นางสินีนารถ

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อินทรไพโรจน์
99 นายชรินทร์
นกแก้ว
100 นางสาวสุชีพ
พรหา
101 นายรัชชัย
ลิ้มลิขิตอักษร
102 นายชัยวัฒน์

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
สังข์นิมิตร์
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
103 นางสุฑามาศ
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
104 นายอมฤต
กระทรวงพลังงาน
105 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
106 นางสาวรติกร
107 นางสาวเปรมนีย์
108 นายชัยฑูรย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
รอดสวัสดิ์
109 นายไพศาล
ธเนศนิรัตศัย
110 นางสาวอัธยา
หม่อมงาม
111 นายดํารงค์

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
112 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
113 ดร.สุรสิทธิ์
114 นายสุชาย

จิตรชอบใจ
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
115 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม

๖
116 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๗

กระทรวงศึกษาธิการ
117 ผศ.ดร.นิวัต
118 นางสาวชูศรี
119 นายสุรจิต
120 นางสาวทิชา
121 นายนิมิต
122 นางสาวเอมอร
123 นายเจษฎา
124 นางเพ็ญศรี
125 นายสมจิตร์
126 นางโกศล
127 นายพิทักษ์
128 นายกรดิษฐ์
129 นายประสิทธิ์

กลิ่นงาม
อุดมกุศลศรี
สุขกันตะ
เกิดทรัพย์
อาศัย
อุปชีวะ
ยิ้มพูลทรัพย์
ติฐิโต
มีวาสนา
หลักเมือง
สุระทัต
รัตนา
เรืองแสงอร่าม

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

กระทรวงสาธารณสุข
130 นางประไพพิศ
131 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
132 นางทิพาพร

ชูทอง

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

คุ้มโค
วิบูลศิลป์โสภณ
วิบูลศิลป์โสภณ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี

อินทชาติ
ชนะสิทธิ์
กิจพ่วงสุวรรณ
พรหมมีเดช
บัวชู
จันทร์เกษร
เวทยนุกูล
จิตต์พุ่ม

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
133 นายชัยรักษ์
134 นายศักดิ์สิทธิ์
135 นายศักดิ์สิทธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
136 นางสาวอุไรรัตน์
137 นางกนกวรรณ
138 นางนฤมล
139 นายณรงค์
140 นายถาวร
141 นายพลกฤษณ์
142 นายภราดร
143 นายสงวน

๘
ผู้เข้าร่วมประชุม
144 นายประทีป
145 นายพัลลภ
146 นางวรรณวิมล

นทีทวีวัฒน์
สิงห์ทอง
ดั่นประดิษฐ์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร

๙
147 นายราชัน
148 นางสาวสุวรัตน์

มีน้อย
มุขรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 อัยการจังหวัดเพชรบุรี
2 จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
6 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
7 ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
8 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
10 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
11 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
12 ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
14 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
15 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
16 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
17 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
18 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
19 นายอําเภอท่ายาง
20 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
21 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
22 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
23 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
24 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
25 นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
26 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
27 ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
28 ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๑๐
๑. มอบโล่ แ ละเกี ย รติ บั ต รบุ ค คลผู้ ก ระทํ า ความดี ภายใต้ โ ครงการเมื อ งไทยเมื อ งคนดี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
จัดทําโครงการเมืองไทยเมืองคนดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพ และ
คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพื่อรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกได้จัดทําวีดีทัศน์ ความยาว ๕ นาที แสดงผลงานประวัติรายละเอียดการทําความดี เพื่อนําออกเผยแพร่สู่
สังคมผ่านสื่อต่าง ๆ
จังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดีและทําคุณประโยชน์ต่อสังคม
ตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ราย ซึ่งได้มอบโล่จากสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้แก่ ๑) นายผั่น อยู่สบาย อาชีพเกษตรกร ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอนดนตรีไทยกับนักเรียน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อร่วมดูแลความเรียบร้อยของชุมชน ๒) นางสาวจิราพร ทัดพินิจ
อาชีพรับราชการครู เป็นผู้ให้บริการและประสานความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เป็นวิทยากรสาธิต
การทํ า อาหาร ขนมต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความรู้ ส ามารถนํ า ไปประกอบอาชี พ ของตนเอง สร้ า งรายได้
ในชีวิตประจําวัน ๓) นายลับ เตี้ยเตี๊ยะ ประธานชมรมผู้สูงอายุตําบลยางหย่อง ได้บริจาคที่ดินร่วมกับชาวบ้าน
สร้ า งที่ อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ริ เ ริ่ ม สร้ า งถนนริ ม แม่ น้ํ า เพชรบุ รี ใ ห้ ป ระชาชนสั ญ จร ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของชุมชน
๒. มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ได้รับ การคั ด เลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสื่ อปลอดภัย
จังหวัด ทั้งในและนอกสถานศึกษา
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กําหนดภารกิจการดําเนินงานด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ๑) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม และการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการเฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม ๒) การพั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดโครงการการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและ
สร้ า งภู มิคุ้ ม กั น ทางสั งคม จังหวัดเพชรบุรี ประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมี วัตถุ ประสงค์เ พื่อกํ า หนด
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในจังหวัด ให้เป็นไปตาม
แนวทางกระทรวงวัฒนธรรมและเหมาะสมกับพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
และสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ทั้งในและนอกสถานศึกษา กําหนดออกตรวจประเมิน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ และประกาศผลการประกวดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ ๑) ประเภทศูนย์
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ในสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก รางวัลรองชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอํา และโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โรงเรียนบ้านต้นเกด และโรงเรียนวัดเพรียง
(วิเทศราษฎร์วัฒนา) ๒) ประเภทศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น นอกสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แ ก่
กองการศึ ก ษาเทศบาลท่ า ยาง สํ า นั ก งานเทศบาลท่ า ยาง ๓) ประเภทสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ จั ง หวั ด
ในสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นเกด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๙ สามพระยา
โรงเรียนบ้านท่าขาม และโรงเรียนบ้านโตนดหลวง รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว และโรงเรียน
วชิ ร ธรรมโศภิ ต ๔) ประเภทสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ จั ง หวั ด นอกสถานศึ ก ษา รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่
กองวิชาการเทศบาลท่ายาง สํานักงานเทศบาลท่ายาง
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ขอแสดงความยิ นดี กับ บุค คลผู้ ก ระทํา ความดี ภายใต้ โ ครงการเมื อ งไทยเมือ งคนดี ประจํา ปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเลือกเป็นผู้เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ระดับจังหวัด ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
๓. มอบประกาศเกียรติคุณผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นํา
เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ และสตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
องค์กรสตรี เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย ประจําปี ๒๕๕๕

พัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่าย
พัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชน ที่มีผลงาน
ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยกําหนดให้มีกิจกรรมที่จะ
เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี และโล่ร างวัล สิงห์ทอง รวม
๔ ประเภท ได้แก่ ๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด หมู่บ้านที่ชนะเลิศ จะได้รับ
โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นํา อช.)
ดีเด่นชายและหญิง ระดับจังหวัด ผู้ชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง ๓) กลุ่ม/องค์การชุมชน แกนนําสําคัญ
ในการพัฒนาหมู่บ้านฯ ดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่ม/องค์การ ที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง ๔) ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัดศูนย์ฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง
และในปี ๒๕๕๕ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ดําเนินงานคัดเลือกสตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย ปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้องค์กรสตรีทุกระดับ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานด้านสตรี ให้ผู้นําองค์กรสตรีได้เปิดโลกทัศน์ และมุมมอง
การทํางานด้านสตรี ได้อย่างกว้างขวาง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติที่ทํา
คุณประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๕ พร้อมกับได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก “สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น เนื่องใน
โอกาสวันสตรีไทย ปี ๒๕๕๕” เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑) โครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๕ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
บ้านแม่บ้านประจันต์ ตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองปืนแตก ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอแก่งกระจาน และบ้านสามเรือน ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง ประเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้นํา อช.) ดีเด่นชายและหญิงระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายทองหล่อ ชาวสนิท ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด และนางเพชรา สมบุญ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลห้วยโรง ประเภทกลุ่ม/องค์การ
ชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านแม่ประจันต์ ตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น
ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด รางวัลรอง
ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย ๒) โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
องค์กรสตรี เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย ประจําปี ๒๕๕๕ ประเภทสตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวสมพร หอมกลิ่น สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่นอําเภอเขาย้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางอัญพรกานต์
สังวาลเพ็ชร สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่นอําเภอท่ายาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางอัมพร โขมพัตรา
สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่นอําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลชมเชย ได้แก่ นางพิทยาภรณ์ ชมยิ่ง สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น
อําเภอแก่งกระจาน นางนุชวลี น้อยนพคุณ สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่นอําเภอบ้านลาด นางบุบผา เปียยะบุตร
สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่นอําเภอบ้านแหลม และนางเครือมาศ หมอนทอง สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่นอําเภอชะอํา
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ขอชมเชยและแสดงความยินดีกับนักพัฒนาชุมชนดีเด่น และสตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่นในครั้งนี้
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผลจากการที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเทกําลัง และความสามารถ เพื่อเป็นผู้นําในการ
พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาสังคม ให้มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง จนเป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้ได้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
๔. มอบเกี ยรติบัต รโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัส ดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕

จังหวัดเพชรบุรี
จากการเสด็จของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมเยือน
ผอ.ทสจ.เพชรบุรี
ราษฎรเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อปี ๒๕๕๐ โดยนักเรียนในพื้นที่ได้นําผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและมีพระดําริว่าควรดําเนินการขยายผลเพื่อให้เกิดการนําวัสดุเหลือใช้
ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังช่วยลดปริมาณขยะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับสนอง
พระราชดําริการขยายผลการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะ
หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด และเสริมสร้างจิตสํานึกให้เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มีเวทีการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริม
สนับสนุนความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อนําไปพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่
ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าววรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท มีสถาบันการศึกษา และประชาชนสนใจร่วมส่งผลงาน
จํานวน ๒๕ ผลงาน แต่ละผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ผลการประกวด ดังนี้ ๑) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุ
เหลือใช้ (ระดับชั้นประถมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โคมไฟตั้งโต๊ะกระดาษสาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เครื่องออกกําลังกายมือ โรงเรียนสหกรณ์บํารุงวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ สองมือน้อยคอยสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ๒) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุ
เหลือใช้ (ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดสามเกลอ โรงเรียนท่ายางวิทยา รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่เตาใส่ไม้ ได้แก๊ส โรงเรียนเขาย้อยวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สวยด้วยมือแม่
โรงเรียนอรุณประดิษฐ ๓) ประเภทเครื่องต่างกายจากวัสดุเหลือใช้ (นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป) รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ สยามพัสตราภรณ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โมเดิร์นครัสตัล
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ Pink Beach (พิ้งค์บีช) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
๔) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม (นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ขยะมีค่าถ้ารู้จักคิด ขยะไม่มีพิษถ้าไม่คิดสร้างสรรค์ ชุมชนหนองเผาถ่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชิงช้า
พาสุข ชุมชนตําบลยางหย่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กล่องนมช่วยชีวิตพิชิตภัยน้ํา โรงเรียนบ้านด่านโง
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โครงการนี้เป็นประโยชน์และช่วยลดปริมาณขยะ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสํานึกที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร
อย่างมีคุณค่า และประหยัด ซึ่งจะมานํามาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน
จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

๑๓
๕. มอบใบรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตย์
ปศุสัตว์จังหวัด
ตามที่ รั ฐบาลได้ กําหนดนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่ อคุ้มครองผู้บริโภคให้มี ความ
ปลอดภัยมากขึ้น สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินโครงการพัฒนาสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อพัฒนา
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ได้ และให้การรับรองสถานที่จําหน่าย
เนื้อสัตว์ที่มีการปรับปรุงได้ตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่จําหน่าย
เนื้อสัตว์ของจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการตรวจประเมินและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาให้การ
รับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์รายใหม่ จํานวน ๑๑ แห่ง ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้แก่ นางชาลีนา เอี่ยมโซ๊ะ
จํ า หน่ า ยเนื้ อ โค นางจั น ทร์ ทิ พ ย์ ทั บ กุ่ ม จํ า หน่ า ยเนื้ อ สุ ก ร – ไก่ นางทม สอนจั ง หวั ด จํ า หน่ า ยเนื้ อ โค
นางทิพวรรณ ฉ่ําอารีย์ จําหน่ายเนื้อสุกร – ไก่ และนางจรัสพร แซ่ลี้ จําหน่ายเนื้อสุกร ๒) อําเภอชะอํา ได้แก่
นายสันติ ทิพย์ยอแล๊ะ จําหน่ายเนื้อไก่ ๓) อําเภอเขาย้อย นางวรรณดี ศรีเมือง จําหน่ายเนื้อสุกร ๔) อําเภอท่ายาง
นางสาวศิริวรรณ ทองสุข จําหน่ายเนื้อโค ๕) อําเภอบ้านแหลม นางสนธยา พูลสวัสดิ์ จําหน่ายเนื้อสุกร ๖) อําเภอ
บ้านลาด นางสาวนาตยา ใจคน จําหน่ายเนื้อสุกร – ไก่ ๗) อําเภอหนองหญ้าปล้อง ได้แก่ นางกาหลง นวลมาถต์
จําหน่ายเนื้อสุกร
ประธาน

ขอชื่นชม ยินดีกับทุกท่าน ที่ได้ดําเนินการในเรื่องของอาหารสะอาด ปลอดภัย ขอให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญต่อไป

๖. มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดระดับจังหวัดและระดับภาค สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
ระดับประเทศ หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระราชา ร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตย”
ผอ.กกต.จังหวัด
ด้ ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการประกวดสุ น ทรพจน์ เ กี่ ย วกั บ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ได้ศึกษา ค้นคว้า
พระราชกรณียกิจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ
ปฏิ บั ติ บํ า เพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ นานั ป การ โดยจั ด ประกวดในระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค และระดั บ ประเทศ
สํา นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํา จั ง หวัด เพชรบุ รี ได้ กํา หนดจัด ประกวดสุ น ทรพจน์ ร ะดั บจั งหวั ด
ในหัวข้อ “เลือกคนดีมีความสามารถ ฉลองราชฉลองไทย” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด จํานวน ๘ โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด จํานวน ๑๔ คน
ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาวนภัสวรรณ ไทยประยูร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาค และต่อมาได้มีการประกวดในระดับภาค
หัวข้อ “พัฒนาประชาธิปไตย ให้ก้าวไกลเพื่อองค์ราชันย์” เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นางสาวนภัสวรรณ ไทยประยูร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดระดับภาค เป็นตัวแทนของภาคเข้าประกวดระดับประเทศ
เมื่อวั นที่ ๒๗ สิง หาคม ๒๕๕๕ หั วข้ อ “เฉลิม พระเกี ยรติ พ ระราชา ร่วมกั นพัฒนาประชาธิ ปไตย” นางสาว
นภัสวรรณ ไทยประยูร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดระดับประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียง
ในระดับจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ในเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชน
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการ

๑๔
๗. โครงการเข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้เป็นวาระพิเศษ ตรงกับพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการ “เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ” ภายใต้แนวคิด “ได้บุญ
ล้นใจ คนไทยลดอ้วน”เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไทยทําความดีเข้าพรรษา ด้วยการลดน้ําหนัก เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนหลายท่านมีรอบเอวเกิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จึงขอมอบสายรัดข้อมือปลุกเสก
เพื่อเป็นการให้กําลังใจในการลดน้ําหนัก โดยเจ้าอาวาสวัดบ้านเพรียง เพื่อส่งมอบให้หัวหน้าส่วนราชการต่อไป
เจ้าอาวาสวัดบ้านเพรียง ขอเจริญพรทุกท่าน เทศกาลเข้าพรรษาถือเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเวลาที่สามารถทําความดี
ให้แก่ตนเองได้ เช่น การงดเหล้าเข้าพรรษา ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุข ก็กําหนดให้มีโครงการเข้าพรรษา
ลดอ้วน สร้างบุญ เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการประหยัดปาก ประหยัดท้อง ประหยัดเวลา ขอให้ทุกท่าน
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ และขอให้มีความสุขทั่วหน้า
ประธาน

กราบนมัสการพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดเพรียง ที่ได้ ร่วมกับทางราชการ ได้ทําโครงการดี ๆ
เกี่ยวกับเรื่องของการลดความอ้วน สร้างบุญในเทศกาลวันเข้าพรรษา ในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหารย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสรศักดิ์ เลนะนันท์
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ด รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ย้ายมาจาก สํานักชลประทานที่ ๑๔
๒) นายปกรณ์ วโรรส
ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ เ พชรบุ รี ย้ า ยมาจากสํ า นั ก งาน
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ระหว่างวันที่ 1๙ - ๒๕ กรกฎาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรีได้นําสินค้า OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี
ณ จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด
ภายใต้ชื่องาน “OTOP เพชร สมุทร คีรีขันธ์ สู่อันดามัน สวรรค์เมืองใต้ ”ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้าOTOP และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานเฉลิม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ภาคเช้า ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นําคณะข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า
ประชาชนร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ
ปล่ อ ยพัน ธ์สั ตว์ น้ํ า ภาคค่ํ า ประกอบพิธีถ วายความจงรั กภั กดี พิธี จุด เทีย นถวายพระพรชั ย มงคล เมื่ อ วัน ที่
7 สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชร ณ พระรามราชนิเวศน์ กิจกรรมประกอบด้วย
การประกวดเดินรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ําเพชร จากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถึงพระรามราชนิเวศน์ นิทรรศการ
การแข่งขันวาดภาพ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดงาน
เมื่อวันที่
12 สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาคเช้า
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เพชรบุ รี นํ า คณะข้ า ราชการ ทหาร ตํ า รวจ นั ก เรี ย น
นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้ว ประธานชมรมแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี นําผู้ร่วมพิธีกล่าวคําถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี

๑๕
ประจําปี 2555 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2555
ภาคค่ํา ประกอบพิธีถวายความจงรักภักดี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่
12 สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบบ้านตามโครงการ
สร้างบ้านกาชาดเพชรบุรี ประจําปี 2555 และซ่อมแซมบ้านสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณะภัย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา
๕๗ พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ซึ่งได้มอบบ้านให้กับครอบครัวของนายปัญญา กังวาน บ้านเขาลูกช้าง ตําบลท่าไม้รวก
อําเภอท่ายาง และมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยไฟไหม้ แก่ นางวันเพ็ญ เกาทัณฑ์ทอง และสามี ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์
ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อยผ่อนโทษและปล่อยตัว เมื่อวันที่16 สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เรือนจํากลาง
เพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ทําพิธีเปิดป้ายเรือนจําสีขาว ณ บริเวณด้านหน้าเรือนจํากลางเพชรบุรี
และป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการไป
บ้านนาบัว หมู่ ๖ ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม หมู่บ้านนาบัวเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ติดบุหรี่ และสุรา ประชาชนประกอบอาชีพทํานา เลี้ยงสัตว์ ปัญหาคือ ขาดพันธ์ข้าวที่ดี
ปุ๋ย ยา น้ํามันราคาแพง การตลาดผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้มีการกดราคา สินค้าราคาต่ํา ต้องการให้ช่วยเหลือ
ด้านอาชีพ เพิ่มความรู้ให้ชุมชนในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้าน คือ นายกิจจา คล้ายอินทร์ มีความชํานาญด้าน
การแกะสลัก ทําให้ชุมชนมีรายได้ และสร้างงานในชุมชน วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕๕ ไปบ้านนาพรม หมู่ 8 ตําบล
นาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูฝน ที่มักเกิดน้ําท่วมและน้ําหลาก เนื่องจากคลอง ดี 18
ซึ่งเป็นคลองระบายน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรี ผ่านตําบลนาพันสามทั้งตําบล และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตําบลแหลมผักเบี้ย
ทําให้น้ําเอ่อล้นท่วมไร่นาของชาวบ้าน คิดเป็นระยะทาง 3,320 เมตร ซึ่งหากได้รับการแก้ไขจะเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลนาพันสามในระยะยาว วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีนําโครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดธรรมรังษี ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี นําส่วนราชการให้บริการประชาชนถึงที่ และมอบอุปกรณ์การเรียน เช่น ดิกชันนารี่ และรองเท้า
ให้นักเรียน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน เงินสงเคราะห์คนชรา รวมทั้งประชุมหารือเพื่อรับฟังสภาพ
ปัญหาของราษฎร ประชากรส่วนใหญ่เป็นลาวโซ่งหรือไททรงดํา ยกเว้นหมู่ 1 บ้านสมอคาน และหมู่ 6 บ้านดอนยี่กรอก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน ที่มีชื่อคือ แตงโมหนองพลับ ราษฎรมีความต้องการขุดลอกกําจัด
วัชพืชที่ทําให้ลําคลองตื้นเขิน สะพานข้ามคลองเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ทรุดโทรม ถนนสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
การคมนาคมไม่สะดวก และกระแสไฟฟ้าตก ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2555 มีการฝึกร่วมผสมไทย –
กั ม พู ช า ๑๒ ในการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมและการบรรเทาภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น ความเห็ น ชอบร่ ว มกั น ของ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยและกัมพูชา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง 5 ด้านของอาเซียน
วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๕ พลเอกสกล สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย และพลเอกเซา โซะคา
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสมไทย - กัมพูชา และชมการสาธิต
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรมงานรัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบบัตรเครดิตเกษตรกร

๑๖
ของ ธกส.เพชรบุรี ให้ ผู้ เ ข้ าร่ ว มโครงการ จํา นวน 9 ราย มอบสิ น เชื่ อ ตามนโยบายรัฐ บาลโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสิน จํานวน 20 ราย เป็นเงิน ๙๔๕,๐๐๐ บาท และสินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน จํานวน
6 กองทุน เป็นเงิน ๗ ล้านกว่าบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๒.๑ จากเดิมได้มีปรับเปลี่ยนการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี จากเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่งผลให้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นายอําเภอ มีเวลาน้อยลง อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเวลา การมอบประกาศ มอบโล่ เพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๒.2 ปีนี้รัฐบาลได้มอบนโยบาลสําคัญ เรื่องยาเสพติด ซึ่งได้ลงนาม MOU เมื่อวันอังคารที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ผลการดําเนินงานป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู อยู่ในลําดับ ๖
ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๒ และอยู่ในลําดับที่ ๒ ของภาค จึงขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกัน
ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด สําหรับอําเภอและท้องถิ่น ในภารกิจที่เหลืออยู่จากเป้าหมายในการลงนาม MOU
ให้รีบดําเนินการให้ครบถ้วน
๑.๒.3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ทุกส่วนราชการดําเนินการในเรื่อง
ของการกันเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้แล้วภายในระยะเวลาที่กําหนด
๑.๒.๔ สําหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดได้จัดกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และงานกองทุน “รัฐบาลพบประชาชน กองทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” โดยความร่วมมือของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
คลังจังหวัด
จนถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน 2,226.37
ล้านบาท เบิกจ่ายได้
1,004.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.12 อยู่ในลําดับที่ ๖๔ งบประจําได้รับจัดสรร 8,992.51 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ 8,454.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.02 อยู่ในลําดับที่ ๒๓ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
11,218.88 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 9,459.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.31 ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๗ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน 127.21 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ 15.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.02 อยู่ในลําดับที่ ๕๒ งบประจําได้รับจัดสรร 21.17 ล้านบาท
เบิ กจ่ ายได้ 12.71 ล้านบาท คิด เป็นร้ อ ยละ 60.04 อยู่ใ นลําดับ ที่ ๔๐ รวมเงิ น งบประมาณที่ไ ด้รับจั ดสรร
148.38 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 28.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.87 ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๖๔ ของประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๗
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน 204.40 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ 34.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 อยู่ในลําดับที่ ๔ งบประจําได้รับจัดสรร 69.60 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ 28.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.78 อยู่ในลําดับที่ ๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 274 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ 62.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.89 ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๖ ของ 18 กลุ่มจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒ –
๑๐๐ จํานวน ๑๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐
จํ า นวน ๕ หน่ ว ยงาน เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๑ – ๒๕ จํ า นวน ๑๔ หน่ ว ยงาน ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย จํ า นวน
๑๒ หน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จังหวัดเพชรบุรี จากการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่าย ณ วันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒๒ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๓๕๖.๖๐
ล้านบาท กันเงิน ๓๐.๕๗ ล้านบาท เดือนกันยายน ได้รับจัดสรรเพิ่ม ๔๒ ล้านบาท ๒) สํานักงานก่อสร้าง ๒๗
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง งบประมาณ ๓๖.๒๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้หมด ๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี งบประมาณ ๔.๔๖ ล้านบาท กันเงิน ๓.๓๕ ล้านบาท ๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งเพชรบุรี งบประมาณ ๘.๗๗ ล้านบาท กันไว้ ๗.๗๘ ล้านบาท ๕) สถานีพัฒนาที่ดิน งบประมาณ ๑๐.๒๙
ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้หมด ๖) สํ านักทางหลวงที่ ๑๓ งบประมาณ ๒๘.๖๘ สามารถเบิกจ่ายได้หมด
๗) สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี งบประมาณ ๑๔๙.๑๔ กันเงิน ๖๕.๕๔ ล้านบาท เดือนกันยายน ได้รับจัดสรรเพิ่ม
๓๒ ล้านบาท ๘) สํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) งบประมาณ ๒๒๒.๓๒ ล้านบาท กันเงิน ๙.๒๓ ล้านบาท
๙) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๖๕.๙๓ ล้านบาท กันเงิน ๘๒.๓๓ ล้านบาท เดือน
กันยายน ได้รับจัดสรรเพิ่ม ๔๒ ล้านบาท ๑๐) ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๕.๙๗ ล้านบาท
กันเงิน ๒.๗๓ ล้านบาท ๑๑) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๕๘.๙๗ กันเงิน
๒๘ ล้านบาท เดือนกันยายน ได้รับจัดสรรเพิ่ม ๑๕๔ ล้านบาท ๑๒) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๓.๖๑ กันเงิน ๓.๖๑ ล้านบาท ๑๓) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑.๑๐ ล้านบาท
กันเงิน ๑๐.๗๓ ล้านบาท ๑๔) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้หมด
๑๕) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) งบประมาณ
๒๘ ล้านบาท กันเงิน ๒๘ ล้านบาท ๑๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ งบประมาณ
๑๑.๗๘ ล้านบาท กันเงิน ๒.๒๙ ล้านบาท เดือนกันยายน ได้รับจัดสรรเพิ่ม ๓.๗๐ ล้านบาท ๑๗) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ งบประมาณ ๓๑.๘๒ ล้านบาท กันเงิน ๑๐.๘๐ ล้านบาท ๑๘) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ งบประมาณ ๒๖.๔๖ ล้านบาท กันเงิน ๑๐.๑๐ ล้านบาท ๑๙) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๒.๑๕ ล้านบาท กันเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ ๙๔.๓๑
ล้านบาท กันเงิน ๓๐ ล้านบาท ๒๑) งบจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท กันเงิน ๑๑๗.๖๒ ล้านบาท
๒๒) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง ๒ งบประมาณ ๒๐๔.๔๐ ล้ า นบาท กั น เงิ น ๑๑๗.๖๒ ล้ า นบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๖๑.๓๗ ล้านบาท กันเงิน ๕๓๖.๔๓ ล้านบาท
เดือนกันยายน ได้รับจัดสรรเพิ่ม ๒๗๓.๗๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ วงเงินจัดสรร ๒,๒๒๖ ล้านบาท
กันเงิน ๕๓๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๖๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๒ คาดว่าจะได้รับการสรรเงินเพิ่ม ๒๗๔ ล้านบาท

๑๘
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 306 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เรื่อง การเร่งรัด
การก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้ ๑) งบลงทุนต้องให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ภายในเดื อ นสิ ง หาคม 2555 ๒) กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ให้ ส่ ง เรื่ อ งผ่ อ นผั น
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 83 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ถึง 31 มีนาคม 2556 กรณีมีหนี้ผูกพันงบประมาณ 2551 – 2554 ให้ทํา
ทุกรายการ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ดําเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์กําหนด
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 296 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง
การกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้แล้วเสร็จภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2555 เวลา 16.30 น. กรณีมีการ
เปลี่ ย นแปลงรายการหรื อ อยู่ ร ะหว่ า งขอทํ า ความตกลงกั บ สํ า นั ก งบประมาณ ต้ อ งขอทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ภายใน 3 กันยายน 2555 กรณีกรมบัญชีกลางไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ส่วนราชการขยายเวลาในรายการเดิมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การดํ า เนิ น งานแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชดํ า ริ บ้ า นโป่ ง ลึ ก

บ้านบางกลอย
ประธาน

ตามที่ จั ง หวั ด ได้จั ด ประชุ ม ระหว่ า งส่ว นราชการ ร่ วมกับ สถาบั นส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากิ จ กรรม
ปิ ด ทองหลั ง พระฯ เพื่ อจั ดทํ าแผนพั ฒนาชนบทเชิ งพื้ นที่ ประยุ กต์ ตามพระราชดํ าริ บ้ านโป่ งลึ ก บ้ านบางกลอย
โดยแบ่งกลุ่มการหารือเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มประชากรและสุขภาพ ๒) กลุ่มการจัดการน้ํา ๓) กลุ่ม
การพัฒนาอาชีพ มีหน่วยงานเสนอโครงการ จํานวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๑๗ โครงการ แบ่งออกเป็น ๖ มิติ ดังนี้
๑) มิติน้ํา แผนงานบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน จํานวน ๑ โครงการ ๒) มิติเกษตร แผนงานการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน ๗ โครงการ ๓) มิติดิน แผนงานการปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ฯ
จํ า นวน ๒ โครงการ ๔) มิ ติสิ่ ง แวดล้อม แผนงานการอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อม จํ า นวน
๑ โครงการ ๕) มิติคุณภาพชีวิต แผนงานการพัฒนาสุขภาพ จํานวน ๓ โครงการ แผนงานการปรับปรุงโครงการ
สร้างพื้นฐาน จํานวน ๑ โครงการ ๖) มิติความมั่นคง จํานวน ๒ โครงการ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานกรรมการ (หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)
กําหนดนําคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บัญชาการ
ทหารบก พร้อมกับผู้แทนสํานักราชเลขาธิการ ผู้แทนมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แนวทางแก้ไขตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ ในระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ณ ที่ทําการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทําการอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑๙
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ซึ่งมีกิจกรรมเน้นย้ําการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นําเข้าในวาระ
การประชุมหัวหน้าส่วนฯ จํานวน ๓ ครั้ง/ปี สําหรับในวันนี้เป็นการเน้นย้ําเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีสาระ ดังนี้ ๑. พฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มี ๙ พฤติกรรม ดังนี้ ๑) การเรียก
ผลประโยชน์ ๒) ใช้อํานาจหาผลประโยชน์ ๓) ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ๔) ไม่เปิดเผยข้อมูล ๕) ทุจริตในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ๖) การวิ่งเต้น การโยกย้าย ๗) นําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๘) เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ
๙) การปฏิบัติงานล่าช้า
สํานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี และสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการทุจริต
ตลอดจนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทําตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการติดตาม
นโยบายประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกิดจาก ๗ สาเหตุ ได้แก่ ๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตสํานึก ๒) ผู้รับบริการให้สินบน ๓) กฎหมายมีช่องว่าง
๔) กลไกการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ ๕) เจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ ๖) เจ้าหน้าที่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพล
๗) ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่เข้ามามีส่วนร่วม
โดยมีมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ
ประกอบด้วย ๑) การอบรมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากร ๒) การส่งเสริมให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ๓) สร้างระบบ
ตรวจสอบภายใน ๔) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ สําหรับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประกอบด้วย ๑) การป้องกัน ได้แก่ การตระหนักในหน้าที่ กติกาทางสังคม การตรวจสอบ และบทลงโทษ
๒) ให้ความรู้แก่บุคลากร ได้แก่ ระเบียบ กฎหมาย การอบรม และการสร้างจิตสํานึก ๓) การเชิดชูเกียรติ ได้แก่
การประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําความดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่จังหวัดมอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพอนามัย และทําความเข้าใจแก่ประชาชนหากมีสถานการณ์การระบาดรุนแรงให้แจ้ง
จังหวัดทราบโดยด่วน ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มีมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามปัญหาและมีมาตรการ
ควบคุ ม ก่อนจะมี การระบาดในระดับประเทศก่ อ นแล้ ว ขณะที่ มี การระบาดในระดับประเทศจังหวัดเพชรบุ รี
มีมาตรการเข้ม ดังนี้ ๑) มาตรการเชิงรุก โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งประสานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อคัดกรองนักเรียน พร้อมให้ความรู้แก่เด็ก ครู ผู้ปกครอง (เน้นการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และถ่ายลงส้วม)
มาตรการปิดโรงเรียน และการทําความสะอาด การกําจัดเชื้อ ๒) มาตรการเชิงรับ โดยเปิดสายด่วน ๑๖๖๙ เพื่อให้
คําปรึกษา จัดตั้ง War room กรณีเกิดการระบาด
ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน สามารถติดตามสถานการณ์โรคและเพิ่มทักษะ
องค์ความรู้ในการป้องกันโรคโดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
www.pbro.moph.go.th/หัวข้อ “มือเท้าปากเพชรบุรี” จากการเฝ้าระวัง คัดกรองเข้มข้นเต็มพื้นที่ พบผู้ป่วย

๒๐
ในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ได้รับความร่วมมือปิดโรงเรียน ๑๓ แห่ง ขณะนี้เปิดเรียนได้หมดทุกแห่งแล้ว พร้อมกับ
มาตรการคัดกรองเข้มข้น ไม่พบโรงเรียนใดต้องปิดซ้ําจากมาตรการเข้มข้นในโรงพยาบาล เน้นการประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ปกครองได้ทราบ ไม่พบผู้ป่วยหนักรุนแรงซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมตื่นตระหนก ขณะนี้ สถานการณ์ของโรค
เบาบางเข้าสู่ระยะโรคสงบแล้ว เพชรบุรีมีการดูแลจัดการโดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับถึงระดับตําบล ได้รับ
ความร่วมมือจากโรงเรียน และ อสม. อย่างดี สามารถควบคุมโรได้ จนอยู่ในระดับปลอดภัยมากแล้ว แต่ยังเฝ้าระวังอยู่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต.พบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน ๓๔๖,๓๗๗ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๒๑๑,๘๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๗ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๓๔๕,๓๔๒ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๒๑๑,๐๓๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑
ด้วยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ เทศบาลตําบลหัวสะพาน
อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี และเทศบาลตํ า บลบ้ า นแหลม อํ า เภอบ้ า นแหลม รวม ๓ แห่ ง ครบวาระเมื่ อ วั น ที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มติการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรี
ตําบลหาดเจ้าสําราญ จํานวน ๓ คน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน จํานวน ๓ คน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
จํานวน ๑ คน สมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน ๙๑ คน นายสัญญา แก้วสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ เสียชีวิต มติการประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกาศให้มี
การเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ๒ คน นายรังสี อร่ามสี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๘
ลาออก มติการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ รับ สมัครระหว่ างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ มี ผู้ ส มัค ร จํ านวน ๑ คน
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๑ แห่ง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๑๒ แห่ง มติการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับสมัครระหว่างวันที่
๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน
๑ แห่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ จํานวน ๔ แห่ง วันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง ครบวาระ มติการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่ อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๕ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒) เทศบาลตําบลท่าไม้รวก ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อ
ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การรุกล้ําแม่น้ําเพชรบุรี
รอง ผวจ.พบ. (นายสมชาย ปัญญเจริญ) จากการสํารวจแม่น้ําเพชรบุรี พบว่า ขณะนี้บางจุดตื้นเขิน มีการรุกล้ําแม่น้ําเพชรบุรี
ของรีสอร์ทและธุรกิจต่าง ๆ จึงขอฝากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล สํารวจ ตรวจสอบ หรือเพิกถอน
มิฉะนั้น อาจมีการรุกล้ําแม่น้ําเพชรบุรีเรื่อย ๆ
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
๑๖.๐๐ น.

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

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

