รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน 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

นายวินัย
นายประสาน
พ.อ.วันชาติ
พล.ต.ต.วิรัช
นายไกร
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายบัญชา
นางสาวเอกธาดา
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายโสภณ
นายพนอม
นายพิภพ

บัวประดิษฐ์
วงศ์สวัสดิ์
วราสินธุ์
วัชรขจร
บุญบันดาล
แก่นแก้ว
ค้าของ
ภาคอัต
อันตรเสน
ถนอมเกียรติ
เสาว์ทองหยุ่น
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายปราโมทย์
นายพนัส
นายโกวิท
นายวชิระ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร
นายวันชัย

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลปะ
กรีสุระเดช
ผกามาศ
ไผ่เกาะ
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์
จันทรกูล

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

๒
พัฒนประสิทธิ์
วัฒนากร
คูหพันธ์
สุดใจ
เพ็งนรพัฒน์
จันทร์ลาด
อินทาปัจกรวรา
พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
เทียนสุวรรณ
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
ปิยัมปุตระ

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

อําเภอ
38 นายสุทธิพงษ์
39 นายปราโมทย์
40 นายประมณฑ์
41 นายกิตติศักดิ์
42 นายไพบูลย์
43 นายรัฐพล
44 นายสุทธิพงษ์

เสถียร
สําเภาเงิน
สุจริต
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

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

เกิดแสง
อรรคทิมากูล
โพธิ์ไทรพิทักษ์

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

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย์
49 พ.ต.ท.บุญส่ง
50 พ.ต.อ.สุวัฒน์
51 พ.ต.ท.ไพโรจน์
52 พ.ต.อ.อนันต์
53 พ.ต.อ.บัญญัติ
54 พ.ต.อ.วรเดช
55 พ.ต.อ.พิชัย

พละสาร
พันธ์จินดา
สุวรรณนิกขะ
พงศกรธร
เวชศิลป์
เพียรสวัสดิ์
สวนคล้าย
ปกป้อง

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก

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

นางสาวพิมพ์พรรณ
นายมานะ
นางอุไรวรรณ
นางบุบผา
นายวิทยา
นายวีระพงศ์
นางสาวนนทชา
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายประสาร
นายเอกภพ
นายจตุพจน์

๓
56
57
58
59
60

พ.ต.ท.พงศธร
พ.ต.ท.อาณุ
พ.ต.ท.สมบัติ
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.สุทน

ปิตุทิพย์
ปิ่นทอง
ณ บางช้าง
ชัยพันธ์
บูลย์ชนะ

61 พ.ต.ท.ภาคิน

ภัทรฐิติดิลก

62 พ.ต.ท.ลือชัย

จันทร์โชติ

63 พ.ต.ท.ชาญ

รามัญอุดม

64 ร.ต.ท.สําราญ
65 ร.ต.อ.เชิดศักดิ์

มาลาลักษมี
กองบุญ

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางสาวปราณี
67 นางมาลินี
68 นางอุษชา
69 นายจรูญ
70 นายกรีฑา
71 นายธนกร

หนูเนตร
บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
แก้วขาว
อักษรนันทน์
รัตตมงคล

72 นายไพฑูรย์

ศรจังหวัด

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
ยอดฉุน
73 นางศุภากาญจน์

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

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

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บัวประคอง
78 นายเอกราฎร์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

๔
79
80
81
82
83
84
85
86

นายกฤษณุพันธ์
นายเสน่ห์
นายประจวบ
นางสาวสุภาพร
นายทวี
นายอานนท์
นางสาวชุติมา
นายสันต์

โกเมนไปรรินทร์
ลาภอารมณ์
ลีรักษาเกียรติ
มหันต์กิจ
อานอาชา
ที่ปรึกษา
เหล่าคํา
สุริยันต์

87
88
89
90
91

นายสมเกียรติ
นายสมศักดิ์
นายพีรพัฒน์
นางปทุมวดี
นางปัทมา

นวลละออง
รัตนะพิมาน
มณีโชติ
มนต์คงธรรม
รัตนอําภา

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

๕
92 นายศุภชัย
93 นายนพรัตน์

เม่งพัด
จันทร์คง

แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
จันทร์ทับ
94 นายชาญวิทย์
รัตนนรา
95 นายสว่าง
ขําทวี
96 นางศิรภรณ์
ผางามวิจิตร
97 นายอนพัทธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อินทรไพโรจน์
98 นายชนินทร์
วิริยะเอกกูล
99 นายศรศักดิ์
พรหา
100 นายรัชชัย
บัณฑิตสมิทธ์
101 นายพิชัย

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
102 นายอมฤต
กระทรวงพลังงาน
103 นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
104 นางสาวเปรมนีย์
105 นางสาวรติพร

ทรัพย์โชคไชย
เวชชะ

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ขาวละเอียด
106 นายโกศล
107 นายไพศาล
รอดสวัสดิ์
108 นายชูชีพ
ร่วมบุญ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการประปาสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
109 นายวีระ

บุญเลิศมา

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
110 นายสุพจน์
111 นางบุษศา

สวนอินทร์
ประพันธ์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
112 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
113 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ

๖
ผศ.สาโรช
นายภัทรศาสน์
นายประสิทธิ์
นายยรรยง
นายเรืองแสง
นายนิมิตร
นายชินวัฒน์
นายจํานงค์
นายสรรเสริญ
นายนิคม
นายสมจิตร์
นางโกศล
นายวีระ
นายกรดิษฐ์
นายธีรชัย

เผือกบัวขาว
มาสกุล
ใจช่วง
เจริญศรี
ห้าสกุล
อาศัย
อ่อนน้อม
สุขชู
ไหมทอง
ศรีวิโรจน์
มีวาสนา
หลักเมือง
กิ่งแก้ว
รัตนา
ใสยจิตต์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
129 นางกฤษณา
130 นางวิภาพร

หงส์ทอง
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
131 นายวรวิทย์
132 นางทิพาพร

สัมพัฒนวรชัย
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

คุ้มโต
เรียบร้อย
วิบูลย์ศิลป์โสภณ
นวมภักดี
วิบูลย์ศิลป์โสภณ
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อังกินันทน์
ชนะสิทธิ์
คงจรูญ
พรสมบูรณ์ศิริ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
133 นายชัยรักษ์
134 นายวิเชียร
135 นายศักดิ์สิทธิ์
136 นายบันเทิง
137 นายศักดิ์สิทธิ์
138 นายชัฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
139 นางสุขใจ
140 นายยุทธ
141 นางกนกวรรณ
142 นายอธิก
143 นายอนุรักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง

๗
144
145
146
147
148
149
150

นายอนุชา
นายอนุชา
นายพลกฤษณ์
นางสาวสิริกร
นายภราดร
นายสงวน
นายมานะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
151 นายมนัส
152 นายอานนท์
153 นางจิดาภา
154 นายเชิดพงษ์
155 นางวรรณวิมล
156 นายราชัน
157 นางสาวสุวรัตน์

ลีอร่าม
สุภาษิต
จันทร์เกษร
วัฒนธรรม
เวทยนุกูล
จิตต์พุ่ม
ภุมรา

แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

เนียมเงิน
พร้อมเพรียง
งามประดิษฐ
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
มีน้อย
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสมชาย ปัญญเจริญ)
2 นายอําเภอท่ายาง
3 จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
5 ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
6 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
7 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี
8 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
9 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี
10 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
12 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
13 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
14 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
15 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
16 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
17 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
18 ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
19 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี

๘
20
21
22

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๙
๑. มอบเงินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอนําเทีย่ วเขาวัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการอาสาสมัครนําเที่ยว Handy Khao Wang เป็นโครงการที่มุ่งหวัง
ให้นักเรียน เยาวชนทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่อื่น ๆ ได้เกิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในโครงการครั้งแรกเน้นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาการศึกษา บูรณาการกับการท่องเที่ยวที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้
โครงการสําเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี สํานักงานวัฒนธรรมเพชรบุรี สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ เอกลั ก ษณ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เพชรบุ รี เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ แ ก่ เ ยาวชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการบริการความรู้
ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว ชุมชน ด้านการเป็นอาสาสมัครนําเที่ยว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการพัฒนาการท่องเที่ยวการต่อยอดการวิจัย และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
ในการดําเนินการงานโครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดย
การประกาศให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวด มีการดําเนินการจัดการอบรม
การถ่ายทํ าคลิปวิดีโอให้ทีม ที่เข้ารอบ และผลการตัดสินได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียนเข้ารอบ จํานวน ๑๐ ทีมสุดท้าย ผลการคัดเลือก ดังนี้ ๑) รางวัลชนะเลิศ ทีมลวดลายศิลป์
จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นายวรากร อาวุธปัญญากุล นายชนาธิป โรจนพนิตปรีดา และนายพีรวัส กาญจนรัตน์
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเงินรางวัล
จํ า นวน ๗,๐๐๐ บาท พร้ อ มโล่ ร างวั ล จากสํ า นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานเพชรบุ รี
ประกอบด้วย นายบุญมา พูลน้อย นางสาวพิชชาพร พรพันธุ์อนุวงศ์ และนายวรัตถ์ชพน ลิ้มประเสริฐ ๓) รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม Back Step โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล จํานวน
๕,๐๐๐ บาท พร้ อ มโล่ ร างวั ล จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี ประกอบด้ ว ย นายกล้ าเกิ ด ตรี วัฒน์ สุว รรณ
นายภูษิต พูลศรี และนายพิสิษฐ์ ปานอยู่ ๔) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทีมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ได้รับเงินรางวัล จํ านวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคีรี ประกอบด้วย นายบุญมา พูลน้อย นางสาวพิชชาพร พรพันธุ์อนุวงศ์ และนายวรัตถ์ชพน ลิ้มประเสริฐ
๕) รางวัลคลิปวิดีโอยอดนิยม ทีมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเงินรางวัล จํานวน
๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นายบุญมา พูลน้อย นางสาว
พิชชาพร พรพันธุ์อนุวงศ์ และนายวรัตถ์ชพน ลิ้มประเสริฐ

๑๐
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวั ลนี้ รวมถึงคณาจารย์และโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้ถือว่าเป็นช่องทางให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดงานสร้างสรรค์ทางการผลิตสื่อ
และนําเสนอในภาพลักษณ์อาสาสมัครนําเที่ยว ให้ผู้มาเยือนได้รับทราบได้อย่างภาคภูมิใจ และที่สําคัญคือการสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสานต่อเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ขอให้คุณงาม
ความดีนี้ ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสําเร็จในอาชีพการงาน
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO

BE

NUMBER ONE
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยส่งจังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดในระดับภาคและได้รับ
การคั ด เลื อ กผ่ า นเข้ า สู่ ก ารประกวดระดั บ ประเทศ ประจํ า ปี ๒๕๕๕ และคณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด
ระดับประเทศ ลงตรวจเยี่ยมเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนในพื้นที่ รอบแรก จํานวน ๕๐ คะแนน พร้อมกับ
จัดมหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.
ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มี หน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดงานตามโครงการ จํานวน ๒๔ แห่ง ดังนี้
๑) เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ๒) ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ๓) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ๔) สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ๕) โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ๖) โรงเรียนเบญจม
เทพอุ ทิ ศจั งหวั ดเพชรบุ รี ๗) โรงเรี ยนสุ วรรณรั งสฤษฎ์ วิ ทยาลั ย ๘) โรงเรี ยนวั ดจั นทราวาส (ศุ ขประสารราษฎร์ )
๙) โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ๑๐) โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ๑๑) โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ๑๒) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพาณิยการเพชรบุรี ๑๓) สถานีวิทยุ Freshy Junior F.M.๙๙.๗๕ MHz ๑๔) สถานีวิทยุ Green F.M.
๙๑.๕ MHz ๑๕) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ๑๖) บริษัทป้อมนคร จํากัด ๑๗) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี ๑๘) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ๑๙) โรงพยาบาลบ้านลาด ๒๐) โรงพยาบาลท่ายาง
๒๑) โรงพยาบาลเขาย้อย ๒๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองเพชรบุรี ๒๓) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชะอํา
๒๔) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านลาด
ประธาน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการที่เน้นการดําเนินการในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเยาชน
และวัยรุ่น โดยใช้กลยุทธ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสการเป็นที่หนึ่ง เป็นคนดีได้
โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด และโครงการใครติดยายกมือขึ้น เพื่อช่วยบําบัดผู้ที่หลงผิดไปติดยาเสพติดเป็นการคืน
คนดีสู่สังคม จังหวัดเพชรบุรี ได้น้อมนําเอาโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี มาดํ าเนิ นการตั้ งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยเน้นการดําเนินการอย่างจริงจัง เข้ม แข็ง และต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน ขอให้ทุกท่านเอาจริง เอาจัง ทุ่มเทกาย ใจ บูรณาการงานร่วมกัน
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ประสบ
ความสําเร็จต่อไป
๓. มอบเช็คเงินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพแก่ผปู้ ระสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๕

๑๑
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงแรงงาน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดําเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วน
และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อดําเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบปัญหาด้านอาชีพ ผู้ว่างงาน และผู้อยู่ใน
บัญชีครัวเรือนยากจน ให้ได้มีงานทํา มีรายได้เป็นการชั่วคราว โดยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ กระทรวงแรงงานประจําจังหวัดเพชรบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสมชาย ปัญญเจริญ)
เป็นประธาน ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นําเสนอโครงการเพื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาอนุมัติ
ให้ดําเนินโครงการ จํานวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ร่วมโครงการ จํานวน ๖๘๓ คน
ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้
จึงขอมอบเช็คเงินเพื่อนําไปดําเนินโครงการดังกล่าว จํานวน ๗ อําเภอ ดังนี้ ๑) อําเภอชะอํา จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ๒) อํ า เภอบ้ า นแหลม จํ า นวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท
๓) อําเภอเขาย้อย จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท ๔) อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท ๕) อําเภอบ้านลาด จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท ๖) อําเภอ
ท่ า ยาง จํ า นวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ๗) อํ า เภอแก่ ง กระจาน จํ า นวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท
ประธาน

เนื่องจากปี ๒๕๕๔ หลายจังหวัดได้ประสบปัญหาจากอุทกภัย หรือภัยต่าง ๆ ในปีนี้ รัฐบาลโดย
กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการจ้างงานแก่ผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัย ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
มีจํานวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ประชาชนมีงานทําเพิ่มขึ้น จํานวน ๖๘๓ คน
จึงขอให้อําเภอนําไปดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน สําหรับโครงการ
ที่ดําเนินการแล้วขอให้ติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๔. มอบเกียรติบัตรแก่อําเภอที่มีผลงานลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนเป็นศูนย์ ในการ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กําหนดมาตรการและแผนการ
ดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ โดย
ให้จังหวัดถือเป็นภารกิจสําคัญจําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดําเนินการในภาพรวม
ให้สามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๔
จากผลการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรีเกิดอุบัติเหตุรวม จํานวน
๕๑ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จํานวน ๕๑ คน และผู้เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย มีอําเภอที่มีผลปฏิบัติงานลดอัตราการ
เสียชีวิตของประชาชนเป็นศูนย์ จํานวน ๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านลาด อําเภอท่ายาง
อําเภอบ้านแหลม อําเภอหนองหญ้าปล้อง และอําเภอแก่งกระจาน สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประธาน

ขอขอบคุณนายอําเภอทุกอําเภอ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันดําเนินการตามโครงการ
ในเรื่ องของการป้องกั น และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ขอให้ ทุ กท่ านประสบแต่ความสุ ข
ความสําเร็จ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

๑๒
๕. พิธีมอบใบรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์และศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ปศุสัตว์จังหวัด
ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินโครงการพัฒนาสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
เพื่อพัฒนาสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ได้ และให้การรับรอง
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีการปรับปรุงได้ตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่
จําหน่ายเนื้อสัตว์ของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการตรวจประเมินและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาให้การรับรอง
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน ๑๐ แห่ง ดังนี้ อําเภอเมืองเพชรบุรี (จําหน่ายเนื้อสุกร) ได้แก่ ๑) นางโสภา เอกแก้ว
๒) นางรุ่งรวดี คงด้วง ๓) นางปัทมา ศรีวรรณ ๔) นางลําพัว ยศสง่า ๕) นางสาวภาวดี นุ่มสวน ๖) นายบุ ญ ลื อ
บุญประกฤต ๗) นายยุทธนา อรุณแสงสวัสดิ์ ๘) นายสมยศ บุญลือ (จําหน่ายเนื้อไก่) ได้แก่ ๙) นางจํานงค์ แก้วแสง
อําเภอบ้านลาด (จําหน่ายเนื้อโค) ได้แก่ ๑๐) นางสาวณัฏฐา คัชชา สําหรับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบให้แก่สหกรณ์
จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมชะอํา – ห้วยทราย จํากัด

๑๓
ประธาน

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ป ระกอบการร้ า นจํ า หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ ที่ ผ่ า นการตรวจรั บ รองจาก
คณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และผู้ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะ
ที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ การผลิตอาหารปลอดภัย นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สําคัญของแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
การที่ผู้ประกอบการได้ร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนาสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์และศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ให้มีความ
สะอาดปลอดภัย มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ ทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ
และความสะอาดปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น ขอให้ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี และขอให้คุณความดีที่ได้กระทํา ส่งผลให้ท่านมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ และบรรลุผลตามที่ปรารถนาทุกประการ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายโกวิท
ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดระนอง
(๒) นายชวพันธุ์ อันตรเสน
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(๓) นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ย้ายมาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
(๔) นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข
นายอําเภอบ้านแหลม ย้ายมาจาก ส่วนงานนิติการ
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(๕) นายพิจิตร
บุญทัน
นายอําเภอท่ายาง ย้ายมาจาก กองกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฎฐ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง เลขานุการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๒) นางวันเพ็ญ พรหมเกษ
แรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๑.๓ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการขอเข้าร่วมประชุม
(๑) นายประสิทธิ์ พันธ์จินดา
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
๑.๔ สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน
เปิดงานมหกรรมรักษ์สหกรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง ตําบลเขาใหญ่
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่โครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ดอนขุนห้วย หุบกะพง หนองพลับ กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
การจัดนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน กิจกรรมเข้าค่ายรักษ์สหกรณ์ของนักเรียนจากโรงเรียน
ต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสําคัญของโลก “งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕55
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา

๑๔
ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ปฏิบัติธรรม กรวดน้ํา แผ่เมตตา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ตามโครงการ เปิดจวน
ฟังธรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณพุทธสถานวัดพระแก้วน้อย บนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
มีการจัดงานประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ยังเป็นการร่วมฉลองสัมพุทธชยันตี
2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในปี 2555 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันวิสาขบูชา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยหัวหน้าส่ วนราชการ ทหาร ตํารวจ และพุ ทธศาสนิกชนได้ร่วมตั กบาตรแด่พระสงฆ์
85 รูป ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.09 น. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อําเภอเมือง เพชรบุรี
มี พิ ธี เปิ ด งานพุ ท ธชยั น ตี 2600 ปี แห่ งการตรั ส รู้ ประกอบด้ว ย การประกวดสวดมนต์ หมู่ ทํ า นองสรภั ญ ญะ
การประกวดบรรยายธรรม นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา นิทรรศการวันวิสาขบูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีปลูก
ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งรัฐบาลได้มอบให้ทุกจังหวัดนําไปปลูก ส่วนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีปลูกต้นสาละ
ต้นไม้ตามพุทธตํานานและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปลูกต้นพยุง
เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
เป็นพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 2600 กอง ซึ่งส่วนราชการ ทหารตํารวจ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันทอดถวาย เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งท่องเที่ยวเมืองเพชร
ไหว้พระ 9 วัด วิสาขบูชาครั้งที่ 11 มีประชาชนจากชุมชนในเทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน 17
ชุมชน
เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า ๖,๐๐๐ คน โดยประชาชนเดินรับน้ําพระพุทธมนต์ 9 วัด รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
วัดทุกวัดในจังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีเวียนเทียนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเวียนเทียน ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
จัดรวมที่วัดมหาธาตุวรวิหาร รอบบ่าย คือรอบนักเรียนนักศึกษา รอบทหารตํารวจ ส่วนในภาคค่ําสําหรับประชาชนทั่วไป
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมเวียนเทียนรอบพระปรางค์ ๕ ยอด โดยมีประชาชน
ร่วมจํานวนมาก เวลา ๒๓ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และวัดอื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีพิธี
สวดมนต์ข้ามศตวรรษ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการีจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่ ซึ่งสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน มีการให้บริการอุดฟัน
ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้เรื่องสุขภาพฟันและช่องปากฟรีแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับการรักษา 499 ราย
วั น ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ณ บริ เ วณทางโค้ ง บ้ า นไร่ ด อน ถนนเพชรเกษม ตํ า บลไร่ ส้ ม อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบุรี ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ครั้งที่ 1 โดยสมมติเหตุการณ์ว่าหลังเสร็จ
กิจกรรมเกิดฝนตกและอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต การซ้อมประกอบด้วยขั้นตอนการแจ้งเหตุ
การจัดการเหตุการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกู้ชีพกู้ภัย ความรุนแรงของเหตุการณ์ การส่งผู้ป่ายเข้ารับการ
รักษาจนเหตุการณ์คลี่คลาย วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตําบลหาดเจ้าสําราญ มีการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี โดยสมมติสถานการณ์เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
จึงมีการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา คนพิการ ตามแนวชายชั่ง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ไปยังศูนย์พักพิง
ณ วัดดอนบ้านใหม่ ต่อมาพายุทวีความรุนแรง มีความเร็ว 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คลื่นสูง 2-3 เมตร สร้างความ
เสียหายให้กับแนวกันคลื่น ทําให้ต้องเร่งอพยพประชาชนตามแนวชายฝั่งและนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบไปยัง
ศูนย์พักพิง มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์พักพิงจนเหตุการณ์คลี่คลายสู่สภาวะปกติ แล้วจึงมีเหตุการณ์ที่ ๒ ที่จุดชุมวิว
หาดเจ้าสําราญ พบมีเรือประมงขาดการติดต่อประสบอุบัติเหตุล่ม 2 ลํา มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม
การสนับสนุนอุปกรณ์ยานพาหนะทั้งเฮลิคอปเตอร์ และเรือกู้ชีพกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย จนสถานการณ์ยุติ
การฝึกซ้อมทั้ง ๒ วัน ทําให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบปัญหาอุปสรรค และฝึกการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สร้าง
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวเพชรบุรี ตลอดจนนักท่องเที่ยว อีกด้วย วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๕
จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมธงฟ้า ราคาประหยัด ตามนโยบายลดค่าครองชีพของรัฐบาล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน ธงฟ้า..ราคาประหยัด จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้ลดภาระค่าครองชีพจากการซื้อสินค้า และผู้ผลิตรวมถึงผู้จําหน่ายได้เพิ่มช่องทางการตลาดและระบาย
สินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากสินค้ามาตรฐานจากธงฟ้าคือ คุณภาพดี ปริมาณครบถ้วนและราคาประหยัด โดยมี
ร้านค้ามาเปิดจําหน่ายสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันเป็นจํานวนมาก กิจกรรม
ดังกล่าวยังได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อําเภอบ้านแหลมและอําเภอชะอํามาแล้ว เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมวัด วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดเขากลิ้ง อําเภอแก่งกระจาน
มีพุทธศาสนิกชนและนักเรียนเข้าร่วมทําบุญจํานวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าวัด และในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เยี่ยมวัดมหาสมณรามหรือวัดเขาวัง ซึ่งที่วัดนี้
มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้นําดนตรีไปบรรเลงให้ประชาชนและส่วนราชการที่มาทําบุญได้รับฟังด้วย ส่วนราชการ
ได้มีโอกาสไหว้พระในพระอุโบสถและชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือท่านขรัวอินโข่ง และชมสิ่งของพระราชทาน
ภายใน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นครอบครัวคนเพชร ได้ไปที่บ้านหนองบัว ตําบลบางเค็ม
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี คณะเดินทางโดยพาหนะของหมู่บ้านเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จและ
ครัวเรือนยากจน อาชีพที่พบมาก คือ การทําสวนมะพร้าวและการปลอกมะพร้าวส่งเนื้อมะพร้าวที่ปอกเปลือก
จนขาวให้กับโรงงานแปรรูปเป็นกะทิสําเร็จรูป วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดมหกรรม TO BE
NUMBER ONE เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เยาวชนคนเพชรบุรีและต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ตรวจเยี่ยมเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนในพื้นที่รอบแรก
โดยในช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ต้อนรับคณะกรรมการที่โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสานราษฎร์)
ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนําเสนอผลการดําเนินงานและตอบข้อซักถาม จากนั้นคณะกรรมการ
ได้เดินทางมาที่สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อชมผลการดําเนินการจังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเพชรบุรี ชมชุดการแสดง ชมบูธนิทรรศการ เยี่ยมชมลานพื้นที่สร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมการ
ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดชลบุรี
และได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมเข้าประกวด
ระดับประเทศ คณะกรรมการเดินทางมาเก็บคะแนนรอบแรก ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรี ยน
วัดจันทราวาส (ศุขประสานราษฎร์) ซึ่งพร้อมเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับเพชร ส่วนในรอบที่ ๒ จะไปแข่งขัน
ณ เมืองทองธานี วันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๕ นโยบายผู้บริหาร
๑.๕.๑ กองทุ น “ฅนเพ็ ช ร รั ก ษ์ ช้ า ง” จะมี ก ารลงไปปลู ก พื ช ให้ อ าหารช้ า ง ในวั น ที่
ประธาน
9 กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธาน จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ
ไปร่วมงาน พร้อมกันเวลา 09.00 น. ณ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรอยต่อติดกับอ่างเก็บน้ํากระหร่างสาม
หมู่ที่ 3 ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกพืชให้อาหารช้าง การ
แต่งกาย : ใส่เสื้อฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง
๑.๕.2 โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวตามแนวพระราชดําริ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีดําเนินการ
และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๕ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ พร้อมคณะ ได้มาร่วมประชุมโดยมีข้อสรุป ดังนี้ ทางจังหวัดจะมีการปรับโครงสร้างเรื่องการ
ดําเนินโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล โดยโครงสร้างนี้จะเป็นการบูรณาการ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ลงมาดําเนินการ แล้วจะมีการทําแผนร่วมกัน การลงไปดําเนินการในพื้นที่จะลงไปพร้อมกัน

๑๖
มีการติดตามประเมินผล เรื่องนี้ถือว่าสําคัญที่ทางหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดร่วมกันทําเพื่อสนองพระราชดําริ
ดั้งนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ หากท่านมีโครงการอาจจะใช้งบฟังค์ชั่นลงไปดําเนินการในพื้นที่โป่งลึก - บางกลอย หรือ
ภารกิจในหน่วยงานของท่านที่จะไปพัฒนาพื้นที่โป่งลึก – บางกลอยไม่มีงบประมาณ ก็สามารถของบประมาณมา
เพื่อเสนอของบประมาณไปยังมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ เพื่อนํามาดําเนินการต่อไป
๑.๕.3 งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดกําหนด
จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมตลอดทั้งปี ซึ่งแต่ละจังหวัด อําเภอ ตลอดจนท้องถิ่นต้องมีโครงการที่จะทํา ดังนั้น
จังหวัดจึงเลือกโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด เป็นโครงการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการไปร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม ในส่วนของ
อําเภอและท้องถิ่นขอให้นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินการด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑.๗๖๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๙๙.๓๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๕ อยู่ในลําดับที่ ๖๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๗,๖๒๗.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๖,๗๑๓.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๑ อยู่ในลําดับที่ ๒๙ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๓๘๘.๐๕
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๓๑๒.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๙ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๒๔ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๔๑ ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ ๔๖ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๑.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗.๕๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๙ อยู่ในลําดับที่ ๒๕ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๖ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๖๖ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒๐๔.๔๐ ล้านบาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๖๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๘ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕๓ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒ –
๑๐๐ จํานวน ๑๒ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน ๑ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐
จํ า นวน ๘ หน่ ว ยงาน เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๑ – ๒๕ จํ า นวน ๑๓ หน่ ว ยงาน ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย จํ า นวน
๑๙ หน่วยงาน
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ อุ ท กภั ย ณ วั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน
๓,๓๗๐,๒๗๑ บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๙๐๕,๐๕๒.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ทอดพระเนตรการทํ างานของหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่มู ล นิธิแ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๕ –
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยจะประทับแรม ณ โรงแรมดุสิตธานี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดจึงขอเชิญทุกท่านร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี
แขนยาวพร้อมหมวก สําหรับสมาชิก พอ.สว. แต่งกาย : ชุด พอ.สว. ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีจะมีหนังสือ
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประธาน

ระหว่ างวั นที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2555 ระหว่ างประทั บ ณ โรงแรมดุ สิ ตธานี อํ าเภอชะอํ า
จังหวัดเพชรบุรี ต้องจัดทีมรับ – ส่งเสด็จฯ ทั้งระดับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ โดยจะประชุมติดตามงาน
เตรียมการรับเสด็จฯ อีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้ ว ยในโอกาสมหามงคลที่ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จั ง หวั ด กํ า หนดจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระชนมพรรษา
ให้ ข้ า ราชการ พ่ อ ค้ า ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทุ ก หมู่ เ หล่ า ได้ แ สดงความกตั ญ ญู ก ตเวที น้ อ มรํ า ลึ ก
ในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ จึงขอเชิญร่วมพิธี ดังนี้ ๑) พิธีทําบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จํานวน ๖๙ รู ป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศ ล ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ๒) จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีลักษณะ
เป็นการถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และการบริการประชาชน ให้มีความ
ผาสุก อยู่บนพื้นฐานของความประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อสนองแนวพระราชดําริที่ไม่ต้องการให้ประชาชน
มีความเดือดร้อน โดยพิจารณาดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ให้เน้นการ
จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นพิเศษ และให้สถานศึกษาจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ในห้วงเดือนกรกฎาคม ๓) เมื่อดําเนินการแล้วรายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิม
พระเกี ย รติ พร้ อ มภาพถ่ า ย ส่ ง ให้ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ท ราบ เพื่ อ รวบรวมส่ ง สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี จัดทําเป็นหนังสือประมวลภาพโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อไป
ประธาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเคยเสด็จฯ ณ วัดเขาตะเครา ตําบลบางครก
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น จังหวัดจึงจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของพิธีทําบุญตักบาตร กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา กิจกรรมปล่อยโค – กระบือ
กิจกรรมปลูกป่า ณ วัดเขาตะเครา ในส่วนของรายละเอียดจังหวัดจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม
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๑๙
๔.๘ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ายาง ครบวาระดํารงตําแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองชะอํา ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองชะอํา ที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๕ แห่ง จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขนาน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม ๒) อําเภอชะอํา
จํานวน ๒ แห่ ง ประกอบด้ วย องค์การบริหารส่ วนตําบลห้วยทรายเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า
๓) อําเภอท่ายาง จํานวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลกลัดหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ๔) อําเภอเขาย้อย จํานวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโรง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพล องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ๕) อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จํานวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง ๖) อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๒ แห่ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลพุสวรรค์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันและเวลาราชการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสําเนา ใบรับรองแพทย์ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก คุณสมบัติ ต้องมีสัญชาติไทย
โดยการเกิด มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ใน
จังหวัดเพชรบุรีและมีถิ่นที่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอําเภอซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
๑๒.๐๐ น.

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

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

๒๐

