รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 12/2552
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
---------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายชาย
นางนฤมล
นายประสาน
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.สีหเดช
นายนิรันดร
นางวิไลรัตน
นางเพ็ญจันทร
นางวรรณี
นายภิญโญ
นายเกียรติกุล
นางพยอม
นายพงศบุณย
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายธนะ
นายสมนึก
พ.ท.สมิง

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
ดีสนธิโชติ
สมสมาน
เดียวกูล
ผาตินุวัติ
สันตมนัส
ไทยถาวร
รุณภัย
พวงสมบัติ
ปองทอง
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
สวัสดี
ดีหะสิงห
ทองคํา

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝายทหาร)
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี

-225 นายวีระศักดิ์
26 นางนิทรา
27 นายพิทักษ
28 นางสาวสมมาตร
29 นางสุนิสา
30 นางชื่นจิตร
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นางทิพวรรณ
34 นายสุรนิ ทร
35 นายสําเนา
36 นายประสาร
37 นายนิติวทั ธน
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายไกร
41 นายธวัชชัย
42 นายประจวบ
43 นายไพบูลย
44 นายสมชาย
45 นายนัฐจักร
46 นายปราโมทย
47 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.ท.ชาลี
49 พ.ต.อ.ภาณุเดช
50 พ.ต.ท.กิตติ
51 พ.ต.อ.ชูสงา
52 พ.ต.อ.บัญญัติ
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ท.บุญเลิศ

ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
อับดุลนิเลาะ
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
เคาวางกูร
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
นิธนิ ันทธาร
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

บุญบันดาล
รักขนาม
แสงสุวรรณ
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
บัวแสง
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
แทน นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เดชศิริ
พัฒนธรรม
เฟองฟู
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา
บวรมหาชนก

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
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56
57
58
59
60
61

พ.ต.ท.วีระยศ
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.นพพร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.ชวน

62 พ.ต.ต.ตอศักดิ์

ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
เจริญนาค
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
หอยสง
ธงชัย

63 ร.ต.ท.สมมาศ
หนูอนิ ทรแกว
64 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
เรือนภู
ถิ่นมีผล
65 ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์
สํานักนายกรัฐมนตรี
66 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
67 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
68 พ.ต.ปกรณ
เปลี่ยนรังษี
69 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายจิรวัตร
กิจกลา
71 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
72 นายราเชนทร
อุดมศิริ
73 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
74 นายชวลิต
พุทธบูชา
พัฒราช
75 นายอรรถพร
76 นายจาตุรณต
สยนานนท
77 นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
78 นายวันชัย
จันทรกูล
79 นางดวงใจ
คุมสอาด

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
80 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
81 นางสาวจีรพร
ศรีอัมพร
82 นายตะวัน
ทัศนาจุรีสกุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
83 นางเรณู
วองสงสาร
84 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
85 นายนพณรงค
อรรถเดชา
86 นายเสนห
ลาภอารมณ
87 นายพิทยา
คณะมะ
88 นายสมเกียรติ
นวลละออง
89 นายอานนท
ที่ปรึกษา
90 นายทวี
อานอาชา
91 นายสมบัติ
ตันติสังวรากูล
92 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
93 นางปทมา
รัตนอําภา
94 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
กุญชรทรัพย
95 นายศิวะนิตย
96 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
97 นายเกษม
ชุมแอน
98 นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นายชาญวิทย
จันทรทับ
100 นายสวาง
รัตนนรา
101 นายรัฐพล
เจริญผล
102 นายกฤดนัยน
มาศมัณฑนะ
103 นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
104 นายรักษกลา
สถานสุข
105 นายชัยวัฒน
ลิ้มลิขิตอักษร
106 นายสุดใจ
บุตรแตง
107 นายนิติกร
มีนาค

ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6

-5กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
108 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
109 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
110 นายวาทินทร
ทองแกว
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
111 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
112 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
113 นายดํารงค
สุดยอด
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
114 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
115 นายสุพจน
สวนอินทร
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
116 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
117 นายอภิเจตน
ภูเพชร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
118 นายสมจิตร
เรืองทิพย
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
119 นายสุรพล
เก็งทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
120 นายบุญรอด
พุทธารักษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
121 ผศ.ดร.เสนาะ
กลิ่นงาม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
122 ผศ.วานิช
มาลัย
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
123 นายสุวัฒน
รัตนปริคณน
124 นายประมุข
ติฐิโต
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
125 นายมานะ
โพธิน์ อย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
126 นายสรรเสริญ
ไหมทอง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
127 นางสาวชุติมา
ชูชวง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
128 นายคัมภีร
สายะสนธิ
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
129 นายโกศล
หลักเมือง
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
130 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
131 นายธีระพันธุ
ธีรานันท
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
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133 นายวีระ
134 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
135 นางชลลดา
136 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
137 นายไพรัช
138 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
139 นายพินิจ
140 นางบุญสม
141 นายชัฎ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142 นางสุขใจ
143 นายเปยมศักดิ์
144 นางสาวนิภาพร
145 นายณัฐกฤช
146 นายปยะฉัตร
147 นายสงวน
148 นายมนัส
149 นางมธุรจน
150 นายอสิก
151 นายภราดร
152 นายนจํารัส
153 นายสหรักษ
ผูเขารวมประชุม
154 นายเชิดพงษ
155 นางทิพยวรรณ
156 นางอําพัน
157 นางพัชราภรณ

ลิ้มเจริญ
กิ่งแกว
รัตนา

ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

จันทรฉาย
นุชนิยม
แสงหิรัญภาดา

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบาน จังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ตันนิรัตร
กฤษณะเศรณี
กรีธาธร
แพทยพงษ
จิตตพุม
พูลมา
สุภาษิต
คงจรูญ
เวทยนุกูล
พริ้มพราย
อยูชุม

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ

จันจะนะ
จําปาทอง
รุงแจง
แสวงศักดิ์

หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
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158 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
159 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2 ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
3 ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
4 ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
5 ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
6 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
8 ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
10 นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
11 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
12 ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
13 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
14 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
15 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
- มอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการตํารวจหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ดวยเจาหนาที่ตํารวจหนวยปฏิบัติการพิเศษ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ไดปฏิบัติ
หนาที่ดวยความมุงมั่น เสียสละและเสี่ยงอันตรายอยางรายแรงในการปราบปรามผูกระทําความผิดในลักษณะ
ที่เปนอันตรายตอชีวิต จนกระทั่งตนเองไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ ทางตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการตํารวจหนวยปฏิบัติการพิเศษ จํานวน 2 ราย ไดแก ดาบตํารวจ
อวิรุทธิ์ อัยกูล และสิบตํารวจโท อภิชัย กระทุมแกว ผูบังคับหมูปฏิบัติการปองกันปราบปราม กองกํากับการ
สืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

-8- มอบประกาศเกียรติบัตรแกเกษตรกรและกลุมเกษตรดี เดน ดานการเลี้ ยงสัตว
ระดับจังหวัด ประจําป 2553
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี ดวยกรมปศุสัตว ไดเล็งเห็นความสําคัญของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จึงมีนโยบายใหมกี ารคัดเลือก
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวที่มีผลงานดีเดน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี ไดพิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเดน/สหกรณ ประเภทกลุม
เกษตรกรเลี้ยงสัตว จํานวน 2 กลุม เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเปนการเชิดชูเกียรติใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ดังนี้
1. เกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว
- รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นายณัฐพล ธรณบวรภัค เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นายมนูญ เตี๋ยวศรีทอง เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ
ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นายเผื่อน นิลกัน เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง
ตําบลไรสะทอน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลชมเชย
ไดแก นายคํารณ จันทรแกว เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ
ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลชมเชย
ไดแก นางสุภาพร ฤทธิ์บัว เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. สถาบันเกษตรกร/สหกรณดีเดน ประเภทกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว
- รางวัลชนะเลิศ
ไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะกลัดหลวง
ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศ
ไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวหนองขนาน
ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
- น้ําตาลโตนดผงแท 100 %
ตามที่ไดมอบภารกิจใหนายกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี และวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ประธาน
รวมกันศึกษาคนควาการแปรรูปน้ําตาลโตนด เปนน้ําตาลโตนดผง ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จแตยังตองมีการพัฒนา
ในเรื่องของการปองกันความชื้น รูปแบบการบรรจุหีบหอ จากนั้นก็จะดําเนินการจดลิขสิทธิ์ตอไป
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ดวยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไดเล็งเห็นถึงการสงเสริมอาชีพใหกับชาวจังหวัดเพชรบุรี
ที่มีวัตถุดิบอยูมากมายในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะน้ําตาลโตนด จึงมอบหมายใหนําคณะไปศึกษาดูงาน
ณ องคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการผลิตน้ําตาลจากผง
เพื่อนํามาพัฒนาและผลิตน้ําตาลโตนดผง ซึ่งก็ไดรับความสําเร็จและมีคุณสมบัติดีกวาน้ําตาลจากผง เพราะวา
น้ําตาลโตนดผงจะมีความหอมกวา รวมทั้งไมมีสิ่งเจือปนเปนน้ําตาลแท 100 %
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ในโอกาสที่จะเขาปใหม ก็ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ รวมทั้งผูใตบังคับบัญชาทุก ๆ ทาน
ที่ไดรวมมือรวมใจกันทํางานทุก ๆ เรื่องใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ซึ่งก็ไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา
หนวยงานอื่น ๆ สํ า หรั บป 2553 ขอความรว มมื อทุ ก ทา นชว ยดูแลเรื่อ งของยาเสพติ ด และเรื่อ งของปา ไม
ตองชวยกันเปนหูเปนตา แจงเบาะแส รวมทั้งการสรางระเบียบวินัยในเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบ
รวมทั้งเรื่องของขยะเปนศูนย เพื่อใหจังหวัดเพชรบุรี เปนเมืองนาเที่ยว นาอยู
สําหรับในวาระดิถีขึ้นปใหม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกทาน
เคารพนับถือ ตลอดทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนกษัตริยที่มีพระคุณยิ่งตอจังหวัดเพชรบุรี
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จงประทานพร ดลบันดาลใหทานทั้งหลาย
ประสบความสําเร็จ ความเจริญ โชคดีตลอดไป คิดสิ่งใดใหสมความปรารถนาไดสมดั่งใจ ทุกคน
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายพงศบุณย ปองทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก
(2) นางพนอม พวงสมบัติ ขนสงจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงานขนสงจังหวัดมุกดาหาร
(3) นายภิญโญ ไทยถาวร ประมงจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
(4) นายเกียรติกุล รุณภัย สหกรณจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงานสหกรณ
จังหวัดราชบุรี
(5) นางทิพวรรณ เคาวางกูร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักบริการกองทุน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(6) นายวาทินทร ทองแกว พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงานพลังงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผลการจัดทํา GPP ของจังหวัดเพชรบุรี จากสํานักงานสถิติแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรีอยูใน
คลังจังหวัด
ลําดับที่ 5 ของประเทศ ไดคะแนน 4.03 ในนามของคณะทํางานขอขอบคุณทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนที่ใหการสนับสนุนในการจัดทําขอมูล GPP

ระเบียบวาระที่ 3

- 10 ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 2,538.21 ลานบาท เบิกจายได 1,720.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.80 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 927.76 ลานบาท เบิกจายได 416.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.89 ภาพรวม เงินงบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด 3,465.97 ลานบาท เบิกจายได 2,137.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.67 ผลการเบิกจายเทียบกับ
เปาหมาย งบลงทุน เปาหมายกําหนดไตรมาสแรก รอยละ 12 เบิกจายไดรอยละ 44.89 ภาพรวม เปาหมาย
กําหนดร อยละ 20 เบิกจายไดรอยละ 61.67 เมื่อจัดลําดับผลการเบิกจ ายทั้ งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยูในลําดับที่ 11 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 59 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 50
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 1059.35 ลานบาท เบิกจายได
519.50 คิดเปนรอยละ 49.04 สําหรับหนวยงานที่ไดรับเงินลงทุนเกิน 2 ลานบาท มี 9 หนวยงาน สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดสูงสุด รอยละ 69.53
โครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหผลการเบิกจายไดรอยเปอรเซ็นต
ของวงเงินตามแผน ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 สํานักงบประมาณ
ไดจัดสรรเงินงบประมาณเขาสูระบบ GFMIS เปนเงิน 909 ลานกวาบาท ซึ่งสวนราชการไดลงนามในสัญญา
และบันทึก GO ลงในระบบ GFMIS เปนเงิน 307 ลานกวาบาท สวนราชการไดเบิกจายเงินในระบบ GFMIS
เปนเงิน 85 ลานกวาบาท เงินคงเหลือ 516.4 ลานกวาบาท
การแกไขหนี้สินนอกระบบของจังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีผูมาขึ้นทะเบียน
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 1,546 ราย มูลหนี้ 173 ลานกวาบาท ธนาคาร
ออมสิน จํานวน 3,782 ราย มูลหนี้ 360 ลานกวาบาท รวมจํานวนผูมาขึ้นทะเบียนทั้งหมด 5,328 ราย มูลหนี้
534 ลานกวาบาท
สํา หรับขั้น ตอนการดํา เนิน งานหลังจากขึ้น ทะเบี ย น ระหวา งวัน ที่ 1 – 10 มกราคม 2553
ทางธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลของลูกหนี้และสงขอมูลจริงใหกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 11 มกราคม 2553
หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะทําการประมวลผลและสรุปยอดลูกหนี้จาก 2 ธนาคาร สงใหธนาคารของรัฐทั้ง 6 แหง
คือ ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน จะเปนระยะเวลาในการเจรจา
ประนอมหนี้โดยคณะทํางานเจรจาหนี้ของจังหวัดและอําเภอ และลูกหนี้นอกระบบก็จะเปนลูกหนี้ของธนาคาร
ของรัฐทั้ง 6 ธนาคาร จะเริ่มปลอยกูในเดือนพฤษภาคม
วิธีการคัดแยกลูกหนี้ ลูกหนี้ที่มีหนี้ในระบบของของธนาคารใดธนาคารนั้นจะรับไปดําเนินการ
แตถามีหนี้ในระบบของธนาคารใดมากที่สุด ธนาคารนั้นก็จะรับไปดําเนินการ ลูกหนี้อาชีพเกษตรกร ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รับไปดําเนินการ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) รับไปดําเนินการ สวนลูกหนี้บัตรเครดิต ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) (เฉพาะผูที่อยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี

- 11 จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล) รับไปดําเนินการ อาชีพคาขาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) (เฉพาะที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง) รับไปดําเนินการ สวนที่เหลือ
นอกเหนือจากที่กลาวมา ธนาคารออมสินจะเปนผูรับไปดําเนินการ
วิธีการคัดแยกลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดําเนินการ
คัดแยกภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน สวนธนาคารอื่น ๆ ที่เหลืออีก 5 แหง จะแยกตามที่อยูที่สามารถติดตอได
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารตรวจสอบ ถ า ลู ก หนี้ ต อ งการทราบว า ธนาคารใดจะเป น ผู ดู แ ลสามารถเข า สู ร ะบบหนี้ สิ น
ของกรมบัญชีกลางและใสเลขที่บตั รประชาชนของลูกหนี้
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ขอเชิญเฝาฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด
“หองสมุดพรอมป ญญา เรือนจําชั่ วคราวเขากลิ้ง” ตําบลวังจันทร และไปทรงเยี่ ยมโรงเรี ยน ตชด.บ านโป งลึก
(สาขานเรศวรหวยโสก) ม.2 บานโปงลึก ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทรที่
11 มกราคม 2553
เวลา 10.00 น. จะเสด็จฯ โดยรถยนตพระที่นั่งจากตําหนักจิตรลดารโหฐาน มายังเรือนจํา
ชั่วคราวเขากลิ้ง โดยใชเสนทางเพชรเกษม เขาที่คลองชลประทานสาย 3 อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเพชรบุรี ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 15 ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ เฝารับเสด็จฯ
จากนั้นจะทรงประกอบพิธีเปดแพรคลุมปายหองสมุดพรอมปญญา เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ทอดพระเนตรภายใน
หองสมุด พระราชทานเข็มที่ระลึกใหกับผูที่สนับสนุนกิจกรรมของเรือนจําจําชั่วคราวเขากลิ้ง การเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง และเสวยพระกระยาหารที่เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง (ภาคเชา การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
เวลา 12.00 น. ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ณ สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราว โรงเรียน
แกงกระจานวิทยา ไปยัง โรงเรียน ตชด. บานโปงลึก
เวลา 12.30 น. เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวหมูบานโปงลึก โดยมี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางนฤมล ปาลวัฒน) รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เฝารับเสด็จฯ จากนั้นประทับรถยนตพระที่นั่ง ไปยังโรงเรียน ตชด.บานโปงลึก
ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กลาวรายงาน ทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอน เยี่ยมหนวยแพทย
พระราชทานและประชาชน
เวลา 13.50 น. ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปยังโรงเรียน ตชด.บานทาวังหิน อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(ภาคบาย การแตงกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว)

- 12 สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ขอเรี ย นเชิ ญ ส ว นราชการและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ประชุ ม
เตรียมการรับเสด็จฯ ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมวีดีทัศนทางไกล ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะมีหนังสือเชิญอีกครั้งหนึ่ง
ผูแทนผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี กรมราชทัณฑ ไดมอบหมายใหเรือนจํากลางเพชรบุรี ดําเนินการจัดทํา
ศูนยกลางเรียนรูที่เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เพื่อเปนศูนยการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่มีกิจกรรมใหเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป และเปนศูนยการเรียนรูที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี หรือในภูมิภาคเขต 7
เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เปนสถานที่กักขังบริเวณผูตองขัง และเปนสถานที่ฝกอาชีพใหกับ
ผูตองขัง โดยผูตองขังที่จะมาอยูที่นี่ไดตองมีความประพฤติดี จะมาจากเรือนจําจังหวัดเพชรบุรี หรือเรือนจํา
จังหวัดใกลเคียง เมื่อไดเขามาอยูในเรือนจําชั่วคราวแหงนี้แลว ผูตองขังจะไดรับการปฏิบัติดูแลในลักษณะ
ผอนคลาย และไดประโยชนจากทางราชการมากขึ้น เชน การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคู เปนสถานที่ฝกอบรมเรื่อง
ระเบียบวินัย ฝกหัดอาชีพ ใหมีความรู ความชํานาญ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดภายหลังพนโทษ ถือเปนสถานที่เตรียมความพรอม
กอนไดรับการปลดปลอยกลับสูสังคม และยังเปนสถานที่ระบายความแออัดของผูตองขังในเรือนจําของจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 โครงการอุปสมบทหมู 100,000 รูป ทุกหมูบ านทั่วไทย
ผูแทนชมรมเพชรบุรีสีขาว ดวยแผนดินไทย ไดชื่อวาเปนแผนดินธรรมที่พระพุทธศาสนาปกหลักอยางมั่นคง
มายาวนานนับพันป กระแสธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย
เกิดเปนประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนไดรับการกลาวขานเปน “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดน
แหงความสุขบนมนุษยโลก คําตอบของการดํารงความรุงเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดํารง
รักษาพระพุทธศาสนาใหมั่นคงคูผืนแผนดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม
ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทยใหเขมแข็ง จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอธํารงความรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน จากโครงการอุปสมบทหมู 7,000 รูป 7,000 ตําบล
ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ผานมา ไดรับการตอบรับจากพุทธบริษัททั่วไทย
ตื่นตัวกันทําหนาที่ชวนผูมาสมัครบวชไดมากกวา 13,000 คน และมีผูเขาบรรพชาอุปสมบท ถึง 10,685 คน
ทําใหคณะสงฆ สาธุชน และหนวยงานองคกรตาง ๆ ที่มีสวนแหงความสําเร็จดังกลาว เห็นพองตองกันวา
ควรจัดใหมีโครงการอุปสมบทหมูครั้งยิ่งใหญเชนนี้อีก และควรขยายไปยังวัดตาง ๆ ที่มีความพรอมทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ เพื่อรวมกันฟนฟูศีลธรรมในทุกชุมชนทั่วแผนดินไทย จึงไดเกิดโครงการอุปสมบทหมู 100,000 รูป
ทุกชุมชนทั่วไทย ใหพุทธบริษัทไทยไดสรางบุญใหญอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเปนผลใหประเทศไทยเปนดินแดนแหง
สันติสุขเปนแบบอยางแกโลกในอนาคตอันใกลนี้

- 13 เริ่มรับสมัครตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2552 57 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2553 ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี
บวชและอบรมที่วัดหวยทรายใต อําเภอชะอํา วัดขอย อําเภอเมืองเพชรบุรี และวัดศีลคุณาราม อําเภอเขายอย
สําหรับกําหนดการเบื้องตน กําหนดการเขาวัด วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 และพิธีบรรพชาใ น วั น เ ส า ร ที่
6 กุมภาพันธ 2553 กอนจะมีพิธีอุปสมบท ในวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ 2553
มติที่ประชุม
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4.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมีติในการประชุม ครั้งที่ 131/2552 เมื่อ
ผอ.กกต. จังหวัด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 สั่งใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางน้ํากลัดใต
เขต 7 อําเภอหนองหญาปลอง ใหม และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดกําหนดนับคะแนนใหม
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ผูที่ไดรับเลือกตั้ง ไดแก นายสมยศ ไทยสุข และนายทองสุข คนชม ซึ่งเปนบุคคลเดิม
ที่ไดรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552
ศาลอุทธรณภาค 7 มีคําสั่งคดีหมายเลขแดงที่ 4442/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชองสะแก เขต 5 จํานวน 2 คน ใหม และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 42/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เห็นชอบ
ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงวาง ในวันที่ 24 มกราคม 2553 รับสมัครระหวางวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีผูสมัคร จํานวน 4 คน
ดวยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทายาง เขต 1 เสียชีวิต คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี จะต อ งดํ า เนิ น การให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ภายใน 60 วั น นั บ แต วั น ที่ ตํ า แหน ง ว า ง (ภายในวั น ที่
14 กุมภาพันธ 2553) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ 43/2552
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เห็นชอบใหมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2553 รับสมัคร ระหวางวันที่
4 – 8 มกราคม 2553
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
5.1 สลากกาชาดการกุศล ประจําป 2553
เหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เปนหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหพนจาก
นายกเหลากาชาดจังหวัด
ทุกขภัยและเปนที่พึ่งของบุคคล ที่ไมมีเงินงบประมาณใด ๆ สนันสนุนนอกจากเงินรับบริจาค ในปที่ผานมา
ไดรับความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี ในการชวยสนับสนุนเงินในการซอมบาน
ผลการดําเนินงานในปที่ผาน ไดดําเนินการซอมแซมบานผูยากไรที่ตกเกณฑ ทั้ง 8 อําเภอ
จํานวน 73 หลัง การดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร ออกหนวยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
โครงการหนึ่งคนเต็มใจให หนึ่งคนเตรียมใจรอรับ ที่ชวยเหลือเด็กที่พอแมเสียชีวิตดวยโรคเอดส โดยมีผูชวยเหลือ
เปนพอแมอุปถัมถ ประมาณ 20 ราย ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส ไตวายเรื้อรัง จัดทําหองใหลางไตผานชองทอง

- 14 เพราะปจจุบันมีผูปวยเปนจํานวนมาก ชวยเหลือผูปวยโรค SLE และโรคธารัสซีเมีย ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
และภัยพิบัติตาง ๆ รายไดสวนใหญที่นํามาชวยเหลือมาจากการจําหนายสลากกาชาดและมัจฉากาชาด
ดังนั้น เหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความรวมมือจากทุกสวนราชการชวยสนับสนุน
นําสลากกาชาดการกุศล ประจําป 2553 ไปจําหนาย เพื่อนํารายไดมาเปนกองทุนสําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การจัดงานหมูเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชันมหาราช จํานวน 109 รูป
ประธานบริหารโรงเรียนเมธารักษการบริบาล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ทรงมีพระชนมพรรษา
82 พรรษา เพื่อเปนการนอมเกลาถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
ตลอดจนเปนการแสดงความสามัคคี ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จังหวัดเพชรบุรี
จึงไดจัดโครงการอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชันมหาราช จํานวน 109 รูป กลุมเปาหมาย ไดแก
ผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) ระหวางวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2553 ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ตําบลบางจาน อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กําหนดบรรพชา วันที่ 16 มีนาคม 2553 อุปสมบท วันที่ 17 มีนาคม 2553 ฉลอง
พระบวชใหม วันที่ 18 มีนาคม 2553 รวมตักบาตรพระสงฆ วันที่ 19 มีนาคม 2553 ณ บริเวณถนนคีรีรัฐยา
(หนาเขาวัง) และลาสิกขาบท ในวันที่ 20 มีนาคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช 2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัด คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน และโครงการ
ดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช 2553 เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูที่สรางสรรค
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงขอเชิญชวนสวนราชการไดประชาสัมพันธ หรือหากพบเห็นบุคคลใด
หนวยงานใด ที่มีคุณสมบัติตามเอกสารที่แจกจายในที่ประชุม สามารถนําสงขอมูลไปยัง สํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดโดยตรง ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 โครงการ “ชวนคูรักรับตะวัน รักนิรันดร วันวาเลนไทน”
นายอําเภอแกงกระจาน โครงการ “ชวนคูรักรับตะวัน รักนิรันดร วันวาเลนไทน” กําหนดจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553
ณ จุดชมวิวพะเนินทุง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหคูรักไดจดทะเบียน
ใหถูกตองตามกฎหมาย เสริมสรางความอบอุน ใหความมั่นคงในครอบครัว ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวของอําเภอแกงกระจานใหเปนที่รูจักมากขึ้น

- 15 สําหรับป 2553 ไดมีการแถลงขาวโดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
ณ นานารีสอรท แอนด สปา จังหวัดเพชรบุรี การจัดงานครั้งนี้มีการประกวดชุดเดินปาใหกับคูรัก จํานวน 5 รางวัล
คูรัก 10 คูแรก ที่แจงความจํานงจะไดรับบัตรที่พักฟรี ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียด ไดที่อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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5.5 ศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2553
หัวหนาสํานักงาน ปภ.จังหวัด เพื่ อ เป น การบู ร ณาการทุ ก ภาคส ว นร ว มปฏิ บั ติ ต ามแผนและมาตรการที่ กํ า หนด
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 รวม 7 วัน เปาหมายใหลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
จํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บลงจากชวงเทศกาลปใหม 2552 รอยละ 5 เรียกวา “7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท
องคราชัน” โดยอยูภายใตยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก 1. ยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมาย 2. ยุทธศาสตร
ดายวิศวกรรมจราจร 3. ยุทธศาสตรดานการใหความรู ประชาสั มพันธและการมี สวนรวม 4. ยุทธศาสตร
ดานการบริการแพทยฉุกเฉิน 5. ยุทธศาสตรดานการประเมินผลและสารสนเทศ สําหรับเปาหมายป 2553
คือใหมีจํานวนลดลงรอยละ 5 ของ ป 2552 โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการหลัก/จุดตรวจลอง รวมทั้งจุดตรวจ
หมูบานในบางพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 กองทุนสวัสดิการชุมชน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาชุมชน ตั้งแตป 2549
ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี มีการดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชน จํานวน 52 กองทุน ซึ่งในปจจุบันรัฐบาล
มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหการจัดสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง และการบริหารจัดการ
มากขึ้น รัฐบาลไดตั้งงบประมาณ จํานวน 722 ลานบาท ที่จะสนับสนุนไปยังตําบลตาง ๆ ที่มีการจัดสวัสดิการ
ชุมชน โดยใชพื้นที่ตําบลเปนเกณฑ ทั้งประเทศมีตําบลที่มีสวัสดิการชุมชน จํานวน 3,000 กวาตําบล
กองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 52 กองทุน ไดเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จํานวน 2 ตําบล ไดแก ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา และตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม
ในสวนตําบลบางขุนไทร คาดวาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2 แสนกวาบาท ขณะนี้ไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 16 5.7 โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2552/2553 ครั้งที่ 2
เกษตรจังหวัด
รัฐบาลกําหนดราคาประกันรายไดจากการขายขาวเปลือก ณ ความชื้นไมเกิน 15 % จํานวน
3 ตัว ไดแก ขาวเปลือกเจา ขาวเปลือกปทุมธานี และขาวเปลือกเหนียว โดยใหเกษตรกรที่ปลูกขาวในพื้นที่
เพราะปลูกขาวนาปรังปการผลิต 2552/2553 ที่มีความประสงคเขารวมโครงการฯ เพื่อขอรับเงินสวนตาง
จากการประกันรายได ดําเนินการ ดังนี้
- แจงขอขึ้นทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอหรือจุดนัดหมายที่อําเภอกําหนด ตั้งแตวันที่
1 มกราคม – 30 เมษายน 2553
- รวมเวทีประชาคม เพื่อรับรองขอมูล ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2553
- ขอรับหนังสือรับรองผลการขึ้นทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม –
20 พฤษภาคม 25553
- ทําสัญญาประกันรายไดกับ ธ.ก.ส. ตั้งแตวันที่ 20 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2553
- การรับเงินชดเชย ธ.ก.ส. ตรวจสอบขอมูล และจายเงินชดเชยเขาบัญชี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

