รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายชาย
นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.สุรพล
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นางสุรัตน์
นายพูลสวัสดิ์
นายพศวีร์
นางขวัญฤทัย
นายสิทธิพงษ์
นางพนอม
นางณัฐนันท์
นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นางวันเพ็ญ
นายวรรณะ
นางศุภามาศ
นายวินัย
นายอํานาจ
นายวชิระ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
แสงผ่องใส
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
พลบุตร
สมบูรณ์ปัญญา
สมใจ
ถนอมเกียรติ
อรรคพิณ
พวงสมบัติ
กํามะหยี
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
พรหมเกษ
สามัคคี
เครือนาค
กันสวัสดิ์
กรมมา
ไผ่เกาะ
ดีหะสิงห์
นพโลหะ

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

๒
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายสุธี
นายวันชัย
นางนิทรา
นายพัฒนพงศ์
นางสาวภัทราภรณ์
นางชื่นจิตร
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
นายสุรินทร์
นายสําเนา
นายประสาร
นายถนอมพล
นางสาวณุวรรณา
นางสาวนัทธมน

ไวปัญญา
จันทรกูล
แย้มบุตร
ฤทธิรงค์
ชัยสุวรรณ
คุปต์กาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
ธีรจามรนันท์
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
ดอนไพรวัน
อนันตกิจไพศาล
รัตนวิบูลย์

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

อําเภอ
๔๑ นางสาววีณา
๔๒ นายปราโมทย์
๔๓ นายชวลิต
๔๔ นายประมณฑ์
๔๕ นายภคพัส
๔๖ นายสุทธา
๔๗ นายกฤช
๔๘ นายวิรุฬ

มุทธากาญจน์
สําเภาเงิน
ปราบพาล
สุจริต
ส่งวัฒนายุทธ
ธรรมอํานวยสุข
ร่างน้อย
ทองสุทธิ์

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
รักษาการในตําแหน่งนายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๙ พ.ต.ท.สุวิน
๕๐ พ.ต.อ.วิทัศน์
๕๑ พ.ต.ท.วศพล
๕๒ พ.ต.ท.บุญเสริม
๕๓ พ.ต.ท.ชูชาติ
๕๔ พ.ต.ท.ฉัตรชัย

กูลรัตน์กิติวงศ์
บริรักษ์
เรืองจ้อย
พูลถิน
นามจัด
รังสิมันต์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด

๓
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

พ.ต.ท.สมเกียรติ
พ.ต.ท.กริช
พ.ต.ท.ยุทธนา
พ.ต.ท.วิศิษฐ์
ร.ท.อ.ณัฐวัฒน์
พ.ต.ท.ณฐพล
พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์

โฉมฉาย
เนาวรังสี
นวลคล้ํา
สังขนันท์
นพวัฒนนันท์
แสงนิล
สมันตรัฐ

๖๒ พ.ต.ต.เดชา
๖๓ ร.ต.ท.สําราญ
๖๔ ร.ต.ท.ประจักษ์

กระจ่างพล
มาลาลักษมี
เทศทอง

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
๖๕ ร.อ.กําพล
๖๖ ร.ท.วีระวัฒน์
๖๗ พ.อ.สิงห์ทอง

เปี่ยมสิน
โพธิ์ไทรพิทักษ์
หมีทอง

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๖๘ นายจิรวัตร
๖๙ นายรังสรรค์
๗๐ นายราเชนทร์
๗๑ นายกรีฑา
๗๒ นายไพฑูรย์
๗๓ นายขจร
๗๔ นางสาวภัลยกร
๗๕ นายจรูญ

กิจกล้า
สอนส่งกลิ่น
อุดมศิริ
อักษรนันทน์
ศรจังหวัด
เศรษฐยานนท์
ลานทอง
แก้วขาว

๗๖ นายธนกร

รัตตมงคล

แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัด
เพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๗ นางสาวนงนิตย์
เต็งมณีวรรณ
๗๘ นายอัครพล
พึ่งธรรม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

๔
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายเดชะ
นายสุรศักดิ์
นางสาวชุลีพร
นายคูณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๓ นางมนณกร
๘๔ นางสาวบุศรา
๘๕ นางวรรณเพ็ญ
๘๖ นางสาวศิริ
๘๗ นายศักดา
๘๘ นายนพรัตน์
๘๙ นางสาวภัทรวดี
๙๐ นายทวี
๙๑ นายอานนท์
๙๒ นายสมบัติ
๙๓ นายสมเกียรติ
๙๔ นางไพรินทร์
๙๕ นางเจตน์พิฐ
๙๖ นายคะนึง
๙๗ นายทองล้วน
๙๘ นายธนกร
๙๙ นายประกิต

มังคละ
หนูพรหม
ใสสะอาด
สังข์สูตร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

การ์ณต์ภาส
รัตนประพันธ์
เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
ประจักษ์บุญเจษฎา
จันทร์คง
เลิศอาวาส
อานอาชา
ที่ปรึกษา
ตันติสังวรางกูล
นวลละออง
เจริญทวีทรัพย์
นิมาภาศ
พงษ์ศรีเจริญสุข
เผ่าวิจารณ์
สุรณาภรณ์ชัย
ขําเลิศ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๐ นายชาญวิทย์
จันทร์ทับ
๑๐๑ นายสัมฤทธิ์
กีรติวรการ
๑๐๒ นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
๑๐๓ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
๑๐๔ นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๕ นายรัชชัย
พรหมา
๑๐๖ นายจรัส
คําแพง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี

๕
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นายสุรเทพ
นายบุญเกื้อ
นายชัยวัฒน์
นายศุภชัย

ทองเสริม
เจี้ยมดี
ลิ้มลิขิตอักษร
เม่งพัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๑ นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๑๒ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
๑๑๓ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๔ นางสาวเปรมนีย์

ทรัพย์โชคไชย

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๕ นายชูชีพ
ร่วมบุญ
๑๑๖ นายศุภกร
ทองคล้ํา
๑๑๗ นายปรีชา
อมรพันธางค์

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี)

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๘ นายอนุสรณ์
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๑๙ นายสุพจน์
๑๒๐ นางบุษศา

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สวนอินทร์
ประพันธ์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๑ นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๒ นายปิยฤกษ์

อินทะจักร์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๓ รศ.ดร.กาญจนา
๑๒๔ นางสาวสุวรรณา
๑๒๕ นายพนัส
๑๒๖ นายบุญรอด
๑๒๗ นายอภิชาต

บุญส่ง
แสงสุริฉาย
ทองภูเบศร์
พุทธารักษ์
สามนคร

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

๖
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

นายจํานงค์
นายประมุข
นายสุวัฒน์
นายณรงค์
นายสมจิตร์
นายวรวิทย์
นางภัทรอร
นายชาญณรงค์
นายสมหมาย

สุขชู
ติฐิโต
รัตน์ปริคณน์
นิติกาล
มีวาสนา
กิตติคุณศิริ
อินพรม
รัตนา
ลิ้มเจริญ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๗ นางประไพพิศ
๑๓๘ นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๓๙ นายวาที
๑๔๐ นายสมเกียรติ

อากาศวิภาต
รัตนพันธ์

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๑ นายสิทธิพร
๑๔๒ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๓ นายอภิชาต
๑๔๔ นายวิเชียร

สุขประเสริฐ
วิบูลศิลป์โสภณ
พวงน้อย
เรียบร้อย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๕ นางสุขใจ
๑๔๖ นายศุภชัย
๑๔๗ นายอนุรักษ์
๑๔๘ นายวรรธน
๑๔๙ นายมนัส
๑๕๐ นางสาวปรนัย
๑๕๑ นายเสนาะ
๑๕๒ นางสาวสุชญา
๑๕๓ นายกนก
๑๕๔ นายภราดร

ชื่นจิต
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
เติมวรรธนภัทร
พูลมา
เลียนวราสัย
เอี่ยมเอก
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน

๗
๑๕๕ นางณัฐกฤช

กรีธาธร

แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕๖ นายอานนท์
๑๕๗ นายประทีป
๑๕๘ นางสาววรากุล
๑๕๙ นางสาวสุวรัตน์

พร้อมเพรียง
นทีทวีวัฒน์
วัชญากาญจน์
มุขรัตน์

แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
รักษาการในตําแหน่งป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
๒ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๓ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
๔ ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
๕ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๖ รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๗ สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
๘ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๙ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
๑๐ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
๑๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๒ โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๓ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
๑๔ นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
๑๕ นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
๑๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
๑๗ ชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๘
๑. มอบเงิ นบํ ารุงขวั ญแก่นั กกี ฬาที่ทํา ชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่ง ขัน กีฬ า
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ตรังเกมส์” และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ “อุตรดิตถ์เกมส์”
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในนามตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ผอ.ศูนย์การกีฬาฯ
แห่งชาติ ครั้ งที่ ๓๘ ณ จั งหวั ดตรั ง จํ านวน ๑๕ ชนิด กีฬา และการแข่ งขั นกีฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๒๗
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน ๑๐ ชนิดกีฬา นักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๘ “ตรังเกมส์” จํานวน ๒ เหรียญเงิน จากกีฬาเทนนิส และกีฬายิงปืน ๒ เหรียญทองแดง จากการกีฬา
ปันจักสีลัต และกีฬามวยไทยสมัครเล่น เป็นลําดับที่ ๖๓ ของประเทศ และได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่ งชาติ ครั้ง ที่ ๒๗ “อุ ต รดิ ตถ์ เ กมส์ ” จํา นวน ๗ เหรีย ญทองแดง จากกี ฬาเทนนิ ส กีฬ ามวลสากล
สมัครเล่น กีฬายิงปีน กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง และกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง เป็นลําดับที่ ๖๖ ของประเทศ
เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจึงขอมอบเงินบํารุงขวัญ
ให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้
ประธาน

ขอบคุณผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายวาที
อากาศวิภาต อัยการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสํานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
(๒) นางบุษศา ประพันธ์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย
(๓) นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ย้ายมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
๑.๒ ผู้บริหารที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นายธวัชชัย รักขนาม
นายอําเภอชะอํา ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๒) นายปราโมทย์ สําเภาเงิน
นายอําเภอท่ายาง ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๓ ขอบคุณส่วนราชการ/หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๒๕

ประจําปี ๒๕๕๔
ประธาน

ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร”
ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๔ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อแสดงความขอบคุณ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ
Thank you Party ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

๙
ได้ รับ การสนั บ สนุ น ดนตรี จ ากมณฑลทหารบกที่ ๑๕ สํ าหรั บส่ ว นราชการที่ ยัง ไม่ไ ด้ ดํา เนิ น การเบิ ก เงิ น ขอให้
ดําเนินการให้เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน
๒,๒๖๖.๕๔ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๑,๒๐๒.๔๘ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๓.๐๕ งบประจํ า ได้ รั บ จั ด สรร
๕,๓๗๕.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๓๗๖.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๑ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๗,๖๔๑.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๕๗๘.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน มีหน่วยงานได้รับจัดสรร จํานวน ๕๕ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๒๑ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน
๔ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐ จํานวน ๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๕ จํานวน
๑๒ หน่วยงาน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๙ หน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๘.๒๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รวมเงิน
ที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๘ งบประมาณ หน่วยงานที่ไม่มีผลการ
เบิกจ่าย ๘ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานเพชรบุรี ที่ทําการปกครองอําเภอแก่งกระจาน ที่ทําการปกครอง
อําเภอชะอํา ที่ทําการปกครองอําเภอท่ายาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม และสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี (กลุ่มจังหวัด)
งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๘ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑๕๓.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ รวมเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗.๓๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๗.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘ ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบ ๗๖ จังหวัด ลําดับผลการเบิกจ่ายจาก
ส่วนกลาง (งบลงทุน) จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๖๖ (งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๔๖ จากงบจังหวัด (งบลงทุน)
อยู่ในลําดับที่ ๔๗ (งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๖ ภาพรวม จากงบส่วนกลาง อยู่ในลําดับที่ ๔๖ จากงบจังหวัด อยู่ใน
ลําดับที่ ๔๕
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๑.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๗๓.๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๕๔ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๐ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๘.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๗๙.๗๓ คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๒๐ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๐๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๘๕๒.๙๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๘

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของจังหวัด ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน
๔๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔๕,๘๗๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๐,๘๒๐,๐๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๒ คงเหลือ
๑๓๕,๐๕๕,๕๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๘ แยกเป็นงบดําเนินงาน ๑๗.๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๔ งบลงทุน ๑๑๘.๒๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗ แยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอาหาร
ปลอดภัย จํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔๔.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๐
๒) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๓.๐๓ ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ ๗.๑๒ ๓) เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ ที่ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จํ านวน ๒๔ โครงการ
งบประมาณ ๔๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ ๔) เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้
คู่คุณธรรม จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗
แยกตามหน่วยงานเป็นของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘ แสนบาท
สํานั กงานปศุ สัตว์จั งหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๔.๒ ล้ านบาท ที่ ทําการปกครองอําเภอ
หนองหญ้าปล้อง จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑ ล้านบาท ที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒ ล้านบาท สํ านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔.๕ ล้านบาท
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๙ ล้านบาท สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๕ ล้านบาท สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ
๓๗.๒ ล้านบาท โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ที่ทําการปกครอง
อําเภอท่ายาง จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๙ ล้านบาท สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี จํานวน
๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓๗.๗ ล้านบาท สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๕.๓ แสนบาท สํ านักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดเพชรบุ รี จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗ ล้านบาท
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕ แสนบาท
ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๒ ล้านบาท และที่ทําการปกครองอําเภอ
แก่งกระจาน จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕ แสนบาท
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย
๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน
๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕๗,๓๕๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๗,๘๕๒,๔๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ แยกเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางผลิตและแปรรูป สินค้าประมง เกษตรผลิตภัณฑ์
ชุมชนและอุตสาหกรรม จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๙๐.๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑.๖๘ ๒) พัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งนิเ วศน์ เกษตร ประวัติ ศ าสตร์ และวิถี ชีวิตชุ มชน จํานวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๕.๖๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมทะเล – ชายฝั่ ง และปรับปรุ ง
สิ่งแวดล้อมที่ดี จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔๖.๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑
๔) ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจั ดการแบบบูรณาการกลุ่ม จังหวัด จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๓ แสนบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ แยกเป็นงบดําเนินงาน ๑๐๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘ ล้านบาท

๑๑
คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ งบลงทุน ๑๕๓.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๓ สําหรับการ
เบิกจ่าย ในการดําเนินโครงการใดที่มีการดําเนินการแยกพื้นที่และงบประมาณชัดเจน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหน่วยดําเนินการดําเนินการเบิกจ่าย สําหรับ
โครงการใดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๒ จังหวัดขึ้นไป ให้จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสํานัก OSM เป็นผู้ดําเนินการเบิกจ่ายจาก
งบประมาณ ๒๕๗.๓ ล้าน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยเบิกจ่าย ๕๗.๘ ล้านบาท จังหวัดสมุทรสงคราม เบิกจ่าย
๕๗.๘ ล้านบาท จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่าย ๗๘.๘ ล้านบาท และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบิกจ่าย ๖๒.๘ ล้านบาท
ซึ่งแผนการใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่อยู่ในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔
ในส่วนของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพิ่งจะได้รับการอนุมัติ โครงการชลประทาน
เพชรบุรี งบประมาณ ๓๐ ล้ านบาท และกลุ่ม จังหวั ดเรื่องของป้ ายชี้ ทางและท่ องเที่ยวเชื่อมโยง อยู่ระหว่ าง
e-Auction ในส่วนของเขื่อนกัดเซาะยังไม่ได้ดําเนินการ โครงการปะการังเทียมอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ผลการดํ า เนิ น งานโครงการแก้ไขปัญ หาความยากจนระดับ ครัว เรือ นจั ง หวั ด เพชรบุรี ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของคณะทํางาน ประกอบด้วย ๑) คณะทํางาน
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุน
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จํานวน ๔ ครัวเรือน ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะอาชีพและช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน แนะนําให้ครัวเรือนจัดทําบัญชีรายจ่ายให้เป็นปัจจุบันและดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
มอบหมายให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองหญ้าปล้อง ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ พบไก่ที่ได้รับการสนับสนุน ๕๐ ตัว/ครัวเรือน ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๔๐ – ๔๒ ฟอง/วัน ทําให้มีรายได้เสริม
เฉลี่ยวันละ ๑๒๐ บาท/วัน แนะนําให้ครัวเรือนดูแลทําความสะอาดโรงเรือนและจัดทําบัญชีรับ–จ่ายตัวเรือน
ให้เป็นปัจจุบัน ๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านรับจ้างและอื่น ๆ สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย พบวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
กลุ่มอาชีพรับจ้างตัดหญ้า ถากหญ้า กลุ่มรับซื้อของเก่า เก็บของเก่า มีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๐๐ – ๓๐๐ บาท/วัน กลุ่ม
ซักอบรีด มีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท/วัน แนะนําให้ครัวเรือนจัดทําบัญชีรับ–จ่าย ครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน
และให้มีการออมเงิน ๔) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านเย็บผ้าและอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย พบอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรมมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
เพิ่มเฉลี่ย ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท/วัน อาชีพเพาะเห็ด มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท/เดือน แนะนําให้ครัวเรือน
จัดทําบัญชีรับ–จ่ายครัวเรือน และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครัวเรือนที่ได้รับการพิจารณาทักษะอาชีพ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน แยกเป็นอาชีพ ดังนี้ อาชีพปศุสัตว์
จํานวน ๔๐๘ ครัวเรือน อาชีพประมง จํานวน ๖๑ ครัวเรือน อาชีพเกษตรกรรม จํานวน ๒๓๑ ครัวเรือน อาชีพค้าขาย

๑๒
จํานวน ๑๐๖ ครัวเรือน อาชีพบริการรับจ้างและอื่น ๆ จํานวน ๘๑ ครัวเรือน อาชีพช่าง จํานวน ๓๓ ครัวเรือน
อาชีพงานฝีมือ จํานวน ๑๔ ครัวเรือน อาชีพเย็บผ้าและอุตสาหกรรม จํานวน ๑๑ ครัวเรือน ผลสํารวจข้อมูล จปฐ.
ปี ๒๕๕๔ ครัวเรือนที่สํารวจทั้งหมด ๘ อําเภอ จํานวน ๖๔,๘๙๗ ครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จํานวน
๙๙ ครั วเรือ น เป็ นครั ว เรือนเดิ ม จากปี ๒๕๕๓ จํ านวน ๖๐ ครัวเรือน ครั วเรือ นใหม่ จํานวน ๓๙ ครัวเรื อ น
ครัวเรือนเดิมได้รับงบประมาณ จํานวน ๓๒ ครัวเรือน
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ขณะนี้ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร และการประเมินรอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จากคณะกรรมการ
จากสถาบันพระปกเกล้าแล้ว และจะมีการประเมินรอบที่ ๒ จากคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ โครงการรณรงค์ ๗ วันอันตราย
การรณรงค์ ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ มีอบุ ัติเหตุ จํานวน ๔๓ ครั้ง
ประธาน
เสียชีวิต ๑ ราย ในพื้นที่อําเภอท่ายาง สาเหตุเนื่องจากรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไม่มีไฟ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา ๗๕ % จึงขอความร่วมมือตํารวจภูธร รณรงค์เรื่องการสวมหมวก
นิรภัยอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ตํารวจ อปพร.
กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ช่วยกันปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเข้ารับพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
ทางรัฐบาลจึงกําหนดให้วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ทุกจังหวัดต้องจัดพิธีถวายราชสดุดี ในส่วนของ
จังหวัดเพชรบุรี ได้เรียนเชิญส่วนราชการร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพริบพรี
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมพริบพรี เวลา ๐๘.๐๐ น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึง เวลา ๐๘.๐๙ น. ประธานถวายเครื่องราชสักการะ และ
กล่าวถวายราชสดุดี หลังจากเสร็จพิธีจะมีกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีของ อสป. การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปกติขาว จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓
๔.๒ นโยบายการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นโยบายการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่จะปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงรับ
นโยบายโดยยกระดับสถานีอนามัยเป็น รพ.สต. และเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน จนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุข ปี ๒๕๕๓ จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายการดําเนินการ ๑๗ แห่ง ปี ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดให้ดําเนินการให้ครบ ทั้งหมด ๑๐๐ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นหน่วยบริการด่านหน้า เป็นหน่วย
บริการที่มีภารกิจหลัก ด้านส่งเสริม รักษา ควบคุม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ คุ้มครองผู้บริโภค เน้นบริการเชิงรุก
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลักษณะสําคัญ คือ มุ่งเน้นการส่งเสริม การบริหาร
จัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม บริการแบบเชิงรุก ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีความเชื่อมโยงกับระดับอื่นที่สูงกว่า
บุคลากรมีความรู้และทักษะแบบสหสาขาวิชาชีพ ทํางานเป็น team work จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งไปและกลับ
รูปแบบของ รพ.สต. มี ๒ รูปแบบ คือ แบบเดี่ยวและแบบเครือข่ายในเขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดเพชรบุรี
จะไม่มี รพ.สต. ในเขตพื้นที่พิเศษ จะมีในเขตเมืองและเขตชนบทเท่านั้น ในส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีสถานีอนามัย
ที่พัฒนาเป็น รพ.สต. จะเป็นลักษณะของ รพ.สต.เดี่ยวและเครือข่าย จํานวน ๓๕ แห่ง หัวใจ ๔ ดวง หรือแนวคิด
ของ รพ.สต. คือ เป็นศูนย์กลาง มีอาสาสมัครสาธารณสุขมาช่วยทําหน้าที่ในระดับหมู่บ้าน ตําบล ชุมชน มีแผน
สุขภาพตําบล มีกองทุนสุขภาพตําบล ภารกิจของ รพ.สต. มี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
รพ.สต. แตกต่างจากสถานีอนามัยอย่างไร คือ เพิ่มคุณภาพบริการ มีพยาบาลเวชปฏิบัติ แพทย์
หมุนเวียน เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแลเรื่องของบุคลากร รักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ การส่งเสริม
งบประมาณ ทํางานเชิงรุกมากขึ้น เรื่องของชุมชน ครอบครัว องค์ประกอบหลักของ รพ.สต. มีการปรับภาพลักษณ์
มีบุคลากรพร้อม มีระบบเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลแม่ข่าย มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. มีการพัฒนา
บุคลากร มีแผนสุขภาพตําบล การปรับภาพลักษณ์จะเปลี่ยนป้ายจากสถานีอนามัยเป็น “โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตํ า บล” บุ ค ลากรทั้ ง เดี่ ย วและเครื อ ข่ า ย เดิ ม จะมี หั ว หน้ า สถานี อ นามั ย เป็ น ผู้ บ ริ ห าร จะเปลี่ ย นเป็ น
“ผู้ อํ า นวยการ รพ.สต.” สายรั ก ษาจะมี แ พทย์ อ อกไปหมุน เวี ย นหรื อ พยาบาลวิ ช าชี พ มี ส ายส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น
อย่างน้อย ๑ คน และมีสหวิชาชีพสนับสนุน ทุก รพ.สต. จะมีระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระบบข้อมูลเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานผ่านระบบเข้าสู่ สํานั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่งชาติ มีการเชื่ อมต่ อบริ การเว็ปแคมที่จ ะ
เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลแม่ข่าย การพัฒนาคณะกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
มีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ผู้อํานวยการ รพ.สต. เป็นรองประธาน และตัวแทน อปท. ตัวแทนจากภาคประชาชน
ชุมชน ตัวแทนผู้รับบริการ เป็ นกรรมการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี มี การพัฒนา
บุคลากร มีแผนสุขภาพตําบลที่มาจากชุมชนเอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง นายจุรินทร์

๑๔
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากสถานี
อนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จะทําให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โดยจะมี
การส่งทีมงาน ส่งวัสดุ อุปกรณ์ โดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ลดการแออัดในการรักษา ณ โรงพยาบาลทั่วไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการ ๑ คณะ ๑ อําเภอ
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โครงการ ๑ คณะ ๑ อําเภอ เป็นนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความ
เข้มแข็งชุมชน โดยใช้ ๔ พันธกิจของวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด ในการดําเนินการมีนโยบายให้การขับเคลื่อน
โดยกําหนดให้หน่วยงานระดับคณะ ประกอบด้วย ๗ คณะ และสถาบัน ๑ สถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ ๘ อําเภอ
ของจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๒) อําเภอบ้านลาด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๓) อําเภอท่ายาง คณะวิทยาการจัดการ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๔) อําเภอบ้านแหลม คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๕) อําเภอเขาย้อย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๖) อําเภอชะอํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๗) อําเภอแก่งกระจาน คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๘) อําเภอหนองหญ้าปล้อง
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการดําเนินการขับเคลื่อนได้มอบหมายให้
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและสร้างความเข้มแข็งชุมชนเป็นผู้นํานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สําหรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เครือข่าย โดยใช้เครือข่ายในพื้นที่ กับกลยุทธ์
การมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ กลยุทธ์การขับเคลื่อน ใช้ ๔ กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์เครือข่าย กลยุทธ์การมีส่วนร่วม กลยุทธ์การเสริมพลังอํานาจ และกลยุทธ์การบูรณาการ ทั้ง ๔ กลยุทธ์
ต้องขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์การพัฒนา ๒ กลยุทธ์ คือ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และชุมชนมีคุณภาพชีวิต
คุณภาพการศึกษาที่ดี
ประธานองค์กรชุมชน คณะทํางานประสานงานองค์กรชุมชนเพชรบุรี ทํางานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี กรมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งได้มีการทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยเฉพาะในภาพประชาชนจะเป็นตัวเสริมกับส่วนราชการ
ขณะนี้ได้ดําเนินการเรื่องของสภาองค์กรชุมชน ขณะนี้มีจํานวน ๔๖ สภา และจะดําเนินการพัฒนา จํานวน ๕ สภา
กองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน ๕๓ กองทุน จะดําเนินการเพิ่ม จํานวน ๒๕ กองทุน และศูนย์ประกันสุขภาพ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ดําเนินการอยู่ สําหรับในปี ๒๕๕๔ จะดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน

๑๕
ประธาน

กรณีแบ่งคณะรับผิดชอบพื้นที่ ใช้เกณฑ์พิจารณาอย่างไร

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การแบ่งคณะรับผิดชอบพื้นที่จะแบ่งตามความถนัด กรณีคณะทํางานนั้น ๆ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ให้ประสานการทํางานจากคณะอื่น ๆ โดยการลงพื้นที่แต่ละครั้งจะประสานงาน
กับนายอําเภอในพื้นที่นั้น ๆ ให้ทราบก่อนทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๔
ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สําคัญในการผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง
รัฐบาลจึงได้กําหนดให้วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” โดยในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙
คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้มีการจัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควรกําหนดให้วันที่
๑ พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ รับรองวันที่ ๑ พฤษภาคม จนเป็น
ที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงาน
ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ภายในงาน
มีกิจกรรม การบริจาคโลหิต การประกวดธิดาแรงงาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแรงงานเสียงทอง การแข่งขัน
กีฬาแรงงานต้านยาเสพติด และการประกวดกองเชียร์ การจําหน่ายสินค้าราคาถูก การออกหน่วยบริการของ
ส่วนราชการ ในงานดังกล่าวจะมีการกล่าวคําปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน
โดยผู้ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลการประกวดธิดาแรงงานและ
ร้องเพลง โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และเวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลกีฬา กองเชียร์ และพิธีปิด
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสุรชัย อังเกิดโชค) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาท่องเที่ยว “งานพระนครคีรี – เมืองเพชร
ครั้งที่ ๒๕” ประจําปี ๒๕๕๔
สถิติจังหวัด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาท่องเที่ยว “งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕”
ประจําปี ๒๕๕๔ มีความพึงพอใจค่อนข้างสูง จากผู้มาท่องเที่ยว จากการเก็บตัวอย่าง จํานวน ๑,๑๐๐ ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การจุดพลุ การประดับไฟ แสงสีเสียงบนเขาวัง การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนแห่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมบนพระนครคีรี
ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ๕ อันดับแรก ได้แก่ การรักษาความสงบและความปลอดภัย ร้อยละ
๙๘.๙ ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ร้อยละ ๙๘.๗ การจัดหน่วยพยาบาล ร้อยละ ๙๘.๔ ความสะอาด
บริเวณงาน ร้อยละ ๙๘.๓ ความเหมาะสมด้านราคาสินค้าและบริการ ร้อยละ ๙๗.๘ สิ่งอํานวยความสะดวก

๑๖
ที่ประชาชนไม่พึงพอใจ ๓ อันดับแรก ได้แก่ สถานที่จอดรถ ร้อยละ ๔.๔ ด้านการจราจร ร้อยละ ๔ ด้านห้องสุขา
ร้อยละ ๓.๙ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงาน พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๙ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๒๖.๔
พึงพอใจค่อนข้างมาก ร้อยละ ๕๓ พึงพอใจค่อนข้างน้อย ร้อยละ ๙.๕ พึงพอใจน้อย ร้อยละ ๑.๔ ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ ๐.๗ โดยอยากให้มีการประดับไฟบนเขาให้มากกว่านี้ เรื่องราคาอาหาร สถานที่จอดรถ การจราจร ถนน
คนเดิน และเพิ่มห้องสุขาให้เพียงพอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ปศุสัตว์จังหวัด
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรมปศุสัตว์
ได้จัด “โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ได้ ๘,๔๐๐ ตัว เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
พระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสมีโค – กระบือ
ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
ให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทน
ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ทั้งเป็นการรวมใจ
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สําคัญคือไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพศเมีย จํานวน ๘,๔๐๐ ตัว เพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการ
ธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ จํานวน ๘,๔๐๐ ราย ทั่วประเทศ รวมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ โค –
กระบือแก่เกษตรกรสมาชิก โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ที่มีความประพฤติดีและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา จํานวน ๒๐,๐๐๐ ราย โดยดําเนินการจัดพิธีไถ่ชีวิต โค–กระบือ ในส่วนกลาง ๑ ครั้ง
จํานวน ๙๘๔ ตัว และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ๆ ละ ๑ ครั้ง จํานวน ๗,๔๑๖ ตัว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
เพื่อเปนการสนองพระราชดําริและรวมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อสัตว์เป็นตัว ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท บริจาคสัตว์ที่
มีอยู่แล้ว หรือบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อ โค – กระบือ ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตบัดนี้เปนไป
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแจกจายที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

๑๗
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด มติที่ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเขากระปุ ก เขต ๑๒ อํ า เภอท่ า ยาง แทนสมาชิ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต ในวั น ที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับสมัครระหว่างวันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร จํานวน ๓ คน
มติที่ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย และมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๘ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย เขต ๑
แทนสมาชิกที่ลาออก ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร
จํานวน ๔ คน
มติ ที่ ป ระชุม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่ อวั น ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ มี ม ติใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก และมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก เขต ๘ แทนสมาชิกที่ลาออก
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร จํานวน ๒ คน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ร่ ว มกั บ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร จั ด สร้ า งพระไพรี พิ น าศ
พระพุทธรูปประจําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยรวบรวมโลหะสารจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียง
ทางพุทธคุณทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้กระทําพิธีมหาพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์ โชคลาภ
และเมตตามหานิยม ซึ่งหลวงพ่อคง ฐิตวิริโย วัดเขากลิ้ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมจารแผ่นทอง
นาก เงิน กับพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสร้างวัด
ณ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปไพรีพินาศ เนื้อโลหะ ปิดทอง ขนาดหน้าตัก ๕.๙ นิ้ว
จํานวนที่สร้าง ๒๙๙ องค์ ๆ ละ ๕,๙๙๙ บาท พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อทองทิพย์ จํานวนที่สร้าง ๙๙๙ องค์ ๆ ละ
๔๙๙ บาท พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ เนื้อทองทิพย์ จํานวนที่สร้าง ๕๙๙ องค์ ๆ ละ ๒๙๙ บาท และเหรียญพระไพรี
พิ น าศ เนื้ อ ทองแดงกะไหล่ ท อง จํ า นวนที่ ส ร้ า ง ๙,๙๙๙ เหรี ย ญ ๆ ละ ๑๙๙ บาท สั่ ง จองได้ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชเฉลิมพระเกียรติ หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ทุกจังหวัด ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับพระ ณ สถานที่สั่งจอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ๘๔ ไร่” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
หน.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และครบรอบ ๕๐ ปี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ทย อี ก ทั้ ง ครบรอบ ๓๐ ปี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน ในวั น ที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงได้จัดโครงการการ “เพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่
๘๔ ไร่” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

๑๘
ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน โดยมีกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ ๘๔ ไร่ จํานวน ๑๖,๘๐๐ กล้า กิจกรรมจัดทําฝายต้นน้ํา
แบบผสมผสาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท และกิจกรรมการทําโป่งเทียม ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ งานสัปดาห์วันเกษตรกรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
กําหนดจัดงานสัปดาห์วันเกษตรกรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณสนามตรงข้ามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงบริการ
ของรั ฐ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ตรงความต้ อ งการ
เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกําลังใจแก่เกษตรกร ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรและจําหน่ายสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ จัดนิทรรศการให้บริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ พิธีสงฆ์ ทําบุญเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันเกษตรแห่งชาติเพชรบุรี การประกวดพืช เป็นต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกจ่ายที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจั ดงานสั ปดาห์วั น เกษตรกรแห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุ รี สภาเด็ก และ
เยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
จะมีกิจกรรมออกร้านมัจฉาสภาเด็ก เพื่อหารายได้ทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชน หากส่วนราชการใดได้รับ
หนังสือขอรับการสนับสนุนสิ่งของนําไปออกร้านมัจฉาสภาเด็ก กรุณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ กิจกรรมประทีมโคมไฟ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๔
ผู้แทน หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี หรือเขาวัง เดิมเป็นพระราชวัง
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจึงได้กําหนดจัดกิจกรรมงานประทีมโคมไฟ
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณวัดพระแก้วน้อย โดยมีกิจกรรมลอยโคม แสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จึงขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมส่งโคมไฟเข้าประกวด ทั้งแบบสวยงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรณีส่วนราชการไม่ส่งโคมไฟเข้าประกวดสามารถส่งตรา
สัญลักษณ์ของส่วนราชการ ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี เพื่อนํามาติดโคมที่ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคีรีจัดทําไว้ให้
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๔ งานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ ๒

๑๙
ผู้แทนนายอําเภอบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐและ
เอกชน ร่วมกันจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” อําเภอบ้านแหลม ครั้งที่ ๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ทอดยาวจากตําบลบางตะบูน ถึงตําบลแหลมผักเบี้ย ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมง บ้านแหลมเป็นคลังอาหารทะเลที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี มีการเพาะเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่
มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมฝั่งทะเล เช่น ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอารามที่มีความศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง โดยตลอดการจัดงานจะมีการ
ประกวดจัดนิทรรศการของหน่วยราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเน้นผลงาน สถานที่
ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญ ตลอดจนจําหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่กิจกรรมลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๗
การจัดรถรางบริการนักท่องเที่ยว นมัสการหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่าง ๆ เช่น หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา หลวงพ่อ
สั ม ฤทธิ์ วั ดต้ น สน ชมศาลาการเปรี ยญไม้ สั ก ของสมเด็จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช วัด ในกลาง ชมป่ า ชายเลน
โครงการพระราชดําริ เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิด ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ในงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ ๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้นํากิจกรรมลาน
วัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๗ ไปร่วมแสดงในกิจกรรมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่ของอําเภอบ้านแหลม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอาชีพ
ให้มีรายได้เข้าท้องถิ่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐
๕.๕ การแข่งขันแก่งกระจานมินิมาราธอน ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔
ผู้แทนนายอําเภอแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจานร่วมกับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จะจัดการแข่งขัน
แก่งกระจานมินิมาราธอน ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเขื่อนแก่งกระจาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอแก่งกระจาน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(ในวันเวลาราชการ) ณ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และที่ว่าการอําเภอแก่งกระจาน สมัครหน้างาน
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๐๐ –
๐๕.๔๕ น. จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

