รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม 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.สมพงษ์
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.อ.สีหเดช
นายเพชรฤกษ์
นายสาธิต
นายพศวีร์
นางขวัญฤทัย
นายคํารณ
นายธวัชชัย
นางณัฐนันท์
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายวรรณะ
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายอํานาจ
นายประเสริฐ
นางนันทิรา
พ.อ.ธนวิทย์

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
ไทรงาม
วัชรขจร
สมสมาน
ดีสนธิโชติ
แทนสวัสดิ์
รัตนศรีทอง
สมใจ
ถนอมเกียรติ
พวงมณี
จูทอง
กํามะหยี่
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
สามัคคี
เครือนาค
กรีสุระเดช
กรมมา
สีน้ําเพชร
ชูเกตุ
นพโลหะ

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

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

นายสุธี
นายวันชัย
นางนิทรา
นายพิทักษ์
นางสาวสุณี
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายธเนศ
นางสาวกนกวรรณ
นายสําเนา
นายทรงเกียรติ
นายประสาร
นายเอกภพ
นางสาวณุวรรณา
นายราชัน

ไวปัญญา
จันทรกูล
แย้มบุตร
บุญชูกุศล
ธนจารุพัฒน์
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
สายสินธุ์
ผดุงขันธ์
สุวรรณสัมพันธ์
เชาวน์โอภาส
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
อนันตกิจไพศาล
มีน้อย

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

อําเภอ
๔๑ นายประจวบ
๔๒ นายเลิศพรไชย
๔๓ นายปราโมทย์
๔๔ นายประมณฑ์
๔๕ นายไพบูลย์
๔๖ นายวิรัตน์
๔๗ นายรัฐพล
๔๘ นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
ไชยฤทธิ์
สําเภาเงิน
สุจริต
ยิ้มแย้ม
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๙ พ.ต.อ.วิฑูรย์
๕๐ พ.ต.ท.วศพล
๕๑ พ.ต.อ.วิทัศน์
๕๒ พ.ต.อ.เดชา
๕๓ พ.ต.อ.บัญญัติ
๕๔ พ.ต.ท.ฉัตรชัย

พละสาร
เรืองจ้อย
บริรักษ์
รักษ์งาม
เพียรสวัสดิ์
รังสิมันต์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด

๓
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

พ.ต.อ.วีระยศ
พ.ต.อ.วรเดช
ว่าที่ พ.ต.อ.จักรพันธ์
พ.ต.ท.เสวก
พ.ต.ท.สมบัติ
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.ขวัญทูล
พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์

ชื่นกลิ่นธูปศิริ
สวนคล้าย
แก่งสันเที๊ยะ
อรุณรุมแสง
ณ บางช้าง
ชัยพันธ์
ปัญญาปิยวิทย์
บุญชูวิทย์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

๖๓ พ.ต.ท.ราคิน

ภัทรฐิติดิลก

๖๔ พ.ต.อ.หญิง พัชรินทร์

ดิษบรรจง

๖๕ พ.ต.ท.สุวิทย์
๖๖ พ.ต.ต.ฐิตพิ งศ์
๖๗ ร.ต.อ.ณัฐพงศ์

บัวดา
เจนกิจเจริญชัย
อําไพจิตร์

กระทรวงกลาโหม
๖๘ พ.อ.สิงห์ทอง
๖๙ น.ต.ณรงค์

หมีทอง
ขําเขียว

แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๐ นางสุเกียง
๗๑ นายรังสรรค์
๗๒ นางสาววิชาดา
๗๓ นายธนกร

สุดสวาท
สอนส่งกลิ่น
จุนบุญ
รัตตมงคล

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

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

นางสุฑามาศ
นายกรีฑา
นางสมจิตร
นายกฤษดา
นายจรูญ

สังข์นิมิตร์
อักษรนันทน์
นิ่มมา
เรืองกฤษณ์
แก้วขาว

๔
กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๙ นางศุภากาญจน์
ยอดฉุน

แทน ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘๐ นายโกศล
เรืองสว่าง
๘๑ นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
๘๒ นางสาวพิมลพร
อินทนุพัฒน์
๘๓ นางสาววราภรณ์
เพชรมณี

แทน
แทน
แทน
แทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๔ นายประกิต
๘๕ นายสมเกียรติ
๘๖ นางมนณกร
๘๗ นางสาวบุศรา
๘๘ นางวรรณเพ็ญ
๘๙ นางสาวศิริ
๙๐ นายศักดา
๙๑ นางสาวภัทรวดี
๙๒ นายอานนท์
๙๓ นายสมบัติ
๙๔ นายสมเกียรติ
๙๕ นางสาวปิยรัตน์
๙๖ นางเจตนิพิฐ
๙๗ นายมานิตย์
๙๘ นายทองล้วน

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี

ขําเลิศ
รุ่งเพชรวงศ์
การัณต์ภาส
รัตนประพันธ์
เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
ประจักษ์บุญเจษฎา
เลิศอาวาส
ที่ปรึกษา
ตันติสังวรากูล
นวลละออง
ตรีนิติ
นิมาภาศ
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๙๙ นางเจษฎาภรณ์
โสมสงค์
๑๐๐ นายสว่าง
รัตนนรา
๑๐๑ นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
๑๐๒ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
๑๐๓ นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

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

๕
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรหมา
๑๐๔ นายรัชชัย
๑๐๕ นายพนม
พงษ์สุวรรณ
๑๐๖ นายพนม
๑๐๗ นายบุญเกือ้
๑๐๘ นายชัยวัฒน์

พงษ์สุวรรณ
เจี้ยมดี
ลิ้มลิขิตอักษร

แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๙ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
๑๑๐ นางบุบผา
สิงห์พรหม
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
๑๑๑ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๒ นางสาวรติกร
๑๑๓ นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

รักษาการในตําแหน่ง การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ร่วมบุญ
๑๑๔ นายชูชีพ
๑๑๕ นายปรีชา
อมรพันธางค์
๑๑๖ นายอนันต์วัฒน์
ทองสีไพล
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๑๗ นายสุพจน์
สวนอินทร์
๑๑๘ นางบุษศา
ประพันธ์

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุร)ี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๑๙ นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฎฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๐ นางลักขณา

ธรรมธร

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๑ ว่าที่ ร.อ.วิสาร
๑๒๒ นายประสิทธิ์
๑๒๓ นายบุญรอด

ปัญญชุณท์
ใจช่วง
พุทธารักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๖
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

นายวิรัช
นายเลิศ
นายมานะ
นายนิมิต
นายเฉลียว
นายจํานงค์
นายสรรเสริญ
นายนิคม
นายสมจิตร์
นางมณฑา
นางภัทรอร
นางชญาดา
นายธีรชัย

อธิรัตนปัญญา
ศรีเอียง
โพธิ์น้อย
อาศัย
เทศทับ
สุขชู
ไหมทอง
ศรีวิโรจน์
มีวาสนา
บัวศิริ
อินพรม
นาควัชรานันท์
ใสยจิตต์

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

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๗ นางประไพพิศ
๑๓๘ นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๓๙ นายวาที
๑๔๐ นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๑ นายพินิจ
๑๔๒ นายณรงค์
๑๔๓ นายสุพจน์
๑๔๔ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๕ นายวิเชียร
๑๔๖ นายชัฏ

จันทร์ฉาย
พุทธรักษา
เพชราภิรัชต์
วิบูลศิลป์โสภณ
เรียบร้อย
แสงหิรัญธาดา

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๗ นางสุขใจ
๑๔๘ นางกนกวรรณ
๑๔๙ นายศุภชัย
๑๕๐ นายอนุรักษ์

ชื่นจิต
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ

แทน
แทน
แทน
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง

๗
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

นายอนวัช
นายสําราญ
นายมนัส
นายเสนาะ
นายภราดร
นายพูน

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕๘ นายประทีป
๑๕๙ นายพัลลภ
๑๖๐ นางพัชราภรณ์
๑๖๑ นายเชิดพงษ์
๑๖๒ นางสาววรากุล
๑๖๓ นายธีรยุทธ์
๑๖๔ นางสาวสุวรัตน์

พงษ์ลิ้ม
ขําทวี
พูลมา
เอี่ยมเอก
เวทยนุกูล
เอี่ยมรัตน์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

นทีทวีวัฒน์
สิงห์ทอง
แสวงศักดิ์
จันจะนะ
วัชญากาญจน์
จําปาทอง
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
๒ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
๓ ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
๔ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
๕ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๖ หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
๗ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
๘ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๑๐ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๑ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
๑๒ นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
๑๓ นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
๑๔ นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
๑๕ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
๑๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

๘
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเครื่องหมายและใบประกาศเกียรติคุณ “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ด้ ว ยกองบั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน กระทรวงมหาดไทย ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
ปลัดจังหวัด
นายสรรเพชญ ตรีเทพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ซึ่งทําคุณประโยชน์ต่อกิจการ
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี ทําให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สมควรได้รับการยกย่อง
ให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ประธาน

เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบให้กับผู้ที่ทําคุณประโยชน์และทําความดีต่อประเทศชาติ จึงขอแสดง
ความยิ น ดีกั บ นายสรรเพชญ ตรี เทพ อั ย การจั งหวั ด คดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด เพชรบุ รี ที่ไ ด้ รับ มอบ
เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และขอให้ประดับเครื่องหมายได้อย่างสมเกียรติ

๒. มอบเงินสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน
ผู้แทนสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี ด้วยสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๗
และวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการจัดตั้งสมาคม เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวธรรมศาสตร์เพชรบุรี ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ซึ่งสมาคมได้ดําเนินการต่อเนื่องตลอดมา ต่อมาในวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ขอความอนุเคราะห์สมาคม
ธรรมศาสตร์ เ พชรบุ รี เพื่ อ ร่ ว มบริ จ าคงบประมาณในการสร้ า งบ้ า นให้ นั ก เรี ย นไม่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย และในวั น ที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินรัก อําเภอเขาย้อย
ซึ่งคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ความอนุเคราะห์ ทั้ง ๒ ราย ได้แก่ ๑) เด็กหญิง
รุ่งเรือง อยู่สูง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนยางน้ํากลัดใต้ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน
เป็นจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) เด็กหญิงนุชนาฎ มาลัยทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินรัก
เป็นทุนการศึกษา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
ประธาน

ขอขอบคุ ณ สมาคมธรรมศาสตร์ เ พชรบุ รี ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ในการดู แ ลสั ง คม โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาส จึงขอให้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ขอให้ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิต มีหน้าที่
การงานที่ดีต่อไป

๓. มอบประกาศนียบัตรให้แก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับ สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตเมตตาในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด
ทั้ ง ที่ ก ารทํ า งานในตํ า แหน่ ง กรรมการสงเคราะห์ นั้ น ไม่ มี ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ น เงิ น หรื อ มี โ อกาสในการแสวงหา

๙
ผลประโยชน์ แต่ทุกท่านที่มาทํางานด้านนี้ยังคงประสานความร่วมมือในการหาโอกาสในด้านต่าง ๆ มาให้กับเด็ก
และเยาวชนเสมอมา กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน จึ ง ได้ ป ระกาศผลการคั ด เลื อ กคณะกรรมการ
สงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๓ ผลการคัดเลือก มีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัล จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) นายศิริ วิสาสะ
กรรมการสงเคราะห์ดีเด่ น ด้านการพัฒนาหรื อการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ๒) นางเบญจวรรณ ยิ นดียม
กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและป้องกันการกระทําผิด
ประธาน

ขอขอบคุณกรรมการ ทั้ง ๒ ท่าน ที่ทํางานด้วยความเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน

๔. มอบโล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจําปี ๒๕๕๓
หน.สน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ภารกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้กําหนดให้มีโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ประจํ า ปี ๒๕๕๓ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ศักยภาพการดําเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ประจําปี ๒๕๕๔ (ส่วนกลาง) ได้พิจารณาคัดเลือกให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง
ประธาน

ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน ที่ได้ทุ่มเท ดูแลทุกข์สุขในการแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติของพี่น้องประชาชน จนได้รับรางวัลระดับเขต

๕. มอบประกาศเกี ย รติคุณ ผู้นํา หมู่บ้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ยง “อยู่ เ ย็ น เป็ น สุข ” และผู้ นํ า
เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติ
ผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นําชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จัดการความรู้และ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน เป็นการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยกําหนดให้มีกิจกรรมที่จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
โล่รางวัลสิงห์ทอง รวม ๔ ประเภท และจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
“อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดังนี้ ๑) ประเภทหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งเกตุบน หมู่ที่ ๑๑ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านดอนผิงแดด หมู่ที่ ๕ ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ บ้านหนองปรง หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านโครงการพัฒนา หมู่ที่ ๘

๑๐
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา ๒) ประเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่นชายและหญิงระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายประโลม พ่วงศรี ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี และ
นางอโณณิชา รุ่มรวย ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย รางวัลชนะเลิศรองอันดับ ๑ ได้แก่
นายชาญ ทับสี ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม และนางนวพร เพชรแย้ม ผู้นําอาสา
พัฒนาชุมชนตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสมชาย อินทอง ผู้นํา
อาสาพัฒนาชุมชนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา และนางสาวระเบียบปรางค์ภูผา ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบล
บางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม ๓) ประเภทกลุ่ม/องค์การชุมชน แกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับ
จังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาน้ําพุ หมู่ที่ ๓ ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนผิงแดด หมู่ที่ ๕ ตําบลบางขุนไทร อําเภอ
บ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าตะคร้อ
อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๔) ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
ประธาน

ขอแสดงความยินดีและขอให้ทุก ๆ ท่านรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ ตลอดจนขับเคลื่อนขยายผล
ต่อไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ในส่วนของโครงการต่าง ๆ ขอให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี มุ่งเน้นให้ความสําคัญ
ในเรื่องหลักการและวิธีการ

๖. มอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น
ดีเด่นระดับจังหวัด
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
วัฒนธรรมจังหวัด
ปู ช นี ย บุ ค คลด้ า นภาษาไทย ผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยดี เ ด่น และผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยถิ่ น ดี เ ด่ น เนื่ อ งในวั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ
๒๙ กรกฎาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง
ในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือ
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ นักเขียน ศิลปินพื้นบ้าน พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ ฯลฯ
ที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
ระดับจังหวัด ในการพิจารณาจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ จํานวน
๑๖ คน ผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ ๑) ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ นายบุญมี พิบูลย์สมบัติ ๒) ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุนันท์ นิลพงษ์ ๓) ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นางสําอาง นุชชมพู
ประธาน

ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม ที่เล็งเห็นความสําคัญในการใช้ภาษาไทย และขอให้ทั้ง ๓ ท่าน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยถิ่นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

๗. มอบหนังสืออนุญาตแก่เกษตรเข้าทําประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔ – ๑๐)
ผู้แทนปฏิรูปจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดํ า เนิ น การ โดยมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ตามกฎหมายให้ แ ก่ ป ระชาชน ตลอดจนการพั ฒ นาพื้ น ที่

๑๑
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายได้และความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกร ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมอบหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.๔ – ๑๐ แก่เกษตรในเขตอําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถแก้ปัญหาความเดือนร้อนด้านที่ดินทํากิน
ให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้อย่างถูกกฎหมาย สําหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการ
มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าหนองหญ้าปล้อง ตําบลท่าตะคร้อ และตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๑๔ ราย ๑๗ แปลง เนื้อที่ ๒๑๒ – ๑ – ๐๗ ไร่ ตําบลห้วยท่าช้าง และตําบลหนองชุมพล
อําเภอเขาย้อย จํานวน ๕ ราย ๖ แปลง เนื้อที่ ๒๒ – ๒ – ๒๓ ไร่
ประธาน

ขอให้ทุกท่านที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.๔ – ๑๐
รักษาที่ดินพื้นที่ไว้เพื่อตกทอดให้ลูกหลาน ให้มีที่ดินทํากินตลอดไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นางสาวปิยะรัตน์ ตรีนิติ
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
(๒) นายพนัส
กรีสุระเดช
ประกั นสั ง คมจัง หวั ด เพชรบุ รี ย้า ยมาจากสํ านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
(๓) นายเฉลียว เทศทับ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ย้ายมาจาก
วิทยาลัยการอาชีพเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๔) นายนิมิตร
อาศัย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ย้ายมาจาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก
รับทราบ
มติที่ประชุม
๑.๒ การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดโพธิ์สุวรรณ
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วัดโพธิ์สุวรรณ ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํ า จังหวั ดเพชรบุรี มียอดเงิ นทําบุญ ดังนี้ ๑) ยอดเงินทําบุญของคณะพระเจ้าหลานเธอฯ จํานวน
๓,๐๔๑,๐๕๔.๗๔ บาท ๒) ยอดเงินทําบุญของจังหวัด จํานวน ๑,๓๐๘,๙๘๓ บาท ๓) โอนเข้าบัญชีวัด จํานวน
๑๓๐,๕๓๓ บาท ๔) คณะสงฆ์อําเภอชะอํา จํานวน ๑๗,๕๑๐ บาท ๕) วัดมฤคทายวัน จํานวน ๖,๑๘๐ บาท
๖) แม่กิมไล้ จํานวน ๒๒๐,๗๖๖ บาท รวมยอดเงินทําบุญทั้งสิ้น จํานวน ๔,๗๒๕,๐๒๖.๗๔ บาท ทั้งนี้ ผู้ใดต้องการ
ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งความประสงค์ได้ที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๒
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิ ก จ่ า ยตั้ ง แต่ ต้ น ปี จนถึ ง วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบลงทุน ๒,๗๒๖.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๙๑๓.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๗ งบประจําได้รับจัดสรร
๗,๖๐๗.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗,๑๔๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๗ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๐,๓๓๓.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙,๐๖๑.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๙
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน มีหน่วยงานได้รับจัดสรร จํานวน ๖๓ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๓๘ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน
๖ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐ จํานวน ๑๐ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๕ จํานวน
๖ หน่วยงาน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๓ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบ ๗๖ จังหวัด ลําดับผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวม อยู่ในลําดับที่ ๒๙ งบลงทุน อยู่ในลําดับที่ ๕๔ งบประจํา อยู่ในลําดับ ๓๓
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) อนุมัติ
รอบ ๑ จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑.๓๕๖.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๐๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๘๑ อนุมัติรอบ ๒ จํานวน ๒๓๒ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๑๘.๒๖ คิดเป็นร้อยละ
๙๒.๓๕ รวมอนุมัติทั้ง ๒ รอบ จํานวน ๔๑๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๖.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๙๑๘.๔๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธาน

ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายชี้แจงเหตุผล

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับอนุมัติ
โครงการซ่อมแซมบ้านพัก จํานวน ๓ หลัง งบประมาณ ๗๐๕,๖๐๐ บาท ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแบบแปลนจาก
ศูนย์เขตฯ แล้ว อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้รับอนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารเรียน งบประมาณ ๒.๔
ล้านบาท ทางวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการประกวดราคาไปเมื่อต้นปี แต่เนื่องจากทางสํานักงานการอาชีวศึกษา จัดสรร
เงินมาให้หลังเดือนกรกฎาคม จึงต้องมีการประกวดราคารอบ ๒
ประธาน

ขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.

หัวหน้าสํานักงานจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของจังหวัด ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน
๔๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔๕,๘๗๕,๖๐๐ บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว จํ า นวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ
๕๗,๗๓๐,๐๙๙.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ คงเหลือ ๘๘,๑๔๕,๕๐๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๓ นําไป
ดําเนินโครงการอื่น จํานวน ๘ โครงการ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบจังหวัด ที่เป็นงบดําเนินงานเร่งส่งหลักฐาน
การเบิกจ่าย ภายในวั นที่ ๒๐ กั นยายน ๒๕๕๔ ถ้าไม่ดําเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในกําหนดจังหวัดจะตัดงบ
ไปดําเนินโครงการอื่น

๑๓
ประธาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีงบประมาณค้างจ่าย เนื่องจาก ตัวโครงการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ กนจ. เนื่องจากมีหลายโครงการต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ และงบเหลือจ่าย ซึ่งได้ให้
โครงการใหม่ ๗ โครงการ ต้องผ่านคณะกรรมการ กนจ. ก่อน แต่ได้ดําเนินการประกวดราคารอไว้แล้ว หน่วยงาน
ใดที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมขอให้รีบดําเนินการ

รับทราบ
๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของคณะทํางาน โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนระดั บ ครั ว เรื อ นจั ง หวั ด เพชรบุ รี ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๔
ประกอบด้วย ๑) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านประมง สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและให้การ
สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย อําเภอบ้านแหลม แนะนําวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ําในด้านต่าง ๆ ๒) คณะทํางานส่งเสริม
อาชีพด้านเย็บผ้าและอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ออกติดตามและให้การสนับสนุน
ครัวเรือนเป้าหมาย อําเภอเขาย้อย จํานวน ๒๓ ครัวเรือน แนะนําให้จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครัวเรือนยากจนที่ได้รั บการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน ข้อมูล ณ เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๔ มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ ๒๓,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/คน/ปี จํานวน ๙ ครัวเรือน อยู่ใน
หมู่บ้านโป่งลึก – บางกลอย ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
ชุดปฏิบัติการดําเนินการถอดบทเรียนครัวเรือนยากจนที่ประสบความสําเร็จ มีการถอดบทเรียน
จํานวน ๓๙ ครัวเรือน สามารถดูข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ http://www.povertyprojectphet.com และจากที่จังหวัดเพชรบุรี
ได้ส่งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ารับ
การพิจารณาเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และมีการประเมินผลรอบที่ ๓
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า ยังไม่ทราบผลการพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ ความคืบหน้าโครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
เกษตรจังหวัด
ความคื บหน้ า การดํา เนิ นงานขับ เคลื่อ นขยายผลพื้ น ที่ ปิดทองหลัง พระ ได้ ป ระชุม ชี้ แ จงแบบ
สัมภาษณ์คณะที่ปรึกษาและคณะทํางาน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคมของ
ประชากรหมู่บ้านเป้าหมาย ทีมปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อําเภอแก่งกระจาน ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สัมภาษณ์
การสํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประชากรหมู่บ้านเป้าหมาย เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สภาพสังคมเศรษฐกิจของประชากรพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ บ้านบางกลอย หมู่ที่ ๑
ตําบลห้วยแม่เพรียง ประชากรทั้งหมด ๖๑๖ คน บ้านโป่งลึก หมู่ที่ ๒ ตําบลห้วยแม่เพรียง ประชากรทั้งหมด ๔๒๓ คน
(นับจากแบบสอบถาม) มีความต้องการคล้าย ๆ กัน คือ ต้องการที่ดินทํากิน แหล่งน้ํา บัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยู่อาศัย ถนนเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้า พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช สําหรับปัญหาที่พบ ได้แก่ การปลูกป่าชุมชน รถพยาบาล
สถานี อนามัย สํ านักสงฆ์ ประจํ าหมู่ บ้ าน ตลาดพื ช ผลการเกษตร เสาสั ญ ญาณโทรศั พท์ ถังเก็บ น้ําขนาดใหญ่
(บริโภค) กันพื้นที่ทํากินออกจากเขตอุทยาน แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สารชีวภาพ การประมง บัตรสุขภาพ
และเวชภัณฑ์ชุมชน (ยารักษาโรค) จากการประชุมคณะทํางานระดับพื้นที่ ได้นําเสนอรูปเล่มและการวิเคราะห์
ข้อมูลคณะทํางาน จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน ดําเนินการแบ่งกลุ่ม หมู่บ้านบางกลอย หมู่ที่ ๑ จํานวน
มติที่ประชุม

๑๔
๕ กลุ่ม หมู่บ้านโป่งลึก หมู่ที่ ๒ จํานวน ๖ กลุ่ม สรุปความต้องการแต่ละด้าน ดังนี้ ๑) น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค
เพื่อการเกษตร ๒) ดิน ที่ดินทํากิน การปรับปรุงดิน ๓) เกษตร อาชีพในพื้นที่ ใช้เป็นอาหาร ๔) พลังงาน ไฟฟ้า
โทรศัพ ท์ ๕) ป่ า ป่ าชุ ม ชน ป่ า เศรษฐกิจ ๖) สิ่งแวดล้อ ม ขยะ น้ํ า เสี ย สิ่ ง ปฏิกูล ๗) สัง คม การคุม กํา เนิ ด
ไข้มาลาเรีย การศึกษา การลดอบายมุข สิ่งเสพติด ทั้งนี้ ได้นําอาสาสมัครประจําหมู่บ้านบางกลอย หมู่ที่ ๑ จํานวน
๑๐ ราย และหมู่ บ้ า นโป่ ง ลึ ก หมู่ ที่ ๒ จํ า นวน ๑๑ ราย ไปศึ ก ษาดู ง านศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ นโยบายของรัฐบาลและการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เพื่อทําหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภา เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ และเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ระดับกรม และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ารับการชี้แจงนโยบาย โดย
นโยบายของรัฐบาลจะมีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพื่อนําประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ๒) เพื่อนําประเทศสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ และอยู่บน
พื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓) เพื่อนําประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
อย่างสมบูรณ์ นโยบายการบริหารราชการ มี ๒ นโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายเร่งเด่นที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก มี ๑๖ นโยบาย ประกอบด้วย ๑) สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการสร้าง
ความสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เยียวยาและฟื้นฟู
แก่ทุ กฝ่ายที่ ได้ รับผลกระทบที่ เกิดขึ้ นตั้ งแต่ ช่วงปลายของการใช้รัฐ ธรรมนูญ ๒๕๔๐ และสนั บสนุน ให้ คอป.
ดําเนินการอย่างอิสระ ๒) กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ๓) ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง ๔) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน ๕) เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๖) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ ๗) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ๘) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ๙) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑๐) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ๑๑) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ๑๒) เร่งเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๑๓) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น ๑๔) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑๕) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
ให้แก่โรงเรียน ๑๖) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
๒. นโยบายที่จะดําเนินการภายในระยะ ๔ ปี มี ๗ นโยบาย ประกอบด้วย ๑) นโยบายความมั่นคง
แห่งรัฐ เช่น เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด คดีอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน ๒) นโยบายเศรษฐกิจ เช่น นโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายสร้างรายได้
นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ นโยบายสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหาร

๑๕
จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ นโยบายพลังงาน และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต เช่น นโยบายการศึกษา นโยบายแรงงาน นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา
ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม นโยบายความมั่ น คงของชี วิ ต และสั ง คม ๔) นโยบายที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ พัฒนาองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม เช่น เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
จั ด ระบบบริ ห ารงานวิ จั ย ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ส่ ง เสริ ม การใช้ ข้ อ มู ล เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ
๖) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์
และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สนับสนุนการเข้าถึง
ในระดับประชาชนของนานาประเทศ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม และองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ ๗) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและ
การยุติธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง และเป็นธรรม แผนงาน
ที่เน้นย้ํา ได้แก่ โครงการพระราชดําริ ขอให้เร่งรัดการดําเนินการโดยเร็ว ให้ทุกหน่วยน้อมรับพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องปัญหายาเสพติด ให้ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวในการทํางาน และขอให้ร่วมมือในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาส ๘๔ พรรษา
เมื่อมีนโยบายออกมาแล้วทางหน่วยราชการต่าง ๆ ต้องนํานโยบายของรัฐบาลไปจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 กําหนดให้
รัฐบาลต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 14 กําหนดให้แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินจะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะ
รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะภารกิ จ ประมาณการรายได้ แ ละรายจ่ า ยและทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาการ
ดําเนินการและการติดตามประเมินผล ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 5 กําหนดให้มีคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน มีหน้าที่ยกร่างแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2554 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยมี อ งค์ ป ระกอบ ดัง นี้ รองนายกรั ฐ มนตรี (นายยงยุท ธ วิชั ย ดิษ ฐ) เป็ น ประธาน เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ และ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

๑๖
ระบบราชการ เป็ นผู้ ช่วยเลขานุ การฯ มีอํ านาจหน้าที่ พิจารณาร่ างแผนการบริ หารราชการแผ่ นให้แ ล้วเสร็ จ
นําเสนอร่างแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา นําเสนอแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา สําหรับจุดเน้นของแผนบริหารราชการแผ่นดิน ต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารและนโยบายรัฐบาล
การบูรณาการแผนบริหารฯ เพื่อลดการซ้ําซ้อน มีการเรียงลําดับความสําคัญของแผน เพื่อประหยัดงบประมาณ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ โครงสร้างและสาระสําคัญของแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินฯ ได้แก่ ๑) แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ เป็นการสรุปวิสัยทัศน์ สถานการณ์ของ
ประเทศ และกรอบการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ๒) แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบาย
รัฐ บาล ๘ นโยบาย เป็ น การแสดงเป้ า หมายเชิง นโยบายตั วชี้วั ด และกลยุ ท ธ์หรื อวิ ธีดํา เนิ น การเพื่อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล ๓) กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย และแนวทางการติดตามประเมินผล ๔) แผนงาน/โครงการที่มี
ลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการรายนโยบาย ๘ นโยบาย
กลไกการนํ าแผนการบริหารราชการแผนดิ นไปสู่ การปฏิบัติ ๘ นโยบาย ได้แ ก่ ๑) นโยบาย
เร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก กระทรวง ยธ./กห./มท./ตช./กต./กค./สศช./ธปท./อก./กก./กษ./พณ./พน./
นร./สธ./ทส./วท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ สมช./สศช. เป็นหน่วยบูรณาการ ๒) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
กระทรวง นร./กห./มท./ตร./กต./สมช. รับผิดชอบ สมช./สศช. เป็นหน่วยบูรณาการ ๓) นโยบายเศรษฐกิจ
กระทรวง กค./กษ./อก./กก./พณ./คค./พน./ทก. รับผิดชอบ สศช. เป็นหน่วยบูรณาการ ๔) นโยบายสังคมและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต มี ก ระทรวง ศธ./รง./สธ./วธ./พม. รั บ ผิ ด ชอบ สศช. เป็ น หน่ ว ยบู ร ณาการ ๕) นโยบายที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทส./กษ./อก./พน. รับผิดชอบ สศช. เป็นหน่วยบูรณาการ ๖) นโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม กระทรวง วท./ศธ./นร./วช. รับผิดชอบ สศช. เป็นหน่วยบูรณา
การ ๗) นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง กต./วธ./รง. รับผิดชอบ สศช. เป็นหน่วย
บูรณาการ ๘) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี กระทรวง นร./ยธ. รับผิดชอบ ก.พ.ร./สศช. เป็นหน่วยบูรณาการ
ปฏิทินแผนบริหารราชการแผนดิน กระทรวง ส่งแผนบริหารราชการแผนดินที่สอดคล้องกับนโยบายและผ่านความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีให้ สศช. วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงกับ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความซ้ําซ้อนของแผน วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ วันที่ ๗ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ส่วนราชการจัดทําคําของบประมาณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นส่งคําของบประมาณ ให้ สงป. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ ปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระที่ ๑ วันที่
๔ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๕๕
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระ ๒ และ ๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ วุฒิสภาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฯ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ สลค. นําร่าง พ.ร.บ.ฯ ทูลเกล้าฯ ในส่วนของจังหวัดให้ทบทวน
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ประชุม ก.น.จ. เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ และส่งแผนงาน/
โครงการให้สํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการสามารถ
ใช้งบประมาณไปก่อนได้ในงบประมาณ และมีรายการที่มีชื่อในงบประมาณปี ๒๕๕๔ กรณีวงเงินที่จะใช้ให้ใช้ได้
ครึ่งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๔.๒ โครงการเจรจาอพยพชุมชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – พม่า
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตามที่ชนกลุ่มน้อยไปร้องต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนอ้างว่าไปเผาบ้านและเผาข้าว
ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ร่วมกับส่วนราชการทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเจรจาอพยพชุมชน
กลุ่มน้อยที่เข้ามาบุกรุกตามแนวชายแดนไทย – พม่า ดําเนินการครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
มีการเจรจาโดยผู้นําชุมชน โดยทุกท่านให้ความเห็นว่าป่าได้รับความเสียหาย ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการเจรจาและชักชวนให้ชนกลุ่มน้อยลงมาจากพื้นที่ซึ่งจะมีการจ้างงานโดยอุทยาน ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ได้เจรจาซึ่งไม่ได้ใช้อํานาจโดยเด็ดขาด แต่ไม่เป็นผลมีบ้านที่อพยพออกไป
ก่อนหน้าแล้วอุทยานฯ จึงได้ทําการรื้อถอนบ้าน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการ
เผาบ้านที่ได้รื้อถอนไว้เมื่อครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการรื้อบ้าน
ทุกครั้งที่มีการเจรจาจะมีผู้นําชุมชนร่วมเจรจาด้วยทุกครั้ง ทางอุทยานฯ ไม่เคยดําเนินการเผาข้าวแต่จะขนกลับ
อุทยานฯ ทั้งหมด อาวุธที่จับมาส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพประจําวัน จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผล
ให้มีการเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
ตามประกาศอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอก (นายทัศน์กมล โอบอ้อม)
เข้ า ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน เนื่ อ งจาก นายทั ศ น์ ก มล โอบอ้ อ ม เข้ า ไปในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
แก่งกระจาน มีพฤติกรรม ยุยง ปลุกปั่นราษฎรในพื้นที่ สร้างความวุ่นวาย และแตกแยก และมีผลประโยชน์แอบแฝง
สร้างความเสื่อมเสียให้ อุทยานแห่งชาติ แ ก่งกระจานและหน่ วยงานราชการอื่น อาศัยอํานาจพระราชบัญ ญั ติ
อุ ท ยานแห่งชาติแ ก่งกระจาน พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๙) (๑๓) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ และระเบีย บ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงห้าม นายทัศน์กมล
โอบอ้อม เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร จํานวน ๑ คน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
จอ.อภิชาติ แก้วโกสุม ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๗๖ ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อรับรองผลคะแนน และประกาศผลภายใน ๓๐ วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ ผู้ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ณ อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน
ปลัดจังหวัด
ขอบคุ ณ ทุ ก ส่ ว นราชการที่ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพในการสวดอภิ ธ รรมศพ ผู้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ
เฮลิคอปเตอร์ตก จากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดได้ยอดเงิน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ จํานวน ๑๑,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

