รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 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
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายชาย
นายสุรชัย
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายมนัส
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นางขวัญฤทัย
นายสิทธิพงษ์
นางพนอม
นายอดุลย์
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษ์ไท
นายสุรัตน์
นายวินัย
นายประสิทธิ์
นายประยูร
นายสมนึก
พ.ท.สมิง
นายสุธี
นายวันชัย
นายเสริมพันธุ์
นายพิทักษ์
นางสุนิสา
นางชื่นจิตร

พานิชพรพันธุ์
อังเกิดโชค
กลับประดิษฐ์
วัชรขจร
เนียมเงิน
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณ์ปัญญา
สันตมนัส
ถนอมเกียรติ
อรรถพิณ
พวงสมบัติ
ศิริชัย
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ์
เกษเดช
กันสวัสดิ์
พุ่มไม้ชัยพฤกษ์
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห์
ทองคํา
ไวปัญญา
จันทรกูล
ไทยอยู่
บุญชูกุศล
ศุภจรรยา
คุปต์กาญจนากุล

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

๒
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
นายสุรินทร์
นายสําเนา
นายประสาร
นายนิติวัทธน์
นางสาวณุวรรณา
นางสาวนัทธมน

เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
ธีรจามรนันท์
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
นิธินันท์ธาร
อนันตกิจไพศาล
รัตนวิบูลย์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

อําเภอ
๔๐ นายประจวบ
๔๑ นายปราโมทย์
๔๒ นายธวัชชัย
๔๓ นายประมณฑ์
๔๔ นายไพบูลย์
๔๕ นายสุทธา
๔๖ นายกฤช
๔๗ นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
สําเภาเงิน
รักขนาม
สุจริต
ยิ้มแย้ม
ธรรมอํานวยสุข
ร่างน้อย
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๘ พ.ต.อ.วิฑูรย์
๔๙ พ.ต.อ.ภาณุเดช
๕๐ พ.ต.อ.สุวัฒน์
๕๑ พ.ต.อ.เดชา
๕๒ พ.ต.อ.บัญญัติ
๕๓ พ.ต.ท.บุญช่วย
๕๔ พ.ต.ท.บุญเลิศ
๕๕ พ.ต.อ.วันชัย
๕๖ พ.ต.ท.ประทีป
๕๗ พ.ต.ท.วรเดช
๕๘ พ.ต.ท.สร
๕๙ พ.ต.ท.พงษ์สันต์
๖๐ พ.ต.ท.ธีรยุทธ
๖๑ พ.ต.ท.หญิง นันทวัน

พละสาร
พัฒนธรรม
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาม
เพียรสวัสดิ์
สมใจ
บวรมหาชนก
ธารณธรรม
แสงทองอร่าม
สวนคล้าย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ์
เกตุมั่งมี
เพี้ยนภักตร์

๖๒ พ.ต.ต.รณวัน

ปิ่นทอง

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)

๓

๖๓ ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอินทร์แก้ว

แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

๖๔ พ.ต.ต.บรรพต
๖๕ พ.ท.เริงณรงค์
๖๖ พ.ต.ต.ฐิติพงศ์

สุดยอด
ชาวล้อม
เจนกิจเจริญชัย

กระทรวงกลาโหม
๖๗ ร.อ.วิรัตน์
๖๘ ร.อ.ธนวัฒน์
๖๙ น.ต.ณรงค์

เกตุปลั่ง
วิริยวุทธ
ขําเขียว

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๐ นายวรวรรธน์
๗๑ นางมลฤดี
๗๒ นายราเชนทร์
๗๓ นายกรีฑา
๗๔ นายไพฑูรย์
๗๕ นายขจร
๗๖ นายธนกร

ภิญโญ
สุนทราภิวัฒน์
อุดมศิริ
อักษรนันทน์
ศรจังหวัด
เศรษฐยานนท์
รัตตมงคล

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๗ นางสาววารุณี
วีระวณิชย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๘ นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
๗๙ นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
๘๐ นางสาวพิมลพร
อินทนุพัฒน์
๘๑ นายคูณ
สังข์สูตร์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๒ นางเรณู
๘๓ นายชเนศ
๘๔ นางสาวศิริ
๘๕ นายสมศักดิ์
๘๖ นายพิทยา
๘๗ นายเชมชาติ
๘๘ นายสมเกียรติ
๘๙ นายภาสันต์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖

ว่องส่งสาร
พุ่มทอง
วัดสว่าง
เภาทอง
คณะมะ
ปัญจมทุม
นวลละออง
นุพาสันต์

๔
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นางนันทนา
นายสมบัติ
นางสาวอัจฉรา
นางอํานวยพร
นายมานิตย์
นายทองล้วน
นายสมเกียรติ
นายประกิต
นายศุภชัย

แฮวอู
ตันติสังวรางกูล
เอื้ออนุกูลพงษ์
ศิลปะโอสถ
พุ่มร่มไทย
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
ขําเลิศ
เม่งพัด

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๙๙ นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
๑๐๐ นายสว่าง
รัตนนรา
๑๐๑ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
๑๐๒ นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๓ นายจรัส
คําแพง
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

นายจรัส
นายศุภกฤต
นายศิริพงษ์
นายชุมพล

คําแพง
บัณฑิตสมิทธ์
เดชโพธิ์พร
เหมหงษา

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
แทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๘ นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๐๙ นายมนูญ
ศุภนิจวัฒนา
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๑๐ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
๑๑๑ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๒ นางสาวณัฐวงศ์
๑๑๓ นางสาวเปรมนีย์

โรจน์เจริญทรัพย์
ทรัพย์โชคไชย

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๔ นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
๑๑๕ นายสมเกียรติ
ทิพย์พรวงษ์
๑๑๖ นายอนันต์วัฒน์
ทองสีไพล
๑๑๗ นายชูชีพ
ร่วมบุญ

หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

๕
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๘ นายอนุสรณ์
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๑๙ นางสายพิณ
๑๒๐ นายวงศ์ศักดิ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

จงเจริญ
ประเทียบอินทร์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๑ นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๒ นายปิยฤกษ์

อินทะจักร

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๓ นายสุริยะ

เชาว์วัย

๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

นายมานะ
นางสิริรัตน์
นายจํานงค์
นายสุทัศน์
นายอภิชาต
นายวรวิทย์
นายวิเชียร
นางสาวชูศรี
นายนิวัติ
นายสมจิตร์
นายปราโมทย์
นายสมหมาย
นายวีระ
นายชาญณรงค์

โพธิ์น้อย
พูลผล
สุขชู
มีมุข
สามนคร
กิตติคุณศิริ
ช่วยภูผล
อุดมกุศลศรี
กําไลแก้ว
มีวาสนา
โมลี
ลิ้มเจริญ
กิ่งแก้ว
รัตนา

แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๘ นางมุกข์ดา
๑๓๙ นางวิภาพร

ผดุงยาม
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๔๐ นายสัญจัย
๑๔๑ นายวาที

จันทร์ผ่อง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๒ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๓ นายนคร
๑๔๔ นายสุพจน์

วิบูลศิลป์โสภณ
บุญมีผล
เพชราภิรัชต์

นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

๖
๑๔๕ นางบุญสม
๑๔๖ นายวิเชียร

นุชนิยม
เรียบร้อย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๗ นางสุขใจ
๑๔๘ นางสาวจิตรา
๑๔๙ นายอนุรักษ์
๑๕๐ นางกนกวรรณ
๑๕๑ นายศุภชัย
๑๕๒ นายอนวัช
๑๕๓ นางสาวปรนัย
๑๕๔ นายนจํารัส
๑๕๕ นายกนก
๑๕๖ นายภราดร
๑๕๗ นายสิริศักดิ์

ชื่นจิต
ทับยูง
พรสมบูรณ์ศิริ
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พงษ์ลิ้ม
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
บัวศิริ
เวทยนุกูล
สมบัติทวีพูน

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕๘ นายพัลลภ
๑๕๙ นายมนัส
๑๖๐ นางจิดาภา
๑๖๑ นายเชิดพงษ์
๑๖๒ นางจริยา
๑๖๓ นางสาววรากุล
๑๖๔ นางสาวสุวรัตน์

สิงห์ทอง
เนียมเงิน
งามประดิษฐ์
จันจะนะ
ชุมพงศ์
วัชญากาญจน์
มุขรัตน์

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายชุมพร แสงมณี)
๒ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
๓ ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
๔ ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
๕ ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
๖ สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๘ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
๙ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๐ นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
๑๑ นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
๑๒ นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
๑๓ ชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

๗

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ประธาน
เนื่ องในโอกาสขึ้ นปีใ หม่ ๒๕๕๔ ขอขอบคุณทุ กส่ วนราชการที่ ร่ วมกั นช่ วยทํ า งานให้ประสบ
ความสํ าเร็ จ และขออาราธนาคุ ณพระศรีรั ตนตรัย สิ่งศักดิ์สิ ท ธิ์ ทั้งหลายที่ ทุกท่ านเคารพนับถื อในทุ ก ศาสนา
ตลอดจนบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งทรงสร้างเมืองเพชรบุรี ให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุข ได้ทํามาหากิน ได้มีหน้าที่การงาน ได้มีอาชีพ
ได้ มี ค วามมั่ น คงทั้ ง การงานและครอบครั ว จงประทานพรคุ้ ม ครองท่ า นทั้ ง หลาย ตลอดจนครอบครั ว และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขอให้เป็นที่รักของพี่น้องประชาชน
ทุก ๆ คน และประสบความสําเร็จในชีวิต
๑. มอบช่อดอกไม้แก่เด็กที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ดําเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนยกย่องเด็กที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ยอมรับ
แก่สาธารณชนทั่วไป โดยจัดพิมพ์หนังสือเกียรติประวัติไว้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นต่อไป
จังหวัดเพชรบุรี มีเด็กได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นแห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน ๒ ราย ได้แก่ เด็กหญิงฐิติรัตน์ เตชะพันธ์ และเด็กหญิงปพีชญา ใจดี นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
๒. มอบประกาศเกี ย รติ บั ต รแก่ เ กษตรกรดี เ ด่ น สาขาอาชี พ การเลี้ ย งสั ต ว์ และสถาบั น
เกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประจําปี ๒๕๕๔
ปศุสัตว์จังหวัด
กรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้มีการคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นประจําทุกปี โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เหมาะสมและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจและเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๔ จํานวน ๗ ราย ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายทินกร ศิริสมบัติ เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นายอุดร หมันมณี เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางกฤตยา วารินศิริรักษ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจิราพร พิมพ์สุตะ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง นายสมชัย บัวจิต เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตําบลห้วยข้อง อําเภอบ้านลาด นายอร่าม พวงรอด
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย และนายเสรี ฮ้อฮวด เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ตําบลบางขุนไทร
อําเภอบ้านแหลม
ประธาน

ขอแสดงความยิ น ดี แ ละขอให้ พั ฒ นา รั ก ษาคุ ณ ภาพให้ ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

๘
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักบริหารบํารุงทาง
๒) นายไพฑูรย์ ศรจังหวัด
ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี ย้ายมาจาก
ธนาคารออมสินจังหวัดกาญจนบุรี
๓) พันโท เริงณรงค์ ชาวล้อม
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษ
แก่งกระจาน) ย้ายมาจาก กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑
๔) นายสิทธิพงษ์ อรรคพิณ
สหกรณ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก สํ า นั ก งาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

๑.๒ แนะนําหัวหน้าส่วนย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นางวรรณี
สันตมนัส
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยไป ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายจ่ายประจํา เงินงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ ๒,๗๓๗.๖๘ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๑,๘๙๔.๕๒ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๙.๒๐ รายจ่ า ยลงทุ น
เงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๖๙.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๕.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๗ ภาพรวม
เงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๓,๖๐๗.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๐๗๙.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๑๐ เบิกจ่ายได้ ๒๑.๒๗
ภาพรวม เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๒๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๗.๖๕ ลําดับผลการเบิกจ่ายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยู่ในลําดับที่ ๓๙ งบลงทุนอยู่ในลําดับที่ ๑๒ ภาพรวมอยู่ในลําดับที่ ๒๖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้สูงสุด ๕ ลําดับแรก ได้แก่ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐.๙๙ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๘.๓๖ โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๔.๑๗ สํานักงานบํารุงทาง
เพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑.๔๒ และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๑.๑๘
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔๕๐.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๕.๖๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๖

๙
ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๑
จํานวน ๑,๓๗๐.๔๑ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๑๒๗.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๑๙๖.๖๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๓๒ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๒ จํานวน ๖๐๐.๗๘ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๒๓.๕๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕๐๕.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๘ ภาพรวมเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายต่อเงิน
จัดสรร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๒.๐๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๖
แนวทางการกํากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรกําหนดสิทธิการใช้งาน
และรหัสผ่าน ขอให้กําหนดความรับผิดชอบผู้อนุมัติและผู้บันทึกรายการให้ชัดเจน ผู้ตรวจสอบข้อมูลจะต้องมิใช่
ผู้ บั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น และผู้ มี อํ า นาจก่ อ นลงลายมื อ ชื่ อ ในเช็ ค ต้ อ งตรวจสอบหลั ก ฐานการจ่ า ยกั บ
Bank Statement
มติที่ประชุม
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๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ติดตามครัวเรือนยากจน ครอบครัว นางสาววรรณา สุขปานเจริญ
บ้านเลขที่ ๒/๑๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓๐๐ – ๘๐๐ บาท/วัน ครัวเรือนมีเงินออม ๔,๐๐๐ บาท บุตรสาวกับเข้าศึกษาต่อจากที่ต้องหยุดเรียน และ
ครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีรับ – จ่ายเป็นปัจจุบัน
ผลการติดตามและให้การสนับสนุนคณะทํางานด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย
๑) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ปศุสัตว์อําเภอร่วมตรวจรับสุกรแม่พันธุ์และสุกรรุ่นในการส่งมอบให้
ครัวเรื อนยาจน ๒๓๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๘ อําเภอ ให้ความรู้ การปรับสภาพร่างกายสุกร การให้อาหารสุกร
สนับสนุนยาแก้เครียดสุกร และแนะนําการดูแลสุกรตามหลักของปศุสัตว์ ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านประมง
สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ติดตามครัวเรือนอาชีพประมงและอาชีพเลี้ยงปลา ให้คําแนะนําการเลี้ยงปลานิล
และเยี่ยมครัวเรือนอาชีพประมง ส่งเสริมการลดรายจ่ายและให้ครัวเรือนจัดทําบัญชีรับ – จ่ายให้เป็นปัจจุบัน
๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านบริการ รับจ้างและอื่น ๆ สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและ
ให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน จํานวน ๑๓ ครัวเรือน ครัวเรือนมีการทําอาชีพเพิ่มเติม และมีการออมเงินกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มออมทรัพย์ ๔) คณะทํางานส่งเสริม
อาชีพด้านงานฝีมือ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ได้ออก
ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน จํานวน ๑๒ ครัวเรือน โดยให้ข้อแนะนําครัวเรือนในการดําเนินชีวิต
ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ๕) คณะทํ า งานส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นเย็ บ ผ้ า และอุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จํานวน ๗ ครัวเรือน
ครัวเรือนยากจนมีรายได้เพิ่มและมีเงินออม ๖) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ได้ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย แนะนําการประกอบอาชีพ การจัดทําบัญชี รับ – จ่าย
ครั วเรื อ นและการดํ าเนิ นชี วิตตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ๗) คณะทํางานส่ งเสริ มอาชีพด้ านค้ า ขาย
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย แนะนําการจัดร้านค้า
ให้น่าสนใจ เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทสินค้าเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ซื้อ แนะนําแหล่งซื้อสินค้าราคาประหยัดเพื่อลด
ต้นทุน ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม

๑๐
ผลการส่งมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายครบ ๑๐๐ %
ครัวเรือนที่ขอรับการพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน ๙๔๖ ครัวเรือน ได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์ จํานวน ๓๘๖ ครัวเรือน
ได้รั บวั ส ดุ /ครุ ภัณ ฑ์ บางส่ ว น จํา นวน ๔๗๘ ครัว เรือ น และยัง ไม่ ได้ รับ วัส ดุ /ครุภั ณฑ์ จํา นวน ๘๒ ครั ว เรือ น
งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๑๘๖,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๗,๕๒๓,๔๒๖.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๓๗.๒๗ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จํานวน ๑๒,๖๖๓,๓๗๓.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ค รบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุ ข
จึงถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จัดทํา “โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน” โดย
ได้หยิบยกปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สําคัญ ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ
ที่ประชาชนไทยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น
การบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ ขาดการออกกําลังกาย โดยที่ประชาชนไม่รู้ตัวเองว่ามีความผิดปกติหรือเป็น
โรคแล้ว และไม่ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม จะทราบก็ต่อเมื่อมีผลแทรกซ้อนขึ้นแล้ว ซึ่งอาจเกิด
เสียชีวิตฉับพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โรคไตวาย
และตาบอด
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งประเทศ ปี ๒๕๕๐ ประชาชนอายุ ๔๐ ปี จํานวน ๒๐.๗ ล้านคน
พบเป็นความดันโลหิตสูง จํานวน ๒.๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ร้อยละ ๒๕ และ
เสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองตีบและแตก ร้อยละ ๔๐ ปี ๒๕๕๑ ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ทั้งประเทศ จํานวน
๓๓๘,๕๕๑ ราย เสียชีวิต จํานวน ๗,๗๒๕ ราย คาดว่าทั้งประเทศป่วยด้วยโรคเบาหวาน ประมาณ ๓ ล้านคน
สถานการณ์โรคเรื้อรังจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เมื่อเทียบอัตราผู้ป่วยที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
ต่อประชากรแสนคน ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน จํานวน ๖๖๕.๘๓ คน โรคความดันโลหิตสูง จํานวน ๙๙๕.๔๑ คน
โรคหั วใจขาดเลื อด จํานวน ๒๘๙.๕๗ คน โรคหลอดเลื อดสมองตีบ และแตก จํ า นวน ๒๒๕.๒๔ คน ผลการ
ดําเนินงานระดับบุคคล ปี ๒๕๕๓ กลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จํานวน ๒๓๐,๗๖๓ คน มีความเสี่ยง จํานวน
๒๐๗,๑๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๗ พบว่ามีผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมองตีบและแตก จํานวน ๒๔,๖๓๕ คน สําหรับแผนการดําเนินงานในปี ๒๕๕๔ มีการจัดระบบบริการสุขภาพ
เชิงรุก เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มติที่ประชุม
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๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒
“เมืองเพชรเกมส์”
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กําหนดจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทํางาน จํานวน ๑๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ๑) ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้
สิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ๒) ฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี ดําเนินการจัดทําระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ๓) ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ดําเนินการจัดเตรียมการรักษา
ความปลอดภัยระหว่างการแข่งขันกีฬา ๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ดําเนินการจัดเตรียม

๑๑
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา ๖) ฝ่ายพัฒนาเมือง ดําเนินการจัดเตรียมการซ่อมแซม
และตกแต่งในจุดสํ าคั ญ ๆ ๗) ฝ่ายสาธารณูปโภค ดํ าเนินการจัดเตรียมอํานวยความสะดวกแก่นั กกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ๘) ฝ่ายการแพทย์และอนามัย ดําเนินการดูแลในด้านสุขภาพการป้องกันโรค
แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ๙) ฝ่ายที่พักและอาหารนักกีฬา ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่
พักสําหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ๑๐) ฝ่ายพัฒนาสนาม ดําเนินการปรับปรุงสนามที่จะ
ใช้ในการแข่งขันกีฬา ๑๑) ฝ่ายพิธีการ การแสดงไฟพระฤกษ์ ดําเนินการจัดเตรียมการในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
๑๒) ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล ดําเนินการจัดเตรียมในด้านการประมวลผล ออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ในการ
รายงานผลการแข่งขันกีฬา ๑๓) ฝ่ายเทคนิคกีฬา ดําเนินการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา ๑๔) ฝ่ายเลขาธิการ
ดําเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกจ่ายที่ประชุม)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด วันอั งคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางสํานั กงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มาตรวจพื้นที่และออกกําหนดการ ดังนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.รังสันต์ ดิษฐบรรจง เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “เมืองเพชรเกมส์” ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๗.๐๐ น ผู้แทนพระองค์จะเดินทางมาถึงสนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการท่ องเที่ ย วและกีฬา ผู้พิพากษาหั วหน้ าศาลจัง หวัดเพชรบุรี ผู้บัญ ชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๕ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รอรับผู้แทนพระองค์
ผู้ แ ทนพระองค์ เ ข้า สู่ห้ อ งรั บ รอง และขึ้ น สู่ที่ นั่ง หน้ าอั ฒจั น ทร์ (วงดุ ริ ย างค์บ รรเลงเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี )
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินเพื่อนําขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จฯ พระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาฯ
ทั้ ง ๑๐ เขต เข้ า สู่ ส นาม เชิ ญ ธงชาติ ขึ้ น สู่ ย อดเสา (วงดุ ริ ย างค์ บ รรเลงเพลงชาติ ) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงาน และกราบเรียนเชิญผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “เมืองเพชรเกมส์” ผู้แทนพระองค์กดปุ่มไฟฟ้าเปิดการแข่งขัน (วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาออกจากสนาม เชิญธงการแข่งขันกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา
(วงดุริยางค์เพลงกราวกีฬา) นักวิ่งคบไฟพระฤกษ์วิ่งเข้าสู่สนาม พิธีการจุดไฟพระฤกษ์ในกระถางคบเพลิง จุดพลุ
เฉลิมฉลองประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน ขบวนพาเหรดนักกีฬาออกจากสนาม เริ่มการแสดงเฉลิมฉลองพิธีเปิด
การแข่งขัน จํานวน ๔ ชุด เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้แทนพระองค์กลับ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทั้งนี้ จังหวัดจะมีหนังสือเชิญร่วมรับผู้แทนพระองค์ฯ ต่อไป การแต่งกาย : ชุดปกติขาว
มติที่ประชุม
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๔.๓ โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
ผอ.พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด คณะกรรมการฝ่ า ยจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ โ ดยคู่ ส มรสคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ภ ริ ย า
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กําหนดจัดโครงการ “อุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี” ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบท จํานวน ๑๑ คน กําหนดอุปสมบทในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
นําพระนวกะที่อุปสมบท ๑๑ รูป ไปเจริญพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

๑๒
โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ต้อนรับปีใหม่ชาวไทยสุขสันต์ เนื่องจากมหาเถร
สมาคม ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ หรือสวดมนต์
ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๒.๐๐ น. ทุกวัด
ทั่วประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ และเป้าหมายเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๕๔ ให้ลดลง ๕ % จากปี ๒๕๕๓ ดังนี้ อุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๕๕ ครั้ง ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๕๒ ครั้ง
ผู้เสียชีวิต ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จํานวน ๗ ราย ผู้บาดเจ็บ ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๖๖ ราย ปี ๒๕๕๔ จํานวน
๖๒ ราย ประเด็น/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายรอง สาเหตุจากการตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา
และใช้ความเร็วเกินกว่ากําหนด รถจักรยานยนต์จะเกิดอุบัติเหตุมากมากที่สุด รองลงมาคือรถบรรทุกเล็ก
การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่ วมป้องกันและลดอุ บัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติตามแผนและมาตรการที่กําหนด ระหว่างวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ รวม ๗ วัน เน้นหนัก ๕ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการด้านการ
บริหารจัดการ ๒) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ๓) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ๔) มาตรการด้าน
ประชาสัมพันธ์ ๕) มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ และอยู่ในภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย จัดตั้งจุดตรวจประจํา จํานวน ๒๔ จุด เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง ๓ม
๒ข ๑ร (หมวก/เมา/มอเตอร์ไซด์/ดัดแปลง/ใบขับขี่/คาดเข็มขัด/ความเร็ว) ๒) ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผลและสารสนเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ประมวลกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ว. กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๓ ประกอบด้วย โครงการ
๘๔ ฝาย ถวายพ่อ ๘๔ พรรษา เริ่มดําเนินการก่อสร้างฝายแรก ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓
ตําบลท่ าตะคร้ อ อํ าเภอหนองหญ้ าปล้ อง จังหวัดเพชรบุ รี ระหว่ างดําเนินการจัดสร้างฝาย มีหลายภาคส่วน
ร่วมดําเนินการ ดังนี้ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน) ส่งกําลังพลและนักเรียนวิวัฒน์
พลเมือง จํานวน ๓๐ นาย ร่วมสร้างฝาย ณ อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๓๒ ฝาย นายอําเภอท่ายาง นําข้าราชการ
และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสร้างฝาย ณ ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จํานวน ๑๓ ฝาย กองร้อยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๔๔ ร่วมสร้างฝาย ณ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๔ ฝาย เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาย้อย ร่วมสร้างฝาย ณ อําเภอเขาย้อย จํานวน ๑ ฝาย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
สนับสนุนเรือท้องแบน จํานวน ๑ ลํา สําหรับฝายที่ ๘๔ เสร็จสิ้นในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๕
ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเองระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๓ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานรัฐพิธี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓
๔.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต ๔ อําเภอชะอํา แทนตําแหน่งที่ว่าง
ผู้ได้รับเลือกตั้ง คือ นางสาวพัชราภรณ์ เสือทอง
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ รับรองผลการเลือกตั้ง ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม เขต ๖ ผู้ได้รับเลือก
คือ นายศิริ มะลิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน เขต ๓ ผู้ได้รับเลือก คือ นายยนต์ ปลาทอง
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกลัดหลวง เขต ๖ ผู้ได้รับเลือก คือ นายวิเชียร เหลืองเจื้อย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวัดเขาบันไดอิฐ จัดกิจกรรม
เผยแพร่ ค วามรู้ เ รื่ อ งประชาธิ ป ไตยและการเลื อ กตั้ ง ในงานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจํ า ปี ๒๕๕๔ ในวั น เสาร์ ที่
๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วันเขาบันไดอิฐ ตําบลไร่ส้ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการประจําจังหวัดและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๒ จะต้องสรรหาและแต่งตั้งแทนชุดที่ครบวาระ โดยประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไป ก่อนครบวาระ
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน สําหรับแผนการสรรหาและแต่งตั้งจะเริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ เทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร” ประจําปี ๒๕๕๔
นายก อบต. หนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาไหล จัดเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร” ประจําปี ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์นกอินทรี
นกเหยี่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิถีทางธรรมชาติให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนกอินทรี รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตําบล หนองปลาไหล
ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับนกอินทรี นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และสินค้าโอท็อป
การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “นกอินทรีจ้าวเวหา ราชาแห่งการล่าเหยื่อ” การประกวดภาพถ่ายการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และกิจกรรมโปรแกรมเสริมพิเศษ นําชมหิ่งห้อย ยามค่ําคืน ณ หมู่ ๑ บ้านเขาสมอระบัง
กําหนดพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานตากข้าว บ้านหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ช่วยกันดูแลทําให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาไหลและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแล
สภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติที่สุด
มติที่ประชุม
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๑๔
๕.๒ เหรียญที่ระลึกครบรอบ ๑๕๐ ปี โรงกษาปณ์
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี โรงกษาปณ์เริ่มก่อตั้งแห่งแรกในปีพุทธศักราช ๒๔๐๓ ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ โดยที่สมัยนั้นเรียกว่า "โรงกระสาปน์สิทธิการ" และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก
"โรงกระสาปน์สิทธิการ" มาเป็น "โรงกษาปณ์ " ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโรงกษาปณ์
มี ภ ารกิ จ ผลิ ต เหรี ย ญกษาปณ์ ห มุ น เวี ย นให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการใช้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย นอกจากนี้โรงกษาปณ์ยังมีภารกิจผลิตเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก, เหรียญที่ระลึก, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งต่าง ๆ (อาทิเช่น โล่, เข็ม, เครื่องหมายอาคาร,
ช่องระบายอากาศ เป็นต้น) ในปีนื้ ครบรอบ ๑๕๐ ปี การก่อตั้งโรงกษาปณ์ สํานักกษาปณ์ได้จัดทําเหรียญที่ระลึก
ครบรอบ ๑๕๐ ปี โรงกษาปณ์ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
๕.๒ สรุปผลการดําเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๓
ภารกิจของเหล่ากาชาด ตามนโยบายสภากาชาดไทย ประกอบด้วย ๑) ทําการบรรเทาทุกข์
ประธาน
ผู้ประสบสาธารณภัย ๒) ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจําเป็น ๓) รับบริจาคโลหิต ดวงตา และ
อวัยวะอื่น ๔) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕) สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสา
กาชาดและกิ จ การต่ า งๆ ของสภากาชาดไทย ๖) ดํ า เนิ น การตามโครงการในพระราชดํ า ริ ๗) เป็ น ตั ว แทน
ของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทย ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด
๖๒๖ คน
ผลการดําเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๓ มีดังนี้ ๑) งานด้านการจัดหารายได้
จัดกิจกรรม “วันรวมน้ําใจช่วยกาชาด” การออกร้านมัจฉากาชาด...ในงานพระนครคีรี ๒) งานด้านการรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔ เมษายน ๒๕๕๓ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ สรุปผลผู้บริจาคโลหิต จํานวน ๙,๘๔๖ ราย ปริมาณ
๔,๔๓๐,๗๐๐ ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จํานวน ๓๒๗ ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จํานวน ๒๙๒ ราย ๓) งานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย ออกบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดเพชรบุรี รวม ๑๙ ราย มอบเงินช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น รวมเป็นเงินจํานวน ๑๔๖,๘๐๐ บาท มอบถุงยังชีพ จํานวน ๑๙ ชุด ออกบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบ
วาตภัยในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๗๑ ราย มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมเป็นเงินจํานวน ๘๕,๔๐๐ บาท
มอบถุงยังชีพ จํานวน ๗๑ ชุด ๔) งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เยี่ยมผู้สูงอายุ จํานวน ๓๔ ราย
เยี่ยมผู้พิการ
จํานวน ๖ ราย เยี่ยมผู้ป่วยโรคผิวหนัง ผู้ป่วยโรคกระดูกงอก จํานวน ๗ ราย เยี่ยมเด็กนักเรียน จํานวน ๕๑ ราย
โครงการกาชาดซ่ อ มแซมบ้ า นผู้ ย ากไร้ จั ง หวั ด เพชรบุ รี สนั บ สนุ น ซ่ อ มบ้ า นผู้ ย ากไร้ รวมทั้ ง สิ้ น ๘๖ หลั ง
เป็นเงิน ๒,๓๙๗,๙๑๗ บาท โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้านจังหวัดเพชรบุรี
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ คน การตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตายาว ตรวจวัดสายตา
จํานวน ๓,๔๕๕ ราย เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมโครงการฯ ได้ จํานวน ๒๗ ราย โครงการ “หนึ่งคน
เต็มใจให้ หนึ่งใจเตรียมรอรับ” โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นหญิงเพื่อลดปัญหาแม่วัยใส โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ จํานวน ๑๒ ครั้ง แจกแว่นสายตายาวและยาสามัญประจําบ้านแก่ผู้ร่วมโครงการฯ จํานวน ๒,๖๔๔ ราย
๕) งานพระราชดําริ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ๖) งานยุวกาชาด จัดกิจกรรมพิธี
สวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓

๑๕
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด/อาสายุวกาชาดดีเด่น โครงการอาสา
ยุวกาชาด/ยุวกาชาด ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โครงการอาสายุวกาชาด/ยุวกาชาดร่วมคืนชีวิตให้แม่น้ําเพชรบุรี
ประจําปี ๒๕๕๓ โครงการอบรมอาสายุวกาชาดช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รับบริจาคโลหิต รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ โครงการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับอาสายุวกาชาดจังหวัดเพชรบุรีฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ําท่วม สนับสนุนงบประมาณ
จัดทําโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมยุวกาชาด อาสายุวกาชาด จํานวน ๒๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๙๐๐ บาท
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน โครงการ ๓ ลานประสานใจ อาสายุวกาชาดช่วยน้อง โครงการ
แบ่งสรรค์ปันรัก ๗) งานรับเสด็จและรัฐพิธี รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ ในพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนบ้านโป่งแย้
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันปิยมหาราช
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอื้อ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

