รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 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
๒๕

นายชาย
นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.สมพงษ์
พ.ต.อ.ปิยะ
นายพัลลภ
พ.อ.สีหเดช
นายทวีศักดิ์
นายสาธิต
นายพศวีร์
นายชาติชาย
นายเชวง
นางพนอม
นายยุทธนา
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษ์ไท
นางศุภามาศ
นายวินัย
นายอํานาจ
นายประยูร
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสุธี

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
ไทรงาม
สุขประเสริฐ
สิงห์ทอง
ดีสนธิโชติ
วัดอุดม
รัตนศรีทอง
สมใจ
ยิ้มเครือ
ดิลกอุดมชัย
พวงสมบัติ
ฉิมสวัสดิ์
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ์
เครือนาค
กันสวัสดิ์
กรมมา
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
ไวปัญญา

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

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

นางสาวพัชรศรี
นางนิทรา
นายพิทักษ์
นางสาวสุณี
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นางสาวพัชรี
นางสาวสมมาตร
นายทรงเกียรติ
นายสําเนา
นายประสาร
นายนิติวัทธน์
นางสาวณุวรรณา
นางชูชีพ

สมบัติทวีพูน
แย้มบุตร
บุญชูกุศล
ธนจารุพัฒน์
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
พันธ์รอด
รัตนแสง
เชาวน์โอภาส
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
นิธินันท์ธาร
อนันตกิจไพศาล
ไทยเอื้อ

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

อําเภอ
๔๑ นายชัยศรี
๔๒ นายพงษ์พันธ์
๔๓ นายชวลิต
๔๔ นายเอี่ยม
๔๕ นายประทีป
๔๖ นายคงศักดิ์
๔๗ นายเชิดศักดิ์
๔๘ นายภคพัส

อรุณเจริญสุข
อุบลธรรม
ปราบพาล
ชมใจ
นทีทวีวัฒน์
สุดลาภา
อรุณโรจน์
ส่งวัฒนายุทธ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๙ พ.ต.อ.วิทัศน์
๕๐ พ.ต.ท.วศพล
๕๑ พ.ต.ท.อุดม
๕๒ พ.ต.ท.ชูชาติ
๕๓ พ.ต.ท.ฉัตรชัย
๕๔ พ.ต.ท.สมเกียรติ
๕๕ พ.ต.ท.กริช
๕๖ พ.ต.ท.ยุทธนา

บริรักษ์
เรืองจ้อย
เปี่ยมศักดิ์
นามจัด
รังสิมันต์
โฉมฉาย
เนาวรังสี
นวลคล้ํา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก

๓
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

พ.ต.ท.ประเสริฐ
พ.ต.ท.พีระเดช
ร.ต.ท.สมศักดิ์
พ.ต.ท.ไสว

ศรีผ่าน
จิตรมั่น
ไชยสุด
คีรี

แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

๖๑ พ.ต.ต.ประชา

วังคีรี

๖๒ พ.ต.ต.วิสูตร

ใบเงิน

๖๓ พ.ต.ต.วิรัตน์
๖๔ พ.ต.ต.ฐิติพงศ์
๖๕ ร.ต.ท.ประจักษ์

ผ่องสวัสดิ์
เจนกิจเจริญชัย
เทศทอง

กระทรวงกลาโหม
๖๖ ร.อ.วิรัตน์
๖๗ น.ต.ณรงค์

เกตุปลั่ง
ขําเขียว

๖๘ พ.ท.เริงณรงค์
๖๙ พ.อ.สิงห์ทอง

ชาวล้อม
หมีทอง

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๐ นายวรวรรธน์
๗๑ นางมลฤดี
๗๒ นายราเชนทร์
๗๓ นายกรีฑา
๗๔ นายคุณากร
๗๕ นายสมหมาย
๗๖ นายชัยบดินทร์
๗๗ นายธนกร

ภิญโญ
สุนทราภิวัฒน์
อุดมศิริ
อักษรนันทน์
แสงสุริพงศ์
สุขมิ่ง
สุวรรณพจน์
รัตตมงคล

๗๘ นายจรูญ

แก้วขาว

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

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๙ นางดวงใจ
คุ้มสอาด
๘๐ นายอัครพล
พึ่งธรรม

แทน ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

๔
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘๑ นายโกศล
เรืองสว่าง
๘๒ นายสนิท
สกุนา
๘๓ นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
๘๔ นายคูณ
สังข์สุตร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๕ นางมนณกร
๘๖ นางวรรณเพ็ญ
๘๗ นางสาวศิริ
๘๘ นางชลิดา
๘๙ นายพิทยา
๙๐ นายอานนท์
๙๑ นายทวี
๙๒ นายอํานาจ
๙๓ นายดนัย
๙๔ นางศรัณยา
๙๕ นางอํานวยพร
๙๖ นายมานิตย์
๙๗ นายทองล้วน
๙๘ นายสมเกียรติ
๙๙ นายประกิต
๑๐๐ นายศุภชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

การ์ณต์ภาส
เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
สําแดงเดช
คณะมะ
ที่ปรึกษา
อานอาชา
ขันติกิจ
นาคประเสริฐ
ธรรมโมหะเว
ศิลปะโอสถ
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
ขําเลิศ
เม่งพัด

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๑ นายชาญวิทย์
จันทร์ทับ
๑๐๒ นายสว่าง
รัตนนรา
๑๐๓ นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
๑๐๔ นายชนาภัทร
หนูแท้
๑๐๕ นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๖ นายนิวัตร์
มีกุล
๑๐๗ นายจรัส
คําแพง

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

๕
๑๐๘ นายจรัส
๑๐๙ นายศุภกฤต
๑๑๐ นายบุญเกื้อ

คําแพง
บัณฑิตสมิทธ์
เจี้ยมดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๑ นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๑๒ นายสุธี
ธงศิริ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๑๓ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
๑๑๔ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๕ นางสาวปณิดา
๑๑๖ นางสาวเปรมนีย์

เอกผดุงพงศ์
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๗ นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
๑๑๘ นายอนันต์วัฒน์
ทองสีไพล
๑๑๙ นายชูชีพ
ร่วมบุญ

หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

๖
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๒๐ นายณรงค์ศักดิ์
๑๒๑ นายสุชาย

สมพัศ
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๒ นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๓ นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๔ นายมานะ
๑๒๕ นายธัญญะ
๑๒๖ นายวีรวัฒน์
๑๒๗ นางลอดหล้าดาวดี
๑๒๘ นายสรรเสริญ
๑๒๙ นายวรวิทย์
๑๓๐ นายวิเชียร
๑๓๑ นายประสิทธิ์
๑๓๒ นายยรรยง
๑๓๓ ดร.ไพบูลย์
๑๓๔ นายปราโมทย์
๑๓๕ นายธีรชัย
๑๓๖ นายวีระ
๑๓๗ นายชาญณรงค์

โพธิ์น้อย
มะลิขาว
สวัสดิ์สุข
บุญฤทธิ์มนตรี
ไหมทอง
กิตติคุณศิริ
ชมภูผล
ใจช่วง
เจริญศรี
เกตุแก้ว
โมลี
ใสยจิตต์
กิ่งแก้ว
รัตนา

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

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๘ นางประไพพิศ
๑๓๙ นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๔๐ นายอเนก
๑๔๑ นายนภสินธุ์

สร้างเกตุ
สังข์พุ่ม

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๒ นายนคร
๑๔๓ นายศักดิ์สิทธิ์

บุญมีผล
วิบูลศิลป์โสภณ

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี

๗
๑๔๔ นางบุญสม
๑๔๕ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๖ นายวิเชียร

นุชนิยม
วิบูลศิลป์โสภณ
เรียบร้อย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

๘

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๗ นางสุขใจ
๑๔๘ นางสาวจิตรา
๑๔๙ นางกนกวรรณ
๑๕๐ นายศุภชัย
๑๕๑ นายอนุรักษ์
๑๕๒ นายอนวัช
๑๕๓ นายมนัส
๑๕๔ นางสาวปรนัย
๑๕๕ นายนจํารัส
๑๕๖ นางสาวสุชญา
๑๕๗ นายกนก
๑๕๘ นายสมศักดิ์
๑๕๙ นายเปรมเทพ
๑๖๐ นางสงวน

ชื่นจิต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
พงษ์ลิ้ม
พูลมา
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
ชูวงศ์
อบลัดดา
จิตต์พุ่ม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖๑ นายมนัส
๑๖๒ นายเชิดพงษ์
๑๖๓ นางสาววรากุล
๑๖๔ นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
จันจะนะ
วัชญากาญจน์
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
๒ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
๓ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๕ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
๗ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
๘ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
๙ สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
๑๐ ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
๑๑ ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

๙
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๑๐
๑. มอบป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดให้ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่ง
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ หรือถ้าคํานวณเป็นตัวเลขก็จะเป็นอัตราการตายไม่เกิน ๑๐ คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน
และกําหนดให้ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
ศู น ย์ อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด เพชรบุ รี ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เพื่อสร้างทัศนคติ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
บริษัทพรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จํากัด โดยคุณอานุภาพ กาญจน์กีรติ กรรมการผู้จัดการ ได้เร่งเห็น
ความสําคัญในการผลักดันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % จึงได้มอบป้ายรณรงค์ฯ จํานวน
๑๕๐ ป้าย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบให้แก่ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นําไปติดยังสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป
ประธาน

ขอขอบคุณ บริษัทพรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จํากัด ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเล็งเห็น
ความสําคัญในการผลักดันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

๒. มอบเกียรติบัตร โครงการ “ธงไตรรงค์ ธํารงไทย”
วัฒนธรรมจังหวัด
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองและ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง คนไทยส่วนใหญ่
ไม่เห็นความสําคัญและคุณค่าในเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการจัดโครงการประกวด
การประดับธงชาติไทย และการประกวดร้องเพลงชาติไทย ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าว
ผลการประกวด ดังนี้
๑. ผลการประกวดการประดับธงชาติไทย ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๑) ประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลไร่สะท้อน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ที่ว่าการ
อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่
เทศบาลตํ า บลนายาง และรางวัล ชมเชย อัน ดับ ๒ ได้แ ก่ เทศบาลตํ าบลหั วสะพาน ๒) ประเภทหน่ว ยงาน
ภาคเอกชน รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี อําเภอชะอํา ๓) ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายสมใจ น้อยสะอาด อําเภอชะอํา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสุขุมาษ เติมศักดิ์ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
๒. ผลการประกวดการขับร้องเพลงชาติ ระดับอําเภอ ประกอบด้วย ๑) ระดับประถมศึกษา
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านแหลม อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอละ ๓ โรงเรียน อําเภอชะอํา
อําเภอบ้านลาด อําเภอละ ๒ โรงเรียน อําเภอเขาย้อย อําเภอแก่งกระจาน อําเภอละ ๑ โรงเรียน ๒) ระดับ
มัธยมศึกษา อําเภอเขาย้อย ได้ ๔ โรงเรียน อําเภอชะอํา ได้ ๓ โรงเรียน อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้ ๒ โรงเรียน
อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอละ ๑ โรงเรียน สําหรับผลการประกวดการขับร้อง

๑๑
เพลงชาติ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๑) ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ยางน้ํากลัดใต้ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียน บ้านหนองแขม และโรงเรียนวัดม่วงงาม ๒) ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแขม รางวัล
ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
และโรงเรียนวัดกุฎ (ชุ่มประชารังสรรค์)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นางศุภามาศ เครือนาค
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักบริหาร

แรงงานต่างด้าว
(๒) นางประไพพิศ สิงหเสม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
(๓) ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจากโรงเรียนคงคาราม
(๔) นางลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ย้ายมาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผลการเบิ กจ่ า ยตั้ งแต่ต้น ปี จนถึง วันที่ ๑๗ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๔ จั งหวัด เพชรบุ รีได้ รั บ จั ด สรร
ผู้แทนคลังจังหวัด
งบลงทุน ๑,๙๕๔.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๙๑.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๓ งบประจําได้รับจัดสรร
๓,๘๓๐.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๐๗๕.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๕,๗๘๕.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๐๖๖.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๙
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน มีหน่วยงานได้รับจัดสรร จํานวน ๔๙ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๑๕ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน
๑ หน่ ว ยงาน เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๒๖ – ๕๐ จํ า นวน ๕ หน่ ว ยงาน เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๑ – ๒๕ จํ า นวน
๑๒ หน่วยงาน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๑๖ หน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๖.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๘ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๘.๒๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รวมเงิน
ที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๕ งบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) งบประจํา

๑๒
ได้ รั บ จั ด สรร ๑๐๓.๓๙ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๐.๑๖ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๑๖ งบลงทุ น ได้ รั บ จั ด สรร
๑๕๓.๙๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รวมเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๐๖ ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบ ๗๕ จังหวัด ลําดับผลการเบิกจ่ายจากส่วนกลาง (งบลงทุน) จังหวัด
เพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๖๓ (งบประจํา) จากงบส่วนกลาง อยู่ในลําดับที่ ๓๐ จากงบจังหวัด อยู่ในลําดับที่ ๕
ภาพรวม จากงบส่วนกลาง อยู่ในลําดับที่ ๓๑ งบจังหวัด อยู่ในลําดับที่ ๒๙
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๙๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑.๓๗๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๒๕๓.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๔๔ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๒๘ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๔๙.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๗๑.๗๗ คิดเป็นร้อยละ
๘๘.๐๕ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๑๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๑๙.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๘๒๔.๗๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๕
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผลการติ ด ตามของคณะทํ า งานส่ ง เสริ ม อาชี พ ประกอบด้ ว ย ๑) คณะทํ า งานส่ ง เสริ ม อาชี พ
ด้านการเกษตร ได้ติดตามครัวเรือนประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าและอาชีพปลูกชะอม อําเภอหนองหญ้าปล้อง
ครัวเรือนมีรายได้จากการขายเห็ด ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินออม พบปัญหาก้อนเชื้อเห็ดเริ่มหมดอายุและ
ต้นชะอมได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แนะนําให้เปลี่ยนก้อนเชื้อเห็ดใหม่โดยใช้เงินออมจากการขายเห็ด และ
อาชีพปลูกชะอมได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ได้รับเงินชดเชยแล้ว ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนอาชีพเลี้ยงแพะ อําเภอเมืองเพชรบุรี
และอํ า เภอบ้ า นแหลม พบปั ญ หาเรื่ อ งการรั ก ษาความสะอาดคอกสั ต ว์ แนะนํ า การดู แ ลคอกสั ต ว์ ใ ห้ ถู ก วิ ธี
๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านบริการ รับจ้างและอื่น ๆ สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและ
ให้การสนับสนุนครัวเรือนอาชีพรับจ้างตัดหญ้า อําเภอเขาย้อย และอําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๑๖ ครัวเรือน
พบปัญหาครัวเรือนมีงานจ้างไม่ต่อเนื่อง แนะนําให้จัดทําบัญชีรายจ่ายครัวเรือนให้ต่อเนื่อง ครบถ้วน ดูแลและ
รักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ๔) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพค้าขาย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ออก
ติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนอาชีพค้าขาย อําเภอบ้านแหลม พบปัญหาครัวเรือนได้รับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
ไม่ตรงกั บความต้องการ แนะนํ า ให้ ทําความเข้ าใจเรื่ องการจั ดซื้อ จั ด จ้ างไม่ส ามารถกํา หนดได้แ ละให้ค้า ขาย
อย่างต่อเนื่อง ๕) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ยจั งหวัดเพชรบุรี ได้ อ อกติด ตามครัวเรื อ นยากจนเป้าหมาย อํ าเภอเขาย้ อย พบปัญ หาครัว เรือ น
ขาดความชํานาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า แนะนําให้สมัครเรียนเพิ่มเติม
ผลการส่งมอบพัสดุ ครัวเรือนทั้งหมดที่ขอรับการพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน
ได้รับพัส ดุ ครบแล้ ว จํ านวน ๘๑๒ ครัวเรือน ได้รับพั สดุแ ล้ วบางส่วน จํานวน ๑๓๓ ครัวเรื อน ประกอบด้วย
ครัวเรือนเลี้ยงลูกไก่สามสายเลือด ๒๗ ครัวเรือน ครัวเรือนเลี้ยงลูกไก่พื้นเมือง ๑๒ ครัวเรือน ครัวเรือนเลี้ยงไก่ไข่
๖๘ ครัวเรือน ครัวเรือนเลี้ยงเป็ดพ่อ – แม่พันธุ์เป็ดเทศ ๑๐ ครัวเรือน และครัวเรือนเลี้ยงลูกเป็ดเทศ ๑๖ ครัวเรือน

๑๓
สําหรับผลความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถดูได้จากเว็ปไซต์ http://www.povertyprojectphet.com
ข้อมูลรายได้ขั้นต่ําของครัวเรือน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน จํานวน
๒,๐๓๔ ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จํานวน ๓๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๒ ของฐานข้อมูลครัวเรือน
ยากจน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๕๒ ของฐานข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นทั้ ง หมด ๖๓,๒๒๖ ครั ว เรื อ น ครั ว เรื อ นที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณ ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จํานวน ๒๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๒๒ ของครัวเรือนที่ได้รับงบประมาณ สําหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
งบประมาณที่ ดํ าเนิ น การ ๒๐,๑๘๖.๘๐๐ บาท เบิกจ่ ายได้ ๙,๗๑๗,๑๑๙.๘๐ บาท คิด เป็นร้ อยละ ๔๘.๑๔
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๑๐,๔๖๙,๖๘๐.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๖
ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด การประกันตนตามมาตรา ๔๐ เป็นการเปิดโอกาสให้ "แรงงานนอกระบบ" ได้มีระบบสวัสดิการ
รองรับเช่นเดียวกับคนทํางานทั่ว ๆ ไป ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง การคลอดบุตร ได้รับเงินสงเคราะห์ครั้งละ
๓,๐๐๐ บาท กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๑๕ ปี ตาย จ่ายเงินค่าทําศพ
๓๐,๐๐๐ บาท ชราภาพ จะมีการจ่ายบําเหน็จ โดยแต่เดิมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จะต้องจ่ายเงินสบทบเป็นรายปี
ร่างที่ปรับใหม่ได้กําหนดให้จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือน ๆ ละ ๒๘๐ บาท เฉลี่ยไม่ถึง ๑๐ บาทต่อวัน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ วันสถาปนา ส.ป.ก. “๘๔ พรรษาเฉลิมพระบารมี ๓๖ ปี การปฏิรูปที่ดินไทย”
ผู้แทนปฏิรูปจังหวัด ในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๔๔,๓๙๖ ไร่ ให้แก่ ส.ป.ก. เพื่อนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่ดินทํากิน
โดย “มีพระราชประสงค์ให้ผู้ที่เป็นผู้เช่าที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่เดิม ได้ทํากินในที่ดินนั้นต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
ตราบที่ยังยึดถืออาชีพเกษตรกรรมอยู่แต่จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น” ดังนั้นเกษตรกรที่จะเข้าทําประโยชน์ในผืนดิน
พระราชทาน จึงได้รับสิทธิตามสัญญาเช่าอีกทั้งจะทําสัญญาเช่ากับเกษตรกรที่ทํากินอยู่เดิม สิทธิการเช่าจะตกทอด
ทางมรดกแก่ลูกหลานของเกษตรกร โดยเกษตรกรจะต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินภายใต้กฎระเบียบ ที่ ส.ป.ก. กําหนด
ส.ป.ก. ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๘ ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตรา พ.ร.บ.
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้น โดยดําเนินภารกิจการจัดที่ดินให้กับเกษตรกร การสร้างมูลค่าในที่ทํากิน และ
การคุ้มครองรักษาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบทอดอาชีพการเกษตรต่อไป สําหรับผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรรวม ทั้งสิ้น ๓๓.๔ ล้านไร่ มีจํานวนเกษตรกร ๒๔ ล้านราย

๑๔
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๖๙ จังหวัด และเนื่องจากในวันที่ ๖ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งในปีนี้จะครบ ๓๖ ปี และเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่กําหนดให้
เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส.ป.ก. จึงได้กําหนดจัดงาน “๘๔ พรรษาเฉลิมพระบารมี ๓๖ ปี การปฏิรูปที่ดินไทย” ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณอาคารด้านในและด้านหน้า ส.ป.ก. ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม
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๔.๒ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจําปี ๒๕๕๓
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ขณะนี้ ถึง กํ าหนดเวลาการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเ งิน ได้ บุ ค คลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑)
ประจําปีภาษี ๒๕๕๓ โดยมีกําหนดเวลา ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสามารถยื่นแบบ
แสดงรายได้ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา และในปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี
โดยเปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต โดยยื่นผ่านเว็ปไซต์ของกรมสรรพากร
ที่ www.rd.go.th นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีอากรในการให้บริการยื่นแบบ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนให้คําแนะนําและชี้แจงการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐/๙๑ ทางอินเทอร์เน็ต สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จะเปิดบริการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) และในกรณีที่ผู้มีเงินได้ท่านใดได้ถูกหักภาษีไว้เกิน ขอแนะนําให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอคืน
ภาษีก่อน เพราะยิ่งยื่นเร็วเท่าไรก็จะได้เงินคืนไว้ ภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม
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๑๕
๔.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต. จังหวัด
เนื่องจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก เขต ๒ ได้ลาออก คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก
ตามที่จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน ในวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค ๗ สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สนับสนุน ผู้สมัคร กกต.ท้องถิ่น พนักงาน ผู้นําชุมชน และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๐๐ คน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี จะครบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ในวั น ที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และจะต้องดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทนชุดที่ครบวาระ ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วย กกต.จว. และผอ.กต.จว. พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให้มีคณะกรรมการ
สรรหา กกต.จว. ทํ าหน้า ที่ ส รรหา กกต.จว. สํ านั กงาน กกต.จว.เพชรบุ รี ได้ จัด ประชุ ม เพื่ อคั ดเลื อ กตัว แทน
เป็นคณะกรรมการสรรหา กกต.จว. จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ
สํานักงาน กกต.จว. ได้ประกาศให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบุรี ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลจังหวัดเพชรบุรี แผนกคดีเยาวชนและครบครัว อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ประธานสภา
ทนายความจังหวัดเพชรบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ประธานวิทยุชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการ
สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
เป็นกรรมการและเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี โดยให้ยื่นใบสมัครตามแบบ
กกต.จว. ๑ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง และจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๑๕ คน โดยวิธีลงคะแนนลับ ในวันที่ ๑๗ –
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ชมพู่ “เพชรสายรุง้ ”
พาณิชย์จังหวัด
ช่วงนี้ชมพู่เพชรสายรุ้ง เริ่มทยอยสู่ตลาด ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้จากภูมิศาสตร์ไว้ (GI) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ โดยผู้สนใจสามารถ
สั่งซื้อชมพู่เพชรสายรุ้ง ได้จากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน เนื่องจากชมพู่จากกลุ่มนี้ทางจังหวัดรับรอง
การผ่านระบบ GIP มีตรารับรองของจังหวัด และปลอดสารพิษ

๑๖
ประธาน

ชมพู่เพชรสายรุ้ง เป็นของดีของจังหวัดเพชรบุรี ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกร
ผู้ปลูก ชมพู่ สามารถอยู่ได้ สําหรับชมพู่เพชรสายรุ้งที่อยู่ในโครงการมี จํานวน ๑๗๑ ไร่ แต่ชมพู่เพชรสายรุ้ ง
ในจังหวัดเพชรบุรี มีประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่นอกโครงการ จะไม่มีคุณภาพ มีสารพิษ ในปี ๒๕๕๔ ชมพู่จะมี
ผลผลิตประมาณปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและปัญหาอุทกภัยบางส่วน
โดยปกติผลผลิตอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ความหวานอยู่ที่ ๑๗ องศาบริกซ์ (ปกติความหวานอยู่ที่ ๑๓ – ๑๕ องศาบริกซ์)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ โครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย
ผู้แทน ผอ.บํารุงทางเพชรบุรี กระทรวงคมนาคม ดําเนินการโครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน มีเส้นทางที่สะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง โดยโครงการถนนสีขาวจะเป็นโครงการนําร่องด้านความ
ปลอดภัย ถนนที่อยู่ในโครงการจะเป็นถนนที่มีป้ายบอกทางและป้ายเตือนผู้ขับขี่อย่างชัดเจน รวมทั้งมีอาสาสมัคร
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัย และให้กรมทางหลวงปรับแผน
โครงการขยายช่องจราจรให้เป็น ๔ ช่อง โดยได้จัดโครงการนําร่องใน ๕ สายทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ สําหรับภาคใต้ กรมทางหลวงคัดเลือกทางหลวง
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ช่วงอําเภอชะอํา ถึงอําเภอหัวหิน ระหว่าง กม.๒๐๔ + ๐๐๐ – ๒๒๘ + ๐๐๐
เป็นถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ โครงการปีแห่งการรณรงค์สง่ เสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
ผู้แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อัตราการปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕ ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทําขึ้น โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่
และโดยสารรถจักรยานยนต์ (ม.๑๒๒ ว.๑) ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรค ๑
ขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย
(ม.๑๒๒ ว.๒) ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้ในวรรค ๑ (อาจยกเว้นการปฏิบัติให้กับผู้ซ้อนท้ายที่มี
อายุต่ํากว่า ๑๒ ปี)
“มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทําขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรค
หนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกัน
อันตรายลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่น
โพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กําหนดในกฎกระทรวง”
ประธาน

ฝากทุ ก ส่ ว นราชการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบและถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ ง ครั ด
หากไม่ปฏิบัติตามต้องถูกลงโทษทางวินัย

๑๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ การจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด การจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒๕ กําหนดจัด ระหว่างวันที่
๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมการจัดงานไปแล้ว สําหรับในวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๔ จะประชุมประธานและเลขานุการติดตามความคืบหน้าการจัดงานอีกครั้ง ผลเป็นประการใด
จะนําเรียนรายละเอียดให้ทราบในเดือนต่อไป ในส่วนของการจัดงานจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑.๕
ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจุดพลุ ซึ่งการจัดงานมีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก จังหวัดจึงขอ
ความร่วมมือจากส่วนราชการโดยการจัดแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สําหรับพิธีเปิด ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีบวงสรงศาลหลักเมือง
ณ บริเวณศาลหลักเมือง และพิ ธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช รั ชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖
ณ บริเวณลานหน้าพระนครคีรี (เขาวัง) โดยโหรพราหมณ์จากเลขาธิการสํานักพระราชวัง (การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาว) เวลา ๑๘.๓๐ น. จะมีพิธีเปิดงาน (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ)
ประธาน

ขอความร่วมมือทุกท่านมาร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคล

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ การจดทะเบียนโรงแรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด โรงแรมที่จะเปิดดําเนินกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนโดยถูกต้อง แต่ขณะนี้
(นายชุมพร แสงมณี) มีโรงแรมหรือที่พักจํานวนมากไม่ดําเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรม
ที่ดําเนินกิจการอย่างถูกต้องได้รับผลกระทบ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ กรณีที่มีการจัดประชุม อบรม
สัมมนา ขอให้จัด ณ สถานที่ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ แมงหัวดํา หนอนหัวดํา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากขณะมีการระบาดของศัตรูมะพร้าวชนิดใหม่ซึ่งมีการทําลายรุนแรงกว่าแมลงดําหนาม
(นายชุมพร แสงมณี) นั่นคือ หนอนหัวดํามะพร้าว โดยเริ่มพบการระบาดครั้งแรกปลายปี ๒๕๕๐ ซึ่งครั้งแรกที่มีการระบาด
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ แต่ปัจจุบันพื้นที่การระบาดได้ขยายขึ้นเป็นกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ และอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้กําลังระบาดหนักในพื้นที่อําเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการสํารวจเพื่อหา
สาเหตุและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ วิทยุชุมชนสําหรับเด็กและเยาวชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด จากสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้าน

๑๘
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้ อง โดยสํ านักงานสาธารณสุ ข จังหวั ดเพชรบุรี เป็น เจ้ า ภาพ ร่ ว มกั นจั ด
รายการวิทยุเพื่อเยาวชน ขึ้น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี FM ๙๕.๕๗ MHz
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. โดยเด็กและเยาวชนสามารถพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่อง
โดยดีเจมืออาชีพ จํานวน ๓ ท่าน ซึ่งจะมีส่วนราชการคอยให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

