รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม 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
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายชาย
นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.สมพงษ์
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิง สุชาดา
นางสุรัตน์
นายสาธิต
นายพศวีร์
นางขวัญฤทัย
นายสิทธิพงษ์
นางพนอม
นายอดุลย์
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษ์ไท
นางสุรัตน์
นายวินัย
นายอํานาจ
นายวชิระ
นายสมนึก
พ.ท.สมิง
นายวีระศักดิ์
นายวันชัย
นางนิทรา
นายพัฒนพงศ์
นางอุไรวรรณ

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
ไทรงาม
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
พลบุตร
รัตนศรีทอง
สมใจ
ถนอมเกียรติ
อรรถพิณ
พวงสมบัติ
ศิริชัย
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ์
เกษเดช
กันสวัสดิ์
กรมมา
ไผ่เกาะ
ดีหะสิงห์
ทองคํา
ประภาวัฒน์เวช
จันทรกูล
แย้มบุตร
ฤทธิรงค์
คูหพันธ์

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

๒
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางชื่นจิตร
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวกนกวรรณ
นายสุรินทร์
นายสําเนา
นายประสาร
นายนิติวัทธน์
นางสาวณุวรรณา
นางชูชีพ

คุปต์กาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
ผดุงขันธ์
ธีรจามรนันท์
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
นิธินันท์ธาร
อนันตกิจไพศาล
ไทยเอื้อ

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

อําเภอ
๔๑ นายประจวบ
๔๒ นายปราโมทย์
๔๓ นายธวัชชัย
๔๔ นายประมณฑ์
๔๕ นายไพบูลย์
๔๖ นายสุทธา
๔๗ นายกฤช
๔๘ นายภคพัส

แสงสุวรรณ
สําเภาเงิน
รักขนาม
สุจริต
ยิ้มแย้ม
ธรรมอํานวยสุข
ร่างน้อย
ส่งวัฒนายุทธ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
รักษาการในตําแหน่งนายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
แทน นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๙ พ.ต.อ.วิฑูรย์
๕๐ พ.ต.ต.เผด็จ
๕๑ พ.ต.อ.สุวัฒน์
๕๒ พ.ต.อ.เดชา
๕๓ พ.ต.ท.รังสฤษดิ์
๕๔ พ.ต.ท.พัฒ
๕๕ พ.ต.ท.บุญเลิศ
๕๖ พ.ต.อ.วันชัย
๕๗ พ.ต.ท.จักรพันธ์
๕๘ พ.ต.ท.วรเดช
๕๙ พ.ต.ท.สร
๖๐ พ.ต.ท.พงษ์สันต์
๖๑ พ.ต.ท.ธีรยุทธ
๖๒ พ.ต.ท.ลือชัย

พละสาร
พูนผล
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาม
เมืองวิจิตร
รงค์วราโรจน์
บวรมหาชนก
ธารณธรรม
แก่งสันเที๊ยะ
สวนคล้าย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ์
เกตุมั่งมี
จันทร์โชติ

๖๓ พ.ต.ต.รณวัน

ปิ่นทอง

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

๓
๖๔ ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอินทร์แก้ว

๖๕ พ.ต.ต.บรรพต
๖๖ พ.ต.ต.ฐิติพงศ์
๖๗ พ.ต.ต.สถาพร

สุดยอด
เจนกิจเจริญชัย
คําหริ่ง

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

เกตุปลั่ง
วิริยวุทธ
ขําเขียว

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

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๑ นายวรวรรธน์
๗๒ นายรังสรรค์
๗๓ นางสาววิชาดา
๗๔ นายสําราญ
๗๕ นางสมจิตร
๗๖ นายขจร
๗๗ นายธนกร

ภิญโญ
สอนส่งกลิ่น
จุ่นบุญ
ธรรมเนียมอินทร์
นิ่มมา
เศรษฐยานนท์
รัตตมงคล

๗๘ นายจรูญ

แก้วขาว

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

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๙ นางศุภากาญจน์
ยอดฉุน
๘๐ นายอัครพล
พึ่งธรรม

แทน ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘๑ นางสิทธิพร
นกแก้ว
๘๒ นายสนิท
สกุนา
๘๓ นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๔ นางเรณู
๘๕ นางฐิดายุ
๘๖ นางสาวศิริ
๘๗ นางชลิดา
๘๘ นายพิทยา
๘๙ นายภาสันต์
๙๐ นางนันทนา
๙๑ นายสมบัติ
๙๒ นางสาวอัจฉรา

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

ว่องส่งสาร
จันทร์นาค
วัดสว่าง
สําแดงเดช
คณะมะ
นุพาสันต์
แฮวอู
ตันติสังวรางกูล
เอื้ออนุกูลพงษ์

แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

๔
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นางอํานวยพร
นายมานิตย์
นายทองล้วน
นายสมเกียรติ
นายประกิต
นายศุภชัย

ศิลปะโอสถ
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
ขําเลิศ
เม่งพัด

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๙๙ นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
๑๐๐ นายสว่าง
รัตนนรา
๑๐๑ นายกฤดนัยน์
มาศมัณฑนะ
๑๐๒ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
๑๐๓ นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๔ นายนิวัตร์
มีกุล
๑๐๕ นายจรัส
คําแพง
๑๐๖ นายพนม

พงษ์สุวรรณ

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

ลิ้มลิขิตอักษร
เดชเพชร
เจี้ยมดี
พงษ์สุวรรณ

นายชัยวัฒน์
นายไพลวัน
นายบุญเกื้อ
นายพนม

หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๑ นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๑๒ นางบุบผา
สิงห์พรหม
แทน 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 นายอํารงค์
สุดยอด
๑๑๙ นายชูชีพ
ร่วมบุญ

หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

๕
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๒๐ นายอนุสรณ์
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๒๑ นายณรงค์ศักดิ์
๑๒๒ นายวงศ์ศักดิ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สมพัศ
ประเทียบอินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๓ นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๔ นายปิยฤกษ์

อินทะจักร

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๕ นายกฤติกร
๑๒๖ นายมานะ
๑๒๗ นายประมุข
๑๒๘ นายชินวัฒน์
๑๒๙ นายจํานงค์
๑๓๐ นายสรรเสริญ
๑๓๑ นายวรวิทย์
๑๓๒ นายสมยศ
๑๓๓ นางสาวชูศรี
๑๓๔ นายประชุม
๑๓๕ นายสมจิตร์
๑๓๖ นายปราโมทย์
๑๓๗ นายสมหมาย
๑๓๘ นายวีระ
๑๓๙ นายชาญณรงค์

สําราญถิ่น
โพธิ์น้อย
ติฐิโต
อ่อนน้อม
สุขชู
ไหมทอง
กิตติคุณศิริ
ศิริบรรณ
อุดมกุศลศรี
แสงกสิกรณ์
มีวาสนา
โมลี
ลิ้มเจริญ
กิ่งแก้ว
รัตนา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๔๐ นางมุกข์ดา
๑๔๑ นางวิภาพร

ผดุงยาม
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๔๒ นายสัญจัย
๑๔๓ นายวาที

จันทร์ผ่อง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๔ นายนคร
๑๔๕ นายอภิชาต
๑๔๖ นายสุพจน์
๑๔๗ นายวิเชียร

บุญมีผล
พวงน้อย
เพชราภิรัชต์
เรียบร้อย

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

๖
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๘ นางสุขใจ
๑๔๙ นางสาวจิตรา
๑๕๐ นางกนกวรรณ
๑๕๑ นายศุภชัย
๑๕๒ นายอนุรักษ์
๑๕๓ นายมนัส
๑๕๔ นางสาวปรนัย
๑๕๕ นายเสนาะ
๑๕๖ นางสาวสุชญา
๑๕๗ นายกนก
๑๕๘ นายณัฐกฤช
๑๕๙ นางสงวน

ชื่นจิต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
พูลมา
เลียนวราสัย
เอี่ยมเอก
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
กรีธาธร
จิตต์พุ่ม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖๐ นายมนัส
๑๖๑ นายพัลลภ
๑๖๒ นางพัชราภรณ์
๑๖๓ นางจริยา
๑๖๔ นางสาววรากุล
๑๖๕ นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
สิงห์ทอง
แสวงศักดิ์
ชุมพงศ์
วัชญากาญจน์
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
๒ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๓ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
๔ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๖ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
๗ หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
๘ ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
๙ นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
๑๐ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
๑๑ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
๑๒ ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
๑. มอบเช็คโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัด
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ ป ระสานของบประมาณจากกระทรวงแรงงาน เพื่ อ ดํ า เนิ น การให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ และผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นด้ า นอาชี พ ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา จํ า นวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๔ ซึ่งสํานักงานแรงงานได้ประสานไปยังอําเภอทั้ง ๘ อําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ
ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจ้างงานต่าง ๆ จํานวน ๑,๓๘๑,๕๐๐ บาท โดย
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงานประจํา
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสุรชัย อังเกิดโชค) เป็นประธาน จํานวน ๓๖ โครงการ
งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ร่วมโครงการ จํานวน ๕๘๔ คน โดยคณะกรรมการฯ ได้สรุปโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการแล้ว ดังนี้
- อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๗ โครงการ
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- อําเภอบ้านลาด
จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท
- อําเภอเขาย้อย
จํานวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๓๐,๕๐๐ บาท
- อําเภอท่ายาง
จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท
- อําเภอบ้านแหลม
จํานวน ๗ โครงการ
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๖ โครงการ
งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท
- อําเภอชะอํา
จํานวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๐๙,๕๐๐ บาท
- อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทําโครงการหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่
ขั้นฟื้นฟูของเครือข่ายเกษตรกรรม เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการบริโภคพออยู่พอกิน จนถึง
ขั้นการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการ เกิดการซื้อขาย และการสะสมทุน ทําให้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลได้อย่างกว้างขวาง ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านน้ําทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ บ้านกวย หมู่ที่ ๒ ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
ได้แก่ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง
๓. มอบช่อดอกไม้แก่เด็กที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔
รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการ
ประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี ๒๕๕๓ และขอความร่วมมือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น พร้อมส่งผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กที่นํา
ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตรจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔

๘
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก ผลการพิจารณา
ได้ รับ การคั ด เลือ กเข้ ารั บ รางวั ล จํ า นวน ๓ ราย ๕ รางวั ล ดั ง นี้ ๑) นายเพชร ผดุ ง ยาม นั ก เรี ย นระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โครงการประกวดนักเรียนดีเด่นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน รางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ รางวัลเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ประจําปี ๒๕๕๔ ๒) นางสาวกรกนก หินแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ ๓) ชมรมต้นกล้าเพชรบุรี ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๔
๔. สรุปผลการดําเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๓
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผลการดําเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๓ มีดังนี้ ๑) งานด้านการจัดหารายได้
จัดกิจกรรม “วันรวมน้ําใจช่วยกาชาด” การออกร้านมัจฉากาชาด...ในงานพระนครคีรี ๒) งานด้านการรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะ ผู้บริจาคโลหิต จํานวน ๙,๘๔๖ ราย ปริมาณ ๔,๔๓๐,๗๐๐ ซีซี ผู้บริจาคดวงตา
จํานวน ๓๒๗ ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จํานวน ๒๙๒ ราย ๓) งานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ออกบรรเทาทุกข์
แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดเพชรบุรี รวม ๑๙ ราย เป็นเงิน ๑๔๖,๘๐๐ บาท มอบถุงยังชีพ จํานวน ๑๙ ชุด
ออกบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๗๑ ราย มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมเป็นเงิน
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 โครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนซ่อมบ้านผู้ยากไร้ รวมทั้งสิ้น
๘๖ หลัง เป็นเงิน ๒,๓๙๗,๙๑๗ บาท โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้านจังหวัด
เพชรบุรี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ คน การตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตายาว
ตรวจวัดสายตา จํานวน ๓,๔๕๕ ราย เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมโครงการฯ ได้ จํานวน ๒๗ ราย
โครงการ “หนึ่งคนเต็มใจให้ หนึ่งใจเตรียมรอรับ” โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นหญิงเพื่อลดปัญหาแม่วัยใส
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จํานวน ๑๒ ครั้ง แจกแว่นสายตายาวและยาสามัญประจําบ้านแก่ผู้ร่วมโครงการฯ
จํานวน ๒,๖๔๔ ราย ๕) งานพระราชดําริ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ๖) งานยุวกาชาด
สนับสนุนงบประมาณจัดทําโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมยุวกาชาด อาสายุวกาชาด จํานวน ๒๑ โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖๖,๙๐๐ บาท ๗) งานรับเสด็จและรัฐพิธี
ในการใช้งบประมาณทั้งหมด กาชาดไม่มีเงินงบประมาณจากส่วนราชการสนับสนุน เหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการช่วยสนับสนุนนําสลากกาชาดการกุศล ประจําปี ๒๕๕๔
ไปจําหน่าย เพื่อนํารายได้มาเป็นกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นางอุไรวรรณ คูหพันธ์ คลังจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
(๒) นายพศวีร์
สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(๓) นายอํานาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดราชบุรี
(๔) นายอัครพล พึ่งธรรม ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

๙
(๕) นายนิวัตร์ มีกุล ผู้อํ า นวยการส่ว นบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ชายเลนที่ ๕
ย้ายมาจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
(๖) นายจรูญ
แก้วขาว ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรเงิน
คลังจังหวัด
งบประมาณ ทั้งสิ้น ๔,๘๕๔.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๐๔๓.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๐ ไตรมาสที่ ๒
เป้าหมายกําหนดร้อยละ ๔๔ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๕๑๓.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๗๗.๔๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๑๖ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายกําหนดร้อยละ ๓๕
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน มีหน่วยงานได้รับจัดสรร จํานวน ๔๗ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๗ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน
๑ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐ จํานวน ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๕ จํานวน ๙ หน่วยงาน
และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๒๔ หน่วยงาน สาเหตุเนื่องมาจากได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า และเป็นโครงการใหญ่
ต้องรอผลการส่งงานและการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖ ผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ่มาจากงบประจํา ในส่วนของงบทุน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๕๗.๓๕
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ผลการเบิกจ่ายมาจากงบประจํา ในส่วนของงบลงทุนอยู่
ระหว่างดําเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบ ๗๕ จังหวัด ลําดับผลการเบิกจ่ายของงบจากส่วนกลาง จังหวัด
เพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๓๔ งบลงทุนอยู่ในลําดับที่ ๖๕ งบจังหวัด อยู่ในลําดับที่ ๓ งบลงทุนอยู่ใน ลําดับที่ ๓
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ได้รับ
จัดสรรเงินเข้าระบบ จํานวน ๔๑๙ โครงการ วงเงิน ๒,๐๒๓.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๗๖๒.๗๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐ รอบที่ ๑ ได้รับจัดสรร จํานวน ๑๑ หน่วยงาน ๑๙๑ โครงการ วงเงิน ๑,๓๗๔.๕๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑.๒๓๔.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๒ รอบที่ ๒ ได้รับจัดสรร จํานวน ๑๐ หน่วยงาน ๒๒๘
โครงการ วงเงิน ๖๔๙.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๒๘.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
ผลการติดตามของคณะทํางานส่งเสริมอาชีพ ประกอบด้วย ๑) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร ได้ติดตามครัวเรือนประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าและอาชีพปลูกชะอม อําเภอหนองหญ้าปล้อง
ครัวเรือนมีรายได้จากการขายเห็ด ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินออม ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรืออาชีพเลี้ยงแพะ อําเภอเมืองเพชรบุรี

๑๐
และอําเภอบ้านแหลม ครัวเรือนได้รับการสนับสนุนแพะ จํานวน ๔ ตัว เป็นพ่อพันธุ์ จํานวน ๑ ตัว และแม่พันธุ์
จํานวน ๓ ตัว ๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านบริการ รับจ้าง และอื่น ๆ สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนอาชีพรับจ้างตัดหญ้า อําเภอเขาย้อย และอําเภอแก่งกระจาน จํานวน
๑๖ ครั ว เรื อ น ครั ว เรื อ นรายได้ เ พิ่ ม จากการรั บ จ้ า งวั น ละประมาณ ๒๐๐ บาท เฉลี่ ย ๒,๐๐๐ บาท/เดื อ น
๔) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพค้าขาย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุน
ครัวเรือนอาชีพค้าขาย อําเภอบ้านแหลม พบครัวเรือนอาชีพค้าขายได้รับของครบถ้วน ๕) คณะทํางานส่งเสริม
อาชีพด้านงานฝีมือ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ได้ออก
ติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย อําเภอเขาย้อย พบครัวเรือนเริ่มประกอบอาชีพรับจ้าง ปะ ซ่อมเสื้อผ้าและ
ตัดเย็บผ้าโหล
ผลการส่งมอบพัสดุ ครัวเรือนทั้งหมดที่ขอรับการพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ได้รับพัสดุครบ จํานวน ๘๑๒ ครัวเรือน และครัวเรือนที่ได้รับพัสดุบางส่วน จํานวน ๑๓๓ ครัวเรือน
ประกอบด้วย ครัวเรือนเลี้ยงลูกไก่สามสายเลือด จํานวน ๒๗ ครัวเรือน ครัวเรือนเลี้ยงลูกไก่พื้นเมือง จํานวน ๑๒
ครัวเรือน ครัวเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จํานวน ๖๘ ครัวเรือน ครัวเรือนเลี้ยงเป็ดพ่อ – แม่พันธุ์เป็ดเทศ จํานวน ๑๐
ครัวเรือน และครัวเรือนเลี้ยงลูกเป็ดเทศ จํานวน ๑๖ ครัวเรือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
งบประมาณที่ดําเนินการ จํานวน ๒๐,๑๘๖,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๗๑๗,๑๙๙.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๔๘.๑๔ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๑๐,๔๖๙,๖๘๐.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๖
มติที่ประชุม
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินพระราชทาน
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๔
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดุสิตธานี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจาก
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เวลา ๑๗.๐๐ น. ทางสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือเรียนเชิญ
เฝ้ารับเสด็จฯ แล้ว การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากอําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเส้นทางเสด็จฯ ขอความร่วมมือประดับธงชาติ และธงประจําพระองค์แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม
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๔.๒ การอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี
จังหวัดได้จัดทําแผนปฏิบัติการ “อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” ปี ๒๕๕๓ และแจ้งให้หน่วยงาน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนฯ โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มอบรางวัลการประกวดต่างๆ เมื่อวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการ “อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” ปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เป็นการกระตุ้นปลูกจิตสํานึกให้คนเมืองเพชร
ทุกภาคส่วน รวมทั้งวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมมือกันดูแลรักษาแม่น้ํา
เพชรบุ รี ซึ่ ง จะเป็น การอนุ รัก ษ์ อ ย่ า งยั่ งยืน และแจ้ ง แผนปฏิบั ติก ารฯ ให้ทุ ก หน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งทราบและ
ดําเนินการ โดยกําหนดให้รายงานผลทุก ๓ เดือน ประกอบด้วย ๑) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี รับผิดชอบประกวด “๑ ท้องถิ่นสะอาด ๑ โครงการ” ๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ และเขต ๒ รับผิดชอบประกวด “๑ โรงเรียนสะอาด ๑ โครงการ” ๓) สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบโครงการ “๑ วัดสะอาด ๑ โครงการ” ๔) เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับผิดชอบประกวด

๑๑
“๑ ชุมชนสะอาด ๑ โครงการ” ๕) สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบประกวดภาพถ่าย โครงการ
“๑ อําเภอ ๒ ภาพถ่าย” ๖) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จัดโครงการ“เทคนิครักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” ๗) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบโครงการ “การรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี”
๘) สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
จั ง หวั ด ได้ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี”
รอบ ๓ เดือนแรก (กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๓) พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) “๑ ท้องถิ่น
สะอาด ๑ โครงการ” ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครงการประกวดท้องถิ่น
สะอาดด้านการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดแม่น้ําเพชรบุรี จัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี แจ้งอําเภอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผล
การดําเนินงานดีเด่นในระดับอําเภอ ส่งให้จังหวัดเพื่อมอบรางวัลในงานวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๔
ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รายงานผลการดําเนินงาน และยังไม่มีการจัดสรร
งบประมาณ ทําให้การสรุปผลโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า ข้อเสนอแนะ ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุก แห่งที่มี พื้นที่ติดแม่ น้ํ าเพชรบุรี ให้ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
เนื่องจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย และให้รายงาน
จังหวัดด้วย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการจัดการขยะบริเวณแม่น้ําเพชรบุรี ๒) “๑ โรงเรียนสะอาด
๑ โครงการ” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา
ร่วมจัดกิจกรรม จํานวน ๒๒ โรงเรียน จัดทําโครงการประกวดคําขวัญ “การอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” การประกวด
วาดภาพ และการเขียนเรียงความ “เรารักแม่น้ําเพชรบุรี” การจัดกิจกรรมร่วมทําความสะอาด ๒ สัปดาห์/ครั้ง
จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล ขุดลอก คูคลอง ริมแม่น้ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ แจ้งให้
โรงเรียนเขตพื้นที่ จํานวน ๒๘ โรงเรียนทราบ โดยโรงเรียนสนใจเข้าร่วมรับการประเมิน ๑๘ แห่ง สํานักงานเขต
พื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จัดทําโครงการพัฒนาชายฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี
ปลูกหญ้าแฝกชายฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี ได้เนื้อที่ จํานวน ๑๘๐ ตารางวา มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วม
กิจกรรม จํานวน ๓๕๕ คน ปัญหา/อุปสรรค โรงเรียนยังไม่เห็นความสําคัญ อาจเนื่องจากขาดการประสานและ
การสร้างความเข้าใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์
แม่น้ําเพชรบุรีเป็นการเฉพาะเพื่อกําหนดแผนงาน ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ๓) “๑ วัดสะอาด ๑ โครงการ” วัดเขาตะเครา เสริมตลิ่งชายเขื่อนและ
ปรับภูมิทัศน์โดยถางหญ้าตลอดแนว วัดสารหิตาวาส อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ทําให้แม่น้ําสะอาดขึ้นและทําให้น้ําไหล
ได้ไวขึ้ นและปลูกต้นไม้ ท นน้ําเพื่ อเป็ นการคืนสภาพแวดล้อมสู่ธรรมชาติ วัดพลับพลาชัย นักศึกษาวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี และพระสงฆ์วัดพลับพลาชัย ร่วมกันทําความสะอาดบันไดท่าน้ําตัดแต่งต้นไม้ ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากวัดที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ําเพชรบุรีบางแห่งมีจํานวนพระสงฆ์น้อย บางวัดมี ๒ - ๓ รูปเท่านั้น การทําความ
สะอาดวั ด ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ อ เสนอแนะ ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ลงเยี่ยมพื้นที่ทุกวัด สร้างความเข้าใจกับพระสงฆ์เรื่องการทําความสะอาดบริเวณ
แม่น้ําเพชรบุรี การปลูกต้นไม้ ส่วนวัดที่มีพระสงฆ์น้อยให้ขอความร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ
วัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวอย่าง ให้ทําป้ายไปปักไว้ปรากฏต่อสาธารณะให้คนรู้จักกันทั่วไป จะได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ๔) “๑ ชุมชนสะอาด ๑ โครงการ” เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดโครงการพัฒนาทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะ โดยกําจัดวัชพืชริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีทั้ง ๒ ด้าน พร้อมทั้งเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทุกวันพุธ
สั ป ดาห์ ที่ ๓ ของเดื อน (ทุก เดือน) กํ า ลั งดํ าเนิ น โครงการ “ผู กพัน สานใจ ห่ วงใยแม่ น้ํ าเพชร” และโครงการ

๑๒
“ประกวดหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่” ปัญหา/อุปสรรค เรือเก็บขยะของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชํารุด กําลังรอ
งบประมาณจัดซื้อเรือ ทําให้การดําเนินงานล่าช้า ข้อแนะนํา ให้ยืมเรือของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และ
สํานัก งานป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จั งหวั ดเพชรบุรี เพื่ อไปเก็ บ ขยะในแม่ น้ํ าเพชรบุรี ๕) “๑ อํ า เภอ
๒ ภาพถ่ า ย” สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ จั ด ทํ า แผนประชาสั ม พั น ธ์ จั ด ทํ า สารคดี เ ชิ ง ข่ า ว
ออกอากาศทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น ๕ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านลาด อําเภอบ้านแหลม อําเภอ
ท่ายาง และอําเภอชะอํา จัดทําสปอร์ตวิทยุกระจายเสียงเผยแพร่ทางสถานีวิทยุท้องถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๓ ฉบับ เผยแพร่ข่าวสารทางรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ
วิ ท ยุ โทรทัศ น์ ท้ องถิ่ น (เคเบิล ที วี) ประสานสื่อท้องถิ่นทุกสาขาร่วมประชาสัม พันธ์การอนุ รั กษ์ แ ม่น้ํ าเพชรบุ รี
ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ เช่น รายการวิทยุ ผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดเพชรบุรี, การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพบสื่อมวลชน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ๖) โครงการ
“เทคนิครักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” แนะนําให้วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี โดย
ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ “คนพันธุ์อา” เป็นการสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชน ๗) โครงการ
“การรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี โดยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานท้องถิ่นจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จัดส่งพี่เลี้ยงเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการ
อหิงสาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา
ด้านการป้องกันปัญหามลพิษทางน้ํา ข้อแนะนํา ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ปรึกษารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสุรชัย อังเกิดโชค) เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อมาผนวกเข้ากับกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เน้นการให้องค์ความรู้
แก่เยาวชน ๘) โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จัดทํา
โครงการท่องเที่ยวลุ่มนําเพชรบุรี โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มดูนกเพชรบุรี และเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สรุปผลการจัดกิจกรรมแรลลี่เก็บขยะในแม่น้ําเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
เริ่มต้นที่ท่าน้ําพรธนารีสอร์ท ระยะทาง ๘ กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
นําเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลทั้ง ๒ ปี กําลังดําเนินการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ๒ แห่ง คือ บ้านโป่งลึก – บางกลอย เป็นการสํารวจแหล่งต้นน้ํา และที่แสมชาย อ.บ้านแหลม
มีต้นทุนเดิม คือ หิ่งห้อย ทํากิจกรรมเสริม เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ที่บ้านโป่งลึก บ้านห้วยแม่เพรียง และที่
อําเภอบ้านลาด ข้อแนะนํา การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ําต้องทําควบคู่กับการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากแม่น้ําเพชรบุรีต้องช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ําเพชรบุรีไปด้วย
ข้อแนะนําเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บ้าน,
โรงเรียน, วัด ที่ได้รับรางวัล เป็นตัวอย่าง ควรทําป้ายไปปักไว้ปรากฏต่อสาธารณะให้คนรู้จักกันทั่วไป ๒) นําผล
การดําเนินงานการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี นําเสนอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุก ๓ เดือน ๓) เป้าหมาย
ของการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี คือ การทําให้แม่น้ําสะอาดถ้าจุดใดสกปรกก็ต้องเร่งดําเนินการจุดนั้น ๔) การติดตาม
ผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้แต่งตั้งกรรมการเพื่อทําการประเมิน ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กําหนดให้แม่น้ําเพชรบุรีเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อน
งานนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓
๔.๓ โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิ ร ภั ย ๑๐๐% โดยให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ส่ ง เสริ ม การสวมหมวกนิ ร ภั ย ขณะขั บ ขี่ ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์ ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร
และมีผู้เสียชีวิต จํานวน ๙ ราย โดยสาเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทําโครงการ “ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
๑๐๐ %” ขึ้น เพื่อตอบสนองแนวโยบายของรัฐบาลในการลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและเป็นการสร้าง
จิตสํานึกกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและ
ผู้อื่น โดยเริ่มจากการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการตํารวจและครอบครัวด้วยการสวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการ ดังนี้
๑) มาตรการตํารวจและครอบครัว ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ทุกสถานีตํารวจ ประชุมชี้แจง
ให้ตํารวจและครอบครัวทราบ และเพื่อปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและส่วนราชการอื่น วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ข้าราชการตํารวจและครอบครัวเริ่มปฏิบัติในการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยให้หัวหน้าสถานีตํารวจ เป็นผู้กํากับ
ดู แ ลด้ ว ยตนเอง และมอบหมายให้ มี ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ ข องข้ า ราชการตํ า รวจและครอบครั ว
อีกชั้นหนึ่ง หากพบการกระทําผิดในครั้งแรกให้ว่ากล่าวตักเตือน และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากกระทําผิดซ้ําอีก
ให้พิจารณาโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และให้มีการบันทึกการลงโทษไว้เป็นหลักฐาน ๒) มาตรการ
ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อทุกประเภทในพื้นที่ และจัด
เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ออกเผยแพร่ตามแหล่งชุมชน, สถานศึกษา, สถานประกอบการ และ
โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดทําแผ่นป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์และรณณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ตาม
โครงการฯ ประสานส่วนราชการ, สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
กําชับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจําที่ทําการหรือสถานี ให้คําแนะนําและกวดขันผู้ที่มาติดต่อราชการที่ขับขี่และ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้ขับขี่และซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณที่ทําการ โดยอาจใช้วิธีให้เดินจูงหรือจอดรถไว้บริเวณด้านนอก ๓) มาตรการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกพื้นที่ ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป กวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่
สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย (อาจยกเว้นการปฏิบัติให้กับผู้ซ้อนท้ายที่มีอายุต่ํากว่า ๑๒ ปี)
อัตราการปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทําขึ้น โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสาร
รถจั ก รยานยนต์ (ม.๑๒๒ ว.๑) ปรั บ ไม่ เ กิ น ๕๐๐ บาท ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ต ามวรรค ๑ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย
(ม.๑๒๒ ว.๒) ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้ในวรรค ๑ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอความ
ร่ ว มมื อ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ในการรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารดํ า เนิ น การตามโครงการฯ ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ของหน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติตามโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
ความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % บริเวณที่ทําการของหน่วยงาน ๆ ละ ๒ ป้าย
ประธาน

ฝากทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ปฏิบัติตามต้องถูกลงโทษทางวินัย

มติที่ประชุม

รับทราบ

หากไม่

๑๔
๔.๔ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “เมืองเพชรเกมส์”
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามที่จังหวัดได้เป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒
“เมืองเพชรเกมส์” โดยพล.อ.อ.รังสันต์ ดิษฐบรรจง ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี และในวันที่ ๒๙ มกราคม จะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ
โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในเวลา ๑๗.๐๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ โครงการ “ชวนคู่รัก รับตะวัน วันวาเลนไทน์’๕๔”
ผู้แทนนายอําเภอแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน เป็นอําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวย บริสุทธิ์ งดงาม เช่น
เขื่อนดิน อ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน ลานดูผีเสื้อ ดูนก น้ําตก ที่สวยงามเป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย ดังนั้น
วันวาเลนไทน์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อําเภอแก่งกระจาน จึงได้จัดโครงการชวนคู่รักชาย – หญิง จดทะเบียน
สมรส ณ จุดชมวิวเขาพะเนินทุ่ง ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา แมกไม้ใหญ่ที่เขียวขจี รับตะวันยามเช้า มีทะเลหมอก
ที่สวยงาม อากาศเย็นชุ่มฉ่ําสบาย ๆ ณ ความสูงจากระดับน้ําทะเล ๙๗๔ เมตร
สําหรับคู่รักชาย – หญิ ง ที่ สนใจเข้าร่วมโครงการ “ชวนคู่รัก รับตะวัน วันวาเลนไทน์’๕๔”
สามารถแจ้งความจํานงได้ที่ สํานักทะเบียนอําเภอแก่งกระจาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
รับจํานวนจํากัด เพียง ๓๐ คู่ เท่านั้น
หัว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แก่ ง กระจาน กรมอุท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และพั นธ์ พืช ได้ จัด กิจ กรรมจดทะเบี ย นสมรส
ในอุทยานแห่งชาติ ๔ แห่ง ได้แก่ วิวาห์สูงสุดแดนสยาม ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่, วิวาห์
ใต้สมุทร ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง, ล่องแก่งแต่งงาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และชวนคู่รัก รับตะวัน วันวาเลนไทน์ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยเปิด
โอกาสให้คู่รักทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม พร้อมรับสิทธิเข้าพักในอุทยานแห่งชาติ ทั้ง ๔ แห่งฟรี ๑ ปี (รับจํานวนจํากัด)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ เปิดสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผจก.สนง.เขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จะเปิดให้บริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตรงข้ามที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี สามารถให้บริการทางการเงินได้ทุกอย่าง ยกเว้นการซื้อเช็ค ในส่วนของ
การฉลองเปิดที่ทําการสาขาใหญ่ ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากประจํา ๓ เดือน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เงินฝากประจํา
มีโปรโมชั่น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด เปิดบัญชีใหม่ พร้อมทําบัตร ATM ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรับ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของบริษัทในเครืออีกมากมาย
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า น ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ในวั น ที่ ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
๔.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต. จังหวัด
มติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน และมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง กําหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – วันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กําหนดเลือกตั้งในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔
ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้พิจารณาให้เพิกสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง
และให้มีการเลือกตั้งใหม่ จึงทําให้สมาชิกภาพว่างลง จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันพ้นจาก
ตําแหน่ง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมติในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสองพี่น้อง และมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบร่างประกาศให้มี
การเลือกตั้ง กําหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กําหนดเลือกตั้งในวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓ โดยให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจําในจังหวัด แบ่งออกเป็น
๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มที่ ๒ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และกลุ่มที่ ๓ ลูกจ้างประจํา สําหรับคุณสมบัติของข้าราชการ
พลเรื อ น มี ดั ง นี้ ๑) เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ น ตาม พรบ.ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน ๒) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๓) เป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔) เป็นข้าราชการตํารวจ ตาม พรบ.ตํารวจแห่งชาติ และให้หมายรวมถึง
ลูกจ้างประจําในส่วนราชการ ยกเว้น ดาโต๊ะยุติธรรมในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งเวียนส่วนราชการทราบแล้ว
จึงขอนําเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบและพิจารณาส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารับ
การคัดเลือก สําหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร จาก
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ (วันข้าราชการพลเรือน) และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๕.๒ การป้องกันไฟป่า/การป้องกันการค้านกปรอดหัวโขน/การสนับสนุนกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ให้เป็นมรดกโลก
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ป่า ๒,๑๐๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๗ ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น
ในฤดูแล้งจึงเกิดไฟไหม้ป่าทุกปี สาเหตุมาจากการจุดไฟเผาหญ้า ในสวน ในนา หาของป่า ล่าสัตว์ป่า และบุกรุกป่า
เป็นต้น ส่วนควบคุมไฟป่าจังหวัดเพชรบุรี จึงมีหน้าที่ในการดูแลโดยตรง โดยมีพื้นที่เป้าหมายหลัก ดังนี้ พื้นที่
ในโครงการพระราชดําริ ทั้ง ๙ โครงการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน วนอุทยานเขานางพันธุรัต
วนอุทยานชะอําดังนั้น หากพบเห็นไฟป่าในจังหวัดเพชรบุรี สามารถแจ้งเหตุโดยตรง ณ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเพชรบุรี
โทร ๐ ๓๒๔๗ ๐๕๘๕ หรือโทรสายตรง กรมอุทยานแห่งชาติ ๑๓๖๒
นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สั ตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ งการมี ไว้ใ นครอบครองต้ องได้รับการอนุญาตจากพนั กงานเจ้าหน้าที่ ยกเว้ น ได้แ จ้ง การ
ครอบครองไว้ กั บ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ (ขณะนี้ ห มดเวลาแจ้ ง การ
ครอบครองแล้ว) นกที่ได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว เมื่อปี ๒๕๔๖ และเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบติดเครื่องหมาย
ห่วงขาเป็นการเรียบร้อยแล้ว ลูกนกที่เกิดมาใหม่จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ที่ได้แจ้งการครอบครองไว้กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เมื่อปี ๒๕๔๖ และเจ้าของได้แจ้งการเพิ่มขึ้นจากนกนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว นกปรอดหัวโขน หรือ
นกกรงหัวจุก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้ทําการเพาะพันธุ์ได้ โดยการขออนุญาตให้ยื่นเรื่องได้ที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ นกปรอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุก
ยังไม่อนุญาตให้มีการครอบครองเพื่อการค้า และขอความร่วมมือในการจัดการแข่งขันประกวดนกปรอดหัวโขน
หรือนกกรงหัวจุก ขอให้ผู้นํานกเข้าแข่งขันนํานกที่จดทะเบียนไว้ถูกต้องแล้วเท่านั้น เข้าทําการแข่งขัน เพราะหาก
นํานกที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้เข้าทําการประกวดแข่งขันจะเป็นการกระทําผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.๒๕๓๕ หากมีการกระทําผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ก็มีความจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่การประชุมคณะรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการนําเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ โดยหลังจากการผ่านความเห็นชอบจากทางคณะรัฐมนตรีแล้ว
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมดําเนินการยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการอนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติขององค์กรยูเนสโก สําหรับกลุ่มป่าแก่งกระจาน
มีพื้นที่มากถึง ๓ ล้านไร่ ครอบคลุม ๓ จังหวัด ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําภาชี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี
โดยกลุ่มป่าดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านความเป็นสัตตะภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ จีนกับ
มาเลเซีย และพม่ากับกลุ่มอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีป่าดิบแล้งเชื่อมต่อกันขนาดใหญ่ ที่สําคัญยังมีสัตว์ป่าหายาก
เช่น จระเข้น้ําจืด กระทิง วัวแดง รวมทั้งพืชหายากเฉพาะถิ่นที่พบได้แห่งเดียวในโลกคือ แตงพะเนินทุ่ง จําปีเพชร
จําปีดอย เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
๕.๓ การจดทะเบียนบริษัทเขมรัตน์ ทิมเบอร์ จํากัด และบริษัทซีโคลคิว เมอร์ซีเออร์
พาณิชย์จังหวัด
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการประสานจากอําเภอบ้านแหลม ว่ามีบริษัทเขมรัตน์
ทิมเบอร์ จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔/๑๖๘ หมู่บ้านบูรพาวิลล่า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาขออนุญาตถมที่
ณ อําเภอบ้านแหลม ทางอําเภอได้ประสานกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของ
บริษัทฯ ดังกล่าว ได้รับแจ้งว่า บริษัทเขมรัตน์ ทิมเบอร์ จํากัด เดิมเป็นห้างหุ้นส่วน แต่แปรสภาพเป็นบริษัท จํากัด
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพิ่มทุนจาก ๒๐๐ ล้าน เป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการประสานจากประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ว่ามีบริษัท ซีโคลคิว เมอร์ซีเออร์ จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๙/๕๒ ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ได้เข้ามาดําเนินการรับจ้างถมที่ดิน โดยระดมรถเข้ามาในพื้นที่อําเภอชะอํา สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
ได้ดําเนินการตรวจสอบกับทางสํานักงานธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งบริษัทฯ ดังกล่าวมีตัวตนจริง โดย
ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท มีกรรมการผูกพันกับบริษัทฯ จํานวน ๒ คน
อําเภอบ้านแหลม
ทางอําเภอบ้านแหลมได้รับทราบว่า มีบริษัทเขมรัตน์ ทิมเบอร์ จํากัด ได้ติดต่อที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางครก และเทศบาลตําบลบางตะบูน ให้ขอจัดซื้อที่ชาวบ้านเพื่อทําถนนถมดินบริเวณอําเภอบ้านแหลม
ทางอําเภอจึงได้ประสานงานกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ และ
ประสานกับเทศบาลตําบลบางตะบูน และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ได้รับแจ้งว่า บริษัทเขมรัตน์
ทิมเบอร์ จํากัด ได้มีหนังสือและส่งเจ้าหน้าที่มาติดต่อประสานงานโดยตรง แต่ทางเทศบาลตําบลบางตะบูนไม่ได้
ตกลงตามที่ทางบริษัทฯ ติดต่อ ในส่วนของที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ได้จัดเตรียมพื้นที่สําหรับ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อทําถนนถมดิน ระยะทาง ๖.๕ กิโลเมตร ในเขตตําบลบางครก โดยเจ้าหน้าที่ของทาง
บริษัทฯ ดังกล่าว ได้อ้างว่าจะเข้าไปดําเนินการถมที่ช่วงวัดเพชรสุวรรณ เพื่อทําท่าเทียบเรือ
อําเภอบ้านแหลมได้ติดต่อไปยัง บริษัทเขมรัตน์ ทิมเบอร์ จํากัด บริษัทฯ อ้างว่าจะดําเนินการ
จั ดทํ าโครงการถมทะเลเพื่ อป้ องกั นน้ํ าท่ วม ตั้ งแต่ เขตหนองแขม ไปจนถึ งกองบิ น ๕ จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์
เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นโครงการน้ําพระราชหฤทัยในหลวง แต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจน
ประธานหอการค้าจังหวัด ทางหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากลูกค้าของรถฮีโน่ ว่ามีบริษัทซีโคลคิว เมอร์ซีเออร์
จดทะเบียน ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทุนจดทะเบียน จํานวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
จะนํารถบรรทุกมาวิ่งงานโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โครงการต่อเนื่อง ๕ – ๘ ปี ในหนังสือสัญญา
ได้ตกลงว่าจ้างถมที่เพื่อขุดดินขนทรายสร้างอ่างเก็บน้ํา ความลึก ๓.๕ เมตร บนเนื้อที่ ๓๒,๐๐๐ ไร่ โดยทําการ
ว่าจ้างรถมาจอดไว้เพื่อดําเนินการบริเวณหาดปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และบริษัทมหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จ่ายค่าจ้างให้วันละ ๒,๕๐๐ บาท และลดลงเหลือวันละ ๘๐๐ และ ๒๐๐ บาท
ตามลําดับ ขณะนี้ยังมีรถจอดอยู่บริเวณหาดปึกเตียน จํานวน ๘ คัน และมหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ จํานวน ๔๐ คัน
ประธาน

ในการจดทะเบียนทุน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องดําเนินการอย่างไร

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด การจดทะเบียนทุน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จะดูจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่ทางบริษัทนั้น ๆ รับชําระเงินลงทุนเท่าไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้รับเงินลงหุ้น ในส่วนของการรับจดทะเบียน
ทางสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จะจดทะเบียนให้ตามเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องนําเงินมาวาง
ให้เจ้าหน้าที่ดู ในส่วนของการแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นเรื่องของบริษัททางกฎหมายจะดําเนินการต่อไป
ประธาน

การจดทะเบียนการค้า ควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน เนื่องจากอาจนําไปสู่การหลอกลวง
เพราะมีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ

๑๘
ท้องถิ่นจังหวัด
ทางสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลเวี ย งพั น คํ า อํ า เภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ว่ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ข อรั บ บริ จ าคข้ า วสารอาหารแห้ ง
เพื่อช่วยเหลือ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิคุณหญิงบุญเรือน ขุณหวัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้
ขอรับบริจาค ผู้สนใจสามารถบริจาคโดยผ่านบัญชีทหารทหารไทย สาขาเพชรบุรี ในนามของ พันโทอภิรักษ์ ศูนย์จันทร์
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานไปยังธนาคารทหารไทย ทราบว่า
บัญชีดังกล่าวเปิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ชื่อบัญชี นายอภิรักษ์ ศูนย์จันทร์ ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้ทําการเปิด
บัญชีไว้กับธนาคารให้สาขา จึงได้ว่าเป็นการหลอกลวง
ประธาน

ฝากส่วนราชการทุกท่าน แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ระวังการหลอกลวง ซึ่งมีหลายวิธีการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัด รวมถึงสํานักงานอัยการจังหวัด ช่วยตรวจสอบ ดูแลแก้ไขปัญหา
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) ดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังอ้างเป็นโครงการน้ําพระราชหฤทัยจากในหลวง ซี่งถือว่าเป็นความผิดใหญ่หลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ โครงการขายทรัพย์ NPA
ผู้แทน ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี ได้จัดโครงการขายทรัพย์ NPA ให้กับ
สมาชิกสภาจั งหวัด สมาชิ กสภาเทศบาล สมาชิกสภาตํ าบล ข้ าราชการ พนักงานองค์กรบริหารส่วนจังหวั ด
เทศบาล ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทําหน้าที่ชี้ช่องขายทรัพย์ให้กับธนาคาร
โดยธนาคารจะจ่ายค่าตอบแทนให้ในอัตราร้อยละ ๒ – ๒.๗๕ ของราคาที่ทางธนาคารอนุมัติขาย ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๔๒๒๕ – ๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจะถือวันที่วางเงินประกันซื้อทรัพย์เป็นสําคัญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

