รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม 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

นายชาย
นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.สมพงษ์
พ.ต.อ.ปิยะ
นายนิรันดร์
พ.อ.สีหเดช
นายวัฒนา
นางนฤมล
นายกรรัตน์
นางขวัญฤทัย
นายสิทธิพงษ์
นางพนอม
นางณัฐนันท์
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายวรรณะ
นางศุภามาศ
นายวินัย
นายอํานาจ
นายวชิระ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสุธี
นายวันชัย
นางนิทรา

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
ไทรงาม
สุขประเสริฐ
สมสมาน
ดีสนธิโชติ
โรจนวิจิตรกุล
ปิ่นประชานันท์
คุ้มกระ
ถนอมเกียรติ
อรรคพิณ
พวงสมบัติ
กํามะหยี
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
สามัคคี
เครือนาค
กันสวัสดิ์
กรมมา
ไผ่เกาะ
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
ไวปัญญา
จันทรกูล
แย้มบุตร

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

บุญชูกุศล
ธนจารุพัฒน์
สุดใจ
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
ธีรจามรนันท์
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
นิธินันท์ธาร
อนันตกิจไพศาล
รัตนวิบูลย์

๒
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทน คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
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 ร.ต.อ.สามารถ
๕๐ พ.ต.ท.นพดล
๕๑ พ.ต.อ.สุวัฒน์
๕๒ พ.ต.ท.อุดม
๕๓ พ.ต.อ.บัญญัติ
๕๔ พ.ต.ท.ฉัตรชัย
๕๕ พ.ต.อ.วีระยศ
๕๖ พ.ต.อ.วรเดช
๕๗ พ.ต.ท.ยุทธนา
๕๘ พ.ต.ท.เสวก
๕๙ พ.ต.ท.สมบัติ

จงประเสริฐ
ธุวังควัฒน์
สุวรรณนิกขะ
เปี่ยมศักดิ์
เพียรสวัสดิ์
รังสิมันต์
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
สวนคล้าย
นวลคล้ํา
อรุณรุมแสง
ณ บางช้าง

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก

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

นายพิทักษ์
นางสาวสุณี
นางบุบผา
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
นายสุรินทร์
นายสําเนา
นายประสาร
นายนิติวัทธน์
นางสาวณุวรรณา
นางสาวนัทธมน

๖๐ พ.ต.ท.พงษ์สันต์
๖๑ พ.ต.ท.เอื้อการย์กุล
๖๒ พ.ต.ท.พีระเดช

ชัยพันธ์
ปัญญาปิติภัทร
แก้วมรกต

๖๓ พ.ต.ท.ชาญ

รามัญอุดม

๖๔ พ.ต.ท.สุชาติ
๖๕ พ.ต.ต.ฐิตพิ งศ์
๖๖ พ.ต.ต.สถาพร

ศรีหิรัญ
เจนกิจเจริญชัย
คําหริ่ง

กระทรวงกลาโหม
๖๗ ร.ท.มาโนช
๖๘ น.ต.ณรงค์

โรจนบุรานนท์
ขําเขียว

๖๙ ร.อ.สรศิริ
๗๐ พ.อ.สิงห์ทอง

กุญแจนาค
หมีทอง

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๑ นายจิรวัตร
๗๒ นายรังสรรค์
๗๓ นางสาววิชาดา
๗๔ นายกรีฑา
๗๕ นางอารยา
๗๖ นายขจร
๗๗ นางสาวภัลยกร
๗๘ นายจรูญ
๗๙ นายธนกร

กิจกล้า
สอนส่งกลิ่น
จุ่นบุญ
อักษรนันทน์
ศรีมณฑา
เศรษฐยานนท์
ลานทอง
แก้วขาว
รัตตมงคล

๓
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๘๐ นางสาวนงนิตย์
เต็งมณีวรรณ

ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘๑ นายเดชะ
มังคละ
๘๒ นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
๘๓ นางสาวชุลีพร
ใสสะอาด
๘๔ นายคูณ
สังข์สุตร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๕ นางมนณกร
๘๖ นายธเนศ
๘๗ นายกฤษณุพันธ์
๘๘ นางสาวศิริ
๘๙ นางชลิดา
๙๐ นายอิสภา
๙๑ นางสาวภัทรวดี
๙๒ นายอานนท์
๙๓ นายทวี
๙๔ นายอํานาจ
๙๕ นายดนัย
๙๖ นางไพรินทร์
๙๗ นางปัทมา
๙๘ นายมานิตย์
๙๙ นายทองล้วน
๑๐๐ นายสมเกียรติ
๑๐๑ นายประกิต

การ์ณต์ภาส
พุ่มทอง
โกเมนไปรรินทร์
วัดสว่าง
สําแดงเดช
หล้าสุดตา
เลิศอาวาส
ที่ปรึกษา
อานอาชา
ขันติกิจ
นาคประเสริฐ
เจริญทวีทรัพย์
รัตนอําภา
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
ขําเลิศ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๒ นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
๑๐๓ นายสว่าง
รัตนนรา
๑๐๔ นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
๑๐๕ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
๑๐๖ นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๗ นายนิวัตร์
มีกุล
๑๐๘ นายสุรเทพ
ทองเสริม
๑๐๙ นายสุรเทพ
๑๑๐ นายชัยวัฒน์
๑๑๑ นายบุญเกือ้

ทองเสริม
ลิ้มลิขิตอักษร
เจี้ยมดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๒ นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๑๓ นางบุบผา
สิงห์พรหม
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี

๑๑๔ นายอมฤต

เหมะ

๕
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพลังงาน
๑๑๕ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๖ นางสาวปณิดา
๑๑๗ นางสาวเปรมนีย์

เอกผดุงพงศ์
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๘ นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
๑๑๙ นายศุภกร
ทองคล้ํา
๑๒๐ นายชูชีพ
ร่วมบุญ
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๒๑ นายอนุสรณ์
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๒๒ นายณรงค์ศักดิ์
๑๒๓ นายสุชาย

หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สมพัศ
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๔ นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๕ นางรัตน์ทวิพร

ทองจันทร์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๖ ผศ.ดร.นิวัติ
๑๒๗ นายสุรพงษ์
๑๒๘ นางสาวชูศรี
๑๒๙ นายบุญรอด
๑๓๐ นายอภิชาต
๑๓๑ นายจํานงค์
๑๓๒ นายอักษร
๑๓๓ นายมานะ
๑๓๔ นายประมุข
๑๓๕ นายสมจิตร์
๑๓๖ นายวรวิทย์
๑๓๗ นางสาวบังอร

กลิ่นงาม
สาคารค์ภักดีรักษ์
อุดมกุศลศรี
พุทธารักษ์
สามนคร
สุขชู
ทิพย์ดวงดี
โพธิ์น้อย
ติฐิโต
มีวาสนา
กิตติคุณศิริ
พรายประทีป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

๑๓๘ นายชาญณรงค์
๑๓๙ นายวีระ

รัตนา
แก้วกัลยา

๖
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๔๐ นางประภาพร
๑๔๑ นางวิภาพร

อัฐระ
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 นางบุญสม
๑๔๗ นายสุพจน์
๑๔๘ นายวิเชียร
๑๔๙ นายชัฎ

บุญมีผล
พวงน้อย
นุชนิยม
เพชราภิรัชต์
เรียบร้อย
แสงหิรัญภาดา

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๕๐ นางสุขใจ
๑๕๑ นายพิทักษ์
๑๕๒ นางกนกวรรณ
๑๕๓ นายศุภชัย
๑๕๔ นายอนุรักษ์
๑๕๕ นายอนวัช
๑๕๖ นายมนัส
๑๕๗ นางสาวปรนัย
๑๕๘ นายเสนาะ
๑๕๙ นางสาวสุชญา
๑๖๐ นายกนก
๑๖๑ นายภราดร
๑๖๒ นายมานะ

ชื่นจิต
น้อยพิทักษ์
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
พงษ์ลิ้ม
พูลมา
เลียนวราสัย
เอี่ยมเอก
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล
ภุมรา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖๓ นายพัลลภ
๑๖๔ นายมนัส

สิงห์ทอง
เนียมเงิน

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี

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

๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายเชิดพงษ์
นางจริยา
นางสาววรากุล
นางสาวสุวรัตน์

จันจะนะ
ชุมพงศ์
วัชญากาญจน์
มุขรัตน์

๗
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
๒ หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
๓ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๔ ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
๕ รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
๗ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๘ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๙ ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
๑๐ นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านดีเด่นประชาธิปไตยในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตร
จังหวัดชุดแรก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
จํานวน ๕๖๗ คน มีหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสิ้น ๗๐๗ หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
๑๒๑,๔๖๘ คน หมู่บ้านที่มีการเลือกตั้ง จํานวน ๒๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีผู้สมัครหนึ่งคน จํานวน ๕๔๒ หมู่บ้าน
(จึงไม่ต้องมีการเลือกตั้ง) หมู่บ้านที่ไม่มีผู้สมัครเลือกตั้ง จํานวน ๑๔๐ หมู่บ้าน ซึ่งในจํานวนหมู่บ้านที่จัดให้มีการ
เลือกตั้ง จํานวน ๒๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ ๕ ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี มีผู้มาใช้สิทธิ
ในการเลือกตั้ง จํานวน ๑๕๑ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๑ จึงเห็นสมควร
ยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านหนองช้างตาย เป็นหมู่บ้านที่ให้ความสําคัญกับระบอบประชาธิปไตยในการใช้สิทธิและ
ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรรม
๒. มอบเสื้อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ปลัดจังหวัด
สมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้จัดทําโครงการยุทธศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
กํานันผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมส่วนรวมทั่วไป เพิ่มศักยภาพให้กับกํานันผู้ใหญ่บ้านให้เป็นที่ประจักษ์

๘
แก่สังคมส่วนรวมทั่วไป เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ หน้ า ที่ ใ นฐานะเจ้ า พนั ก งานฝ่ า ยปกครอง ซึ่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๑ “พนักงานฝ่ายปกครอง หมายถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามมาตรา ๒ (๑๖)
และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ มาตรา ๒ (๑๗) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เฉพาะในส่วนของกระทรวงหมาดไทย และให้หมายความรวมถึง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย” และเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง
ของการปราบปรามยาเสพติด ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของพนักงาน
ฝ่ายปกครอง จึงขอมอบเสื้อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองให้กับประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายธเนศ
พุ่มทอง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ย้ายมาจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
(๒) นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ย้ายมาจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําชุมพร
(๓) นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ หั ว หน้ า สํ า นั ก งานตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ เ พชรบุ รี
ย้ายมาจากสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์แพร่
(๔) พ.ต.อ.วรเดช สวนคล้าย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน ย้ายมาจาก
สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
(๕) พ.ต.อ.วีรยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง ย้ายมาจาก
สถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
(๖) พ.ต.ท.เสวก อรุณรุมแสง สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ ย้ายมาจาก
สถานีตํารวจภูธรหลักห้า
(๗) พ.ต.ท.พินิจ เตียงพานิช
สถานีตํารวจภูธรสระแก้ว

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน ย้ายมาจาก

๑.๒ ผู้บริหารที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นายสัญจัย จันทร์ผ่อง
อัยการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปศาลสูงธนบุรี
(๒) นางสาวปณิดา เอกผดุงพงศ์ การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปสํานักงาน
การค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
(๓) นายนคร
บุญมีผล ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบึงกาฬ
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้ง ที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน
ผู้แทนคลังจังหวัด
๒,๐๗๔.๘๒ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๑,๐๔๘.๘๑ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๐.๕๕ งบประจํ า ได้ รั บ จั ด สรร
๔,๓๖๔.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๖๒๘.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๖,๔๓๙.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๖๗๗.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๔
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน มีหน่วยงานได้รับจัดสรร จํานวน ๕๕ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๑๙ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐ จํานวน
๑๐ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๕ จํานวน ๑๐ หน่วยงาน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๑๖ หน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๘.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๘.๒๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รวมเงิน
ที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๘๕ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ งบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) งบประจํา
ได้ รั บ จั ด สรร ๑๐๓.๓๙ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๐.๖๕ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๖๓ งบลงทุ น ได้ รั บ จั ด สรร
๑๕๓.๙๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รวมเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๕ คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๐.๒๕ ผลการเบิ ก จ่ า ยเปรี ย บเที ย บ ๗๕ จั ง หวั ด ลํ า ดั บ ผลการเบิ ก จ่ า ยจากส่ ว นกลาง (งบลงทุ น )
จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๖๖ (งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๒๐ จากงบจังหวัด (งบลงทุน) อยู่ในลําดับที่ ๔๗
(งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๖ ภาพรวม จากงบส่วนกลาง อยู่ในลําดับที่ ๓๑ จากงบจังหวัด อยู่ในลําดับที่ ๔๕
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๙๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๗๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๖๐.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๙๗ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๐ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๗๙.๗๓ คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๖๗ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๒๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๙.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๘๓๙.๘๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของจังหวัด ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน
๔๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔๕,๘๓๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๙,๐๘๗,๙๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๓ คงเหลือ
๑๓๖,๗๘๗,๖๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๗ แยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อาหารปลอดภัย จํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๕๖๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๔,๖๒๕,๕๕๗ บาท คิดเป็น
ร้อ ยละ ๑๐.๓๘ ๒) เป็ นเมือ งประวัติศาสตร์ วั ฒนธรรมที่มี ชีวิต น่าเที่ย ว จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ
๔๒,๕๗๑,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๐๘๓,๖๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๙ ๓) เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
จํานวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๒๓๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔
๔) เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้
๑,๘๗๘,๖๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙ แยกเป็นงบดําเนินงาน ๑๗,๖๐๗,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๗,๒๐๙,๒๐๗ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๔ งบลงทุน ๑๑๘,๒๖๘,๑๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๑๐ ล้าน เบิกจ่ายได้
๑,๘๗๘,๖๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐
๓ . ๒ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัด
เพชรบุรี 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 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ติดตามครัวเรือนยากเจนเป้าหมายอําเภอบ้านลาด
อาชีพทํานา อาชีพเพาะเห็นภูฐาน พบปัญหาขาดน้ําทํานา สุขภาพคนในครอบครัวไม่แข็งแรง แนะนําให้ตรวจ
สุขภาพและศึกษาการบริหารจัดการน้ําของชลประทานก่อนการทํานา ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านการ
ปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ให้การสนับสนุนการมอบไก่ไข่แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จํานวน ๒๙
ครัวเรือน ๆ ละ ๕๐ ตัว ๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านบริการ รับจ้างและอื่น ๆ สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้ อ อกติ ด ตามและให้ ก ารสนั บ สนุ น ครั ว เรื อ นอํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี พบครั ว เรื อ นได้ รั บ วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ค รบ
ครัวเรือนมีความสามารถในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับการสนับสนุนทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แนะนําจัดทําบัญชี
รับจ่ายครัวเรือนให้ต่อเนื่อง ดูแลรักษาเครื่องมือการประกอบอาชีพ ๔) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านเย็บผ้าและ
อุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย
จํานวน ๒๓ ครัวเรือน พบครัวเรือนได้รับวัสดุและครุภัณฑ์ครบและมีความสามารถในการประกอบอาชีพตามที่
ขอรับการสนับสนุนทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แนะนําให้ครัวเรือนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาทักษะอาชีพ
ของตนเอง ๕) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านประมง สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การ
สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายอําเภอบ้านแหลม อาชีพเลี้ยงปูดํา พร้อมทั้งให้คําแนะนําเป็นระยะ ๆ ตลอดการเลี้ยง
พบชาวประมงสามารถพึ่งตนเองและสามารถบริหารจัดการได้
จังหวัดเพชรบุรี เสนอโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยสถาบันพระปกเกล้า
ที่ปรึกษาโครงการทําหน้าที่ในการตรวจประเมิน โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้ ๑) จังหวัดได้จัดส่งเอกสารผลการ
ดําเนินการโครงการให้สํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ๒) สถาบัน
พระปกเกล้าแจ้งผ่านการประเมินเอกสารในรอบแรกและให้จังหวัดเตรียมรับการตรวจประเมินรอบสอง โดยการ
ขอเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัด และเยี่ยมชมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ๓) การประกวดในรอบสามอยู่ระหว่างการสรุปผลของการประกวด
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ณ วั น ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๕๔ งบประมาณที่ ดํ า เนิ น การ
๒๐,๑๘๖.๘๐๐ บาท เบิกจ่ายครบแล้ว เป็นเงิน ๒๐,๑๗๕,๕๙๖.๘๐ บาท คงเหลือเงิน ๑๑,๒๐๓.๒๐ บาท
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ ร่วมรับผู้แทนพระองค์ (พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล)
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้
วัฒนธรรมจังหวัด
พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรองค์ใหม่ ประดิษฐาน
เหนือพระบรมรูปหล่อสําริด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่น่ังเวชยันต์วิเชียรปราสาท อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี ในวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. ผู้แทนพระองค์เสด็จถึงอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๕ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และอธิบดีกรมศิลปากร เฝ้ารับเสด็จฯ นายกเหล่ากาชาด

๑๑
จังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ถวายพวงมาลัย จากนั้นประทับรถรางไฟฟ้าไปยัง
พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล ทรงจุดเทียน
ทอง เทียนเงิน ธูปบนโต๊ะบวงสรวง เสด็จพิธีบวงสรวง ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรองค์ใหม่
ทรงชักสายสูตรเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรองค์ใหม่ขึ้นประดิษฐานเหนือพระบรมรูปหล่อสําริดพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวาย
พระสงฆ์ ทรงกรวดน้ํา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ประทับรถรางไฟฟ้า เสด็จกลับ จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการ
ร่วมรับผู้แทนพระองค์ฯ การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ทั้งนี้ สามารถขึ้นรถรางไฟฟ้าได้ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ พิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๕๔”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่อวั นที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กําหนดให้ วั นที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
เป็นวันสําคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่า “วันที่
ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวาย
ราชสักการะ โดยมิถือเป็นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี กําหนดให้ วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวัน
ข้าราชการพลเรื อน เนื่ องจากได้ มีการใช้ กฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบบริหารข้ าราชการพลเรื อนฉบั บแรก เมื่ อ วั น ที่
๑ เมษายน ๒๔๗๒ และเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งข้าราชการพลเรือน หมายความถึง
ข้าราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณในกระทรวงฝ่ายพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และข้าราชการตํารวจ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ ยกเว้นดาโต๊ะยุติธรรม ในสังกัดสํานักงาน
ศาลยุติธรรมและข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้ า ” และ “วั น ข้ า ราชการพลเรื อ น ประจํ า ปี ๒๕๕๔” ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีลงทะเบียนวางพานพุ่มดอกไม้
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึง ประธานกล่าวคําถวายราชสดุดี เสร็จพิธี
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานประกอบพิธีสงฆ์
ประธานอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราช และสาร
จากนายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําดีเด่นของจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ราย
เสร็จพิธีวันข้าราชการพลเรือน การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว เครื่องราชสักการะ : ใช้พานพุ่มดอกไม้สด/แห้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕ กําหนดให้ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็น
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” กําหนดให้มีการ
จัดงานรัฐพิธี เพื่อวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดกําหนดจัดงาน

๑๒
ณ บริ เ วณลานรั ฐ พิ ธี หน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด เพชรบุรี ดังนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประกอบพิธีสงฆ์
กล่าวคําถวายอาศีรวาทราชสดุดี การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว เครื่องราชสักการะ ใช้พานพุ่มดอกไม้สด/แห้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
และเทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐
เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ดังนี้ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เวลา ๐๙.๓๙ น. ประกอบพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช
รั ช กาลที่ ๔ รั ช กาลที่ ๕ รั ช กาลที่ ๖ ณ บริ เ วณลานหน้ า พระนครคี รี (เขาวั ง ) โดยโหรพราหมณ์ จ ากสํ า นั ก
พระราชวัง การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) การแต่งกาย ชุดชุดสุภาพ หรือผ้าบาติค
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมบนพระนครคีรี (เขาวัง) การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมสกุลช่าง
เมืองเพชรและการแสดงบนเขาวัง เช่น งานสกุลช่างเมืองเพชร บริเวณโรงรถ/โรงม้า/ราชวัลภาคาร งานศิลปะร่วมสมัย
บริเวณลานหิน งานศิลปหัตถกรรม บริเวณศาลาลูกขุน สาธิตการทําขนมหวานเมืองเพชร บริเวณด้านข้างศาลา
ลูกขุน นิทรรศการพระดังเมืองเพชร บริเวณศาลาด่านหน้า นิทรรศการวิถีชีวิตการทําตาล บริเวณด้านข้างศาลา
ลูกขุน นิทรรศการภาพถ่ายภาพเขียนทะเลงามเมื องเพชร บริเวณศาลาเย็นใจ กิจกรรมดาราศาสตร์ บริเวณ
หอชัชวาลเวียงชัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณเวทีโรงโขน การแสดงพื้นบ้านและมหรสพ บริเวณศาลาด่านหลัง
เทศมหาชาติ การประดับไฟแสงสว่าง การจุดพลุ จํานวน ๓,๐๐๐ ลูก (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ พิธีเปิดงาน เวลา
๑๙.๐๐ น. จํ า นวน ๖๐๐ ลู ก วั น ที่ ๒ – ๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. จํ า นวน ๒๕๐ ลู ก /คื น วั น ที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. จํานวน ๔๐๐ ลูก) การประกวดโคมไฟบริเวณลานหิน สําหรับปีนี้ จังหวัด
จัดสถานที่ถ่ายรูป เป็นรูปนางกินรีในป่าหิมพานต์ ฉากประดับเป็นน้ําตก จําลองจากน้ําตกผาน้ําหยด เป็นพิเศษ
ในส่วนของกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระนครคีรี (ด้านล่าง) มีขบวนแห่เทิดพระเกียรติวันเปิดงาน จากอําเภอเมือง
เพชรบุรี จัดขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อําเภอชะอํา ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อําเภอท่ายาง ขบวนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อําเภอเขาย้อย ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว อําเภอบ้านลาด ขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอบ้านแหลม
อําเภอแก่งกระจาน อําเภอหนองหญ้าปล้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขบวนศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
โดยมีโรงเรียนอรุณประดิษฐและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี จัดวงดุริยางค์นําขบวน กิจกรรม
การแสดงเวทีกลาง การประกวดสาวหวานเมืองเพชร (รอบแรก คืนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ รอบชิงชนะเลิศ
คืนวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔) การสาธิตและจําหน่ายอาหาร บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี การจัดแสดงและ
จําหน่ายสินค้ า OTOP บริเวณถนนด้านข้างเขาวัง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและปรั ชญาเศรษฐกิจ

๑๓
พอเพียง การออกร้านกาชาด บริเวณตรงข้าศาลา จัตุรมุข นิทรรศการ “วันคุ้มครองผู้บริโภค” กิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน จัดแสดงโคมไฟ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” ครั้งที่ ๒
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๓ –
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) ของส่วนราชการ ประกอบด้วย ๑) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
มีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีพื้นที่ติดแม่น้ําเพชรบุรี ได้ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์แ ม่น้ําเพชรบุรี
จํานวน ๒๒ แห่ง ดังนี้ โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหลังบ้านพักทหาร
แก่งกระจาน ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการเทศบาลร่วมใจทําความสะอาดแม่น้ําเพชรบุรี ของเทศบาลตําบล
บ้ า นลาด โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ม่ น้ํ า เพชรบุ รี ของเทศบาลตํ า บลท่ า แลง กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปลูกจิตสํานึกการลด ละ เลิก ทิ้งขยะลงแม่น้ําเพชรบุรี ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม
จัดทําบ่อบําบัดน้ําเสียของบ้านเรือนที่อยู่ติดแม่น้ําเพชรบุรี ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน โดยอําเภอ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นเพื่อมอบ
รางวัลในวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ประจํา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําร่วมจัดกิจกรรมบริเวณชายฝั่งแม่น้ําของแต่ละ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวน ๒๒ โรงเรียน จัดอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีร่วมกับ
เทศบาลตําบลในท้องที่/สาธารณสุขอําเภอ จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ
“เรารั ก แม่น้ํ าเพชรบุรี” จั ดกิ จ กรรมร่วมทํ าความสะอาด ๒ สั ป ดาห์/ครั้ ง ๓) สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ โครงการ “พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนวัดท่าเหว ครูและนักเรียนร่วมกันทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน ตกแต่งห้องสํานักงาน ม้านั่งหน้าอาคาร ปูกระเบื้องห้องเรียน พัฒนาแม่น้ํา
เพชรบุรี ปลูกต้นไม้วันสําคัญ เช่น วันพ่อ ร่วมกับชุมชน ปรับปรุง ซ่อมแซมพัดลม ไฟฟ้า ประปาภายในโรงเรียน
โครงการ “พัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี” ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี นักเรียน ชุมชน
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งการพักผ่อนหย่อนใจ โรงเรียนมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริเวณแม่น้ําเพชรบุรี ๔) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วัดที่จัด
กิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ได้แก่ วัดท่าคอย อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา ปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ํา
จัดป้ายนิเทศ วัดบางลําภู ขุดลอกแม่น้ํา ตกแต่งบริเวณหน้าวัด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนช่วยกําจัดขยะ และไม่ทิ้ง
ของโสโครกลงแม่น้ํา พระภิกษุสงฆ์และสามเณรพัฒนาหน้าวัดอย่างต่อเนื่อง วัดอื่น ๆ พระภิกษุสงฆ์ช่วยกันทํา
ความสะอาดบริเวณวัดและบริเวณริมตลิ่ง ๕) เทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการพัฒนาทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะ กําจัดวัชพืชในแม่น้ําเพชรบุรี ระยะทาง ๓.๗ กิโลเมตร ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน โครงการ
ประกวดหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดตามโครงการฯ กําหนดหลักเกณฑ์
การประกวดตามโครงการ โครงการผูกพันสานใจ ห่วงใยแม่น้ําเพชร (ยังไม่ได้ดําเนินการ) ๖) สํานักงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ด ทํา แผนบู ร ณาการกั บ โครงการต่ า ง ๆ ในโอกาสต่ อ ไปในรู ป แบบกิ จ กรรม
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์รักษ์แม่น้ําเพชรบุรี” รายการวิทยุผู้ว่าพบประชาชน ทาง สวท. เพชรบุรี ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น. รายการวิทยุสาระสารพัน ทาง สวท. เพชรบุรี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๑๐ –

๑๔
๑๕.๐๐ น. ผลิตข่าวโทรทัศน์ เผยแพร่ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์
และเคเบิ้ลทีวี การจัดประชุม สัมมนา ๗) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จัดทําโครงการเทคนิครักษ์แม่น้ําเพชรบุรี โดย
จัดทําโครงการเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ า ยอํ า นวยการ คณะกรรมการฝ่ า ยดํ า เนิ น งาน กํ า หนดนั ก ศึ ก ษาให้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและ
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ได้จัดกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณริมแม่น้ําเพชรบุรี เมื่อวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยนักศึกษาทุกแผนก ทุกระดับชั้น ๘) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์อนุรักษ์
แม่น้ําเพชรบุรีในการออกหน่วยบริการอําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoe Yim Mobile Service) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัดชมพูพน ตําบลหนองโสน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ๙) สํานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาแม่น้ําเพชร ลงพื้นที่สํารวจแม่น้ําเพชร ๒๒ เขตพื้นที่ติดกับแม่น้ําเพชร (บางส่วน) เข้าร่วมการประชุมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อสรุปว่าจะเชิญองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับแม่น้ําเพชรบุรี จํานวน ๒๒ เขต
ซึ่งมีพื้นที่ติดแม่น้ําเพชร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี ต่อไป
มติที่ประชุม
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๔.๖ การเกษตรกรรมให้รวมถึงการทํานาเกลือสมุทร
พาณิชย์จังหวัด
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร มีมติรับทราบผลการรายงานการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าหลักสากลว่าด้วยการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้กําหนดให้การขุดเกลือ บดเกลือ ร่อน
เกลือ และการผลิตเกลือโดยใช้การระเหยของน้ําทะเล ทะเลสาบน้ําเค็ม หรือน้ําเค็มจากแหล่งธรรมชาติอื่น โดยใช้
แสงอาทิตย์ เป็นกิจกรรมประเภทการทําเหมืองหินและเหมืองแร่ ซึ่งหลังจากการนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รับทราบแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสังกั ดยึดเป็ นหลั ก ปฏิ บัติ ว่าการให้ ค วามช่ว ยเหลือ แก่ ผู้ ทํานาเกลื อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ามารถ
ดําเนินการได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด และตามมติคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบ
ให้การทํานาเกลือ ในส่วนที่เป็นเกลือสมุทรเป็น “เกษตรกรรม” และผู้ทํานาเกลือเป็น “เกษตรกร” ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์เสนอ (รายละเอียดตามเอกสาร
แจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การกําหนดราคาจําหน่ายปลีกน้ําตาลทรายจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัด
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่องการกําหนดราคาสินค้า
และบริการควบคุม ปี ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ กําหนดสินค้าควบคุม ๓๘ รายการ และบริการควบคุม
๑ รายการ สิ้นผลใช้บังคับ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครม. จึงเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง

๑๕
ว่ าด้ วยราคาสิ นค้ าและบริ การ ฉบั บใหม่ เรื่ องการ กํ าหนดสิ นค้ าและบริ การควบคุ ม ปี ๒๕๕๔ ลงวั นที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๔ กําหนดสินค้าควบคุม ๓๙ รายการ (ไข่ไก่) และบริการควบคุม ๑ รายการ (บริการรับฝากสินค้า
หรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า) จากการสิ้นผลบังคับใช้ประกาศฯ ทําให้ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เรื่องการกําหนดราคาน้ําตาลทราย สิ้นผลบังคับใช้ตามไปด้วย จังหวัดเพชรบุรี
จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มติที่ประชุมเห็นชอบให้จังหวัดเพชรบุรี
ปล่อยราคาน้ําตาลทรายลอยตัว ไม่ต้องออกประกาศควบคุมเหมือนปี ๒๕๕๓ เนื่องจากสถานการณ์จําหน่าย
น้ําตาลทรายเป็นปกติ เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ไม่ขาดแคลน หากสถานการณ์ไม่ปกติจะดําเนินการ
ประชุมพิจารณาควบคุมราคาจําหน่ายน้ําตาลทรายในโอกาสต่อไป และให้มีการติดตามตรวจสอบสถานการณ์
จําหน่ายอย่างใกล้ชิด
ราคาจําหน่ายปลีกน้ําตาลทรายในจังหวัดเพชรบุรี น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ ๒๖ บาท
น้ําตาลทรายขาวธรรมดา กิโลกรัมละ ๒๕ บาท น้ําตาลทรายสีรํา กิโลกรัมละ ๒๖ บาท ส่วนน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ ยี่ห้อ มิตรผล จําหน่ายราคากิโลกรัมละ ๒๓.๕๐ – ๒๓.๗๕ บาท มีจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
โลตัล แม็คโคร มีสินค้าในปริมาณจํากัด และกําหนดปริมาณการซื้อ ๓ กิโลกรัมต่อครอบครัว (รายละเอียดตาม
เอกสารแจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา ๔๐
ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด มาตรา ๔๐ หมายถึง บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้โดยให้แสดงความจํานงต่อสํานักงานประกันสังคม หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บุคคลที่มีสิทธิสมัครตามมาตรา ๔๐ ประกอบด้วย เกษตรกร ผูร้ บั งาน
ไปทําที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ คนทํางานบ้าน ผู้ขับรถรับจ้าง นายจ้างหาบเร่แผงลอย นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ
เฉพาะ เช่น วิศวกร แพทย์ ทนายความ ช่างเสริมสวย มัคคุเทศก์ เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นบุคคลผู้มีอายุ
ไม่ต่ํากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ เอกสารประกอบการสมัคร
ได้แก่ แบบคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตน สปส ๑ – ๔๐ และบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา การจ่ายเงิน
สมทบ สามารถจ่ายเงินสมทบ ตามทางเลือก ๒ ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ ๑ เดือนละ ๑๐๐ บาท กรณีเจ็บป่วย
จะได้เงินทดแทนการขาดรายได้ ๒๐๐ บาท/วัน ไม่เกิน ๒๐วัน/ปี กรณีเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ ๒วัน ขึ้นไป กรณีทุพพลภาพ
จ่ายเงิน ๖ ใน ๑๐ เดือน รับ ๕๐๐ บาท/เดือน จ่ายเงิน ๑๒ ใน ๒๐ เดือน รับ ๖๕๐ บาท/เดือน จ่ายเงิน ๒๔
ใน ๔๐ เดือน รับ ๘๐๐ บาท/เดือน จ่ายเงิน ๓๖ ใน ๖๐ เดือน รับ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีเสียชีวิต จ่ายเงิน
สมทบ ๖ ใน ๑๒ เดือน ค่าทําศพ ๒๐,๐๐๐ บาท ทางเลือกที่ ๒ เดือนละ ๑๕๐ บาท ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับ
จ่ายเดือนละ ๑๐๐ บาท ยกเว้น บําเหน็จชราภาพ ได้รับเมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ จะได้รับบําเหน็จชราภาพ
เท่ากับเงินออมพร้อมดอกผล สามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๑๒ เดือน แต่ไม่อนุญาตให้จ่ายเงินสมทบ
ย้อนหลัง (รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๔.๙ ปัญหาศัตรูพืชตาลโตนด/ มะพร้ า ว และการส่ ง เสริ ม การปลู ก มะนาว ชมพู่ เ พชร
สายรุ้ง ตาลโตนด
แมลงศัตรูมะพร้าวและตาลโตนดที่สําคัญ ได้แก่ ด้วงแรด ด้วงงวง แมลงดําหนาม หนอนหัวดํา
เกษตรจังหวัด
สําหรับแมลงดําหนามมะพร้าว (Brontispa longissima) มีถิ่นกําเนิดในอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี เป็นศัตรูพืชต่างถิ่น
พบครั้งแรกที่นราธิวาส ปี ๒๕๔๕ มีรายงานระบาดรุนแรงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ รูปร่างลักษณะตัวเต็มวัย
เป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กมาก ลําตัวอ่อนข้างแบน ยาวประมาณ ๕ ม.ม. กว้างประมาณ ๒ ม.ม. ส่วนหัวและท้อง
มีสีน้ําตาล อกสีเหลืองส้ม ปีกคู่หน้าเป็นแบบ elytra สีดํา มีลักษณะเป็นร่องเล็ก ๆ ไปตามความยาวของปีก ในร่อง
ดังกล่าวจะมีรอยบุ๋ม เป็นจุด ๆ อยู่ทั่วไป ปีกคู่หลังเป็นแบบ membranous ด้วงตัวเต็มวัยมักซ่อน อยู่ตาม ยอดอ่อน
ขอบใบที่ยังไม่คลี่ ตัวผู้มีอายุเฉลี่ย ๖๘ วัน ตัวเมียอายุเฉลี่ย ๑๐๒ วัน ไข่ตัวเมียวางไข่เดี่ยว ๆ หรือวางไข่เป็นแถว
ใต้ใบที่ยังไม่คลี่ ไข่มีลักษณะยาว ค่อนข้างแบน มีสีน้ําตาล ยาวประมาณ ๒ ม.ม. กว้างประมาณ ๐.๘ ม.ม. บางส่วน
ของไข่จะปกคลุมด้วยวัสดุเป็นขุย สีน้ําตาลอ่อน ตัวเมียสามารถวางไข่ได้ ๓๓ – ๙๖ ฟอง ระยะไข่ ๖ – ๘ วัน
หนอน เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ หนอนมีสีครีม ยาวประมาณ ๒.๒ ม.ม. หนอนมีการเคลื่อนไหวช้า ไม่ว่องไว ลําตัว
อ่อนข้างแบน และมีส่วนคล้ายหนามยื่น ออกมาจากด้านข้างของลําตัวทุกปล้อง ปลายสุดของส่วนท้อง มีอวัยวะ
คล้าย calypter ๑ คู่ หนอนมี ๓ วัย เมื่อใกล้จะลอกคราบแต่ละครั้ง หนอนจะมีลําตัวสีเข้มขึ้นเป็นสีน้ําตาล หนอน
วัยที่ ๓ มีขนาดยาว ประมาณ ๗ ม.ม. กว้างประมาณ ๒ ม.ม. ระยะหนอน ๑๔ – ๓๓ วัน ดักแด้ ดักแด้มีลักษณะแบน
สีเหลือง มีขนาดยาว ประมาณ ๑๐ ม.ม. กว้างประมาณ ๒.๕ ม.ม. ดักแด้จะอยู่อย่างอิสระ ไม่มีการสร้างรัง ส่วนปลาย
ของดักแด้จะมีส่วนของอวัยวะที่คล้าย calypte สีน้ําตาลเข้มติดอยู่ ระยะดักแด้ ๕ – ๘ วัน วงจรชีวิต จากไข่
จนเป็นตัวเต็มวัยประมาณ ๒๕ – ๔๙ วัน แมลงดําหนามมะพร้าว เป็นศัตรูสําคัญของมะพร้าวในแปลงเพาะและ
มะพร้าว ตั้งแต่ต้นยังเล็กจน อายุประมาณ ๓ – ๔ ปี ทั้งตัวหนอนและ ตัวเต็มวัย จะซ่อน อยู่กับยอดอ่อน ของใบ
ที่เริ่มคลี่ หนอนวัยที่ ๑ จะแทะผิวใบด้านในที่ยังพับติดกันอยู่เมื่อใบคลี่ออก จะพบว่าส่วนของใบอ่อน มีรอยไหม้
เป็นแห่ง ๆ หนอนวันที่ ๒ และ ๓ จะกัดกินใบเสียหายมากขึ้น เมื่อถูกทําลายมากใบจะหักพับลงมา ถ้าทําลาย
รุนแรง อาจทําให้มะพร้าวตายได้ ตัวเต็มวัยจะกัดทําลายและวางไข่ที่ยอดอ่อนของใบ ทําให้ปลายใบอ่อนม้วนเป็นที่
อาศัยของหนอนอยู่ภายใน พืชอาหาร ได้แก่ มะพร้าว จาก ปาล์มขวด ฯลฯ ศัตรูธธรรมชาติ ได้แก่ พวกแมลง
เบียน แตนเบียนหนอนแมลงดําหนาม Asecodes hispinarum ถิ่นกําเนิดในซามัวตะวันตก นําเข้าไปใช้
ในเวียดนาม ฟิจิ เกาะไหหลํา อินโดนีเซีย นําเข้าไทยเมื่อปี ๒๕๔๗ หนอนแมลงดําหนามที่ตายและมีดักแด้แตนเบียน
อยู่ภายใน (มัมมี่) การป้องกันกําจัดถ้าพบการทําลายเป็นประมาณมากให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอส
(ลอร์สแบน ๒๐ % EC) อัตรา ๗๐ ซีซี. หรือลอร์สแบน ๕๐ % EC อัตรา ๒๘ ซีซี. อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมน้ํา
๒๐ ลิตร ฉีดพ่นบริเวณยอดและใบอ่อน หรือใช้สารเคมีชนิดเม็ด เช่น คาร์โบฟู
หนอนหัวดํา ปัจจุบันแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับแหล่งปลูกมะพร้าวของไทยกระจายใน
หลายพื้นที่ หนอนหัวดําฟักออกจากไข่ใหม่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๑ – ๒ วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว ปกติ
มักพบหนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน จากนั้นตัวหนอนจะสร้างใยผสมกับมูลทําเป็นอุโมงค์
ยาวคล้ายทางเดินของปลวกคลุมเส้นทางที่หนอนแทะกินผิวใบยาวตามทางใบมะพร้าว และอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์
ที่สร้างขึ้น การทําลายส่วนใหญ่พบบนใบแก่โดยใบที่ถูกทําลาย จะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ําตาล ต้นมะพร้าวที่ถูก
หนอนหัวดําทําลายอย่างหนักจะยืนต้นแห้งตาย แล้วหนอนหัวดําจะเคลื่อนย้ายไปทําลายมะพร้าวต้นใหม่ต่อไป
วิธีการป้องกันกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าว เบื้องต้นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวต้องหมั่นสังเกตต้นมะพร้าวในแปลงปลูก

๑๗
ของตนเองอย่างสม่ําเสมอ หากตรวจพบหนอนหัว ดําต้องตัดเก็บและเผาใบที่ถูกทําลายทิ้ง กรณีที่พบการ
ระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไพรีทรอยส์โดยใช้ความเข้มข้นตามคําแนะนําในฉลาก แต่ผู้ฉีดพ่นต้องสวม
ใส่ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีเนื่องจากเป็นสารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
ประธาน

ลองศึกษาหาข้อมูล ว่าหนอนหัวดํา สามารถนํามาทําเป็นอาหารได้หรือไม่

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี หนอนหัวดํา มีขนาดประมาณ ๒ เซนติเมตร สามารถนํามาทอดหรือทําเป็น
อาหารได้ขณะยังเป็นดักแด้ ในส่วนของแมลงดําหนาม จะกัดกินที่ยอดต้นมะพร้าว ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “โรค
หัวหงอก” เป็นพวกแมลงปีกแข็ง กําจัดได้ด้วยศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียน ส่วนหนอนหัวดํา จะกัดกินด้านล่าง
ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “โรคเคราหงอก” เป็นพวกผีเสื้อ ไม่สามารถกําจัดได้ด้วยแตนเบียน
เกษตรจังหวัด
สถานการณ์มะนาวในจังหวัดเพชรบุรี ขณะที่ผลผลิตเริ่มมีราคาสูงขึ้นจากเดิม มีราคาผลละ ๑.๗๐ บาท
เป็นราคาผลละ ๒ – ๕ บาท และคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ปลูก
มะนาว จํานวน ๓๗,๗๒๓ ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว จํานวน ๒๘,๖๔๗ ไร่ ปัจจุบันเมื่อราคามะนาวมีราคาสูงขึ้นจะมีการ
ผลิตน้ํามะนาวเทียมออกมา จําหน่ายราคาลิตรละ ๒๐ บาท ซึ่งราคาถูกกว่าผลมะนาวสดมาก ซึ่งถ้ามีการหันไปใช้
มะนาวเทียมกันมากจะทําให้เกิดผลกระทบทําให้ราคามะนาวมีราคาถูกลง เพื่อเป็นการส่งเสริมในการบริโภค
มะนาว ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการบริโภคน้ํามะนาวเพื่อบํารุงสุขภาพ และส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่ามะนาว
เป็นมะนาวผง มะนาวพร้อมดื่ม มะนาวบ๊วย เยลลี่มะนาว
สถานการณ์ชมพู่เพชรสายรุ้ง ชมพู่เพชรสายรุ้งมีการปลูกในจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๗๘
เป็นผลไม้ที่มีรสหวานกรอบและปลอดภัยกับผู้บริโภค เนื่องจากเกษตรกรห่อผลตั้งแต่เล็ก ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูก
ชมพู่เพชรสายรุ้ง จํานวน ๒๗๕ ราย ๖,๒๖๕ ต้น แบ่งเป็น เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง ตําบลท่าไม้รวก จํานวน
๕๑ ราย ตําบลหนองโสน จํานวน ๑๕๔ ราย ตําบลท่าแร้ง จํานวน ๑๖ ราย และตําบลบ้านลาด จํานวน ๑๐ ราย
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง จํานวน ๔ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ปลูก
ชมพู่เพชรสายรุ้งตําบลหนองโสน มีสมาชิกร่วมโครงการ จํานวน ๙๗ ราย ตําบลบ้านกุ่ม มีสมาชิกร่วมโครงการ
จํานวน ๔๔ ราย ตําบลท่าไม้รวก มีสมาชิกร่วมโครงการ จํานวน ๓๐ ราย และตําบลท่าแร้ง มีสมาชิกร่วมโครงการ
จํานวน ๒๐ ราย
สถานการณ์ตาลโตนด ในปัจจุบันมีตาลโตนดซึ่งส่วนมากปลูกไว้ปลายนา ซึ่งเกษตรกรทํานาปีละ
๒ ครั้ง ทั้งนาปีและนาปรังทําให้ต้นตาลไม่สามารถพักต้นในฤดูแล้ง ที่เรียกว่าแต่งตัว ทําให้ตาลยืนต้นตาย (ตาลแหยง)
ในเวลาไม่นานมีต้นตาลในอําเภอบ้านลาด อําเภอท่ายาง และอําเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับปัญหา รวม ๖,๕๐๐ ต้น
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาตาลแหยงบางส่วน และเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแตนเบียน แมลงดําหนาม และหนอนหัวดํา มาบรรยายให้ความรู้กับเกษตรอําเภอและเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.กกต. จังหวัด
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก เขต ๒ ในวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร จํานวน ๓ ราย และตามที่

๑๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เขต ๑๒ อําเภอท่ายาง เสียชีวิต จึงต้องมีการจัดให้มีการ
เลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จึงมีมติใน
การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากระปุก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี แทนชุดที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร และได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
๑๕ ราย โดยวิธีลงคะแนนลับ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม)
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกและเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป กําหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวัน เวลา ราชการ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
โดยกําเนิด มีอายุไม่ต่ํากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอชื่อมีภูมิลําเนา
อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ตําแหน่ง
พนักงานการเลือกตั้ง ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวัน สมั ค รสอบ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบัน การศึ ก ษาที่ ก.พ. รับ รอง สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ และคอมพิวเตอร์ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๔
สําหรับข้อมูลจํานวนประชากรในการแข่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (รายละเอียดตาม
เอกสารแจกที่ประชุม)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ศูนย์บริการทางธุรกิจในรูปแบบ Business Club (Biz Club)
หน.สนง.พัฒนาธุรการค้าจังหวัด สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี กํ า หนดเปิ ด ตั ว ศู น ย์ บ ริ ก ารทางธุ ร กิ จ
ในรูปแบบ Business Club (Biz Club) ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
Biz Club ชั้น ๑ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี อาคารสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการรวมกลุ่มทางการค้าของผู้ประกอบการ และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นสถานที่นัดพบเพื่อเจรจาธุรกิจการค้า ซึ่งนําร่องในส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดแรก สําหรับการ
จัดตั้ง Business Club หรือ Biz Club มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทยให้เกิดการรวมตัว เพื่อนําไปสู่การเชื่อมโยงธุรกิจ

๑๙
ในทุกระดับและเป็นศูนย์กลางให้คําปรึกษาแนะนํา แนวทางการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เป็นศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ
และแหล่ง เงินทุ น
ซึ่ง ได้กํ าหนดแนวทางในการพัฒ นาโดยร่ วมมื อกับ หน่ ว ยงานพั นธมิ ต รประกอบด้ว ย
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ๑๑๖ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็น Center of Excellence ในการพัฒนาองค์
ความรู้ เป็นศูนย์ บ่มเพาะและสร้างเกณฑ์คุณภาพธุรกิจให้กับสมาชิก Business Club ร่วมมือกับสมาคมการค้า ซึ่ง
มีเครือข่ายกว่า ๙๐๐ สมาคม เป็นแหล่งวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ
แผนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในแต่ละสาขาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกและรับการ
สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิจากโรตารีในการปรึกษาธุรกิจให้กับสมาชิก และสุดท้ายได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้
การสนับสนุน
ให้คําปรึกษาและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในเครือข่าย Business Club ให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน” จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

