รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายชาย
นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.สมพงษ์
พ.ต.อ.ปิยะ
นายพัลลภ
พ.ท.หญิงสุชาดา
นางสุรัตน์
นายพูลสวัสดิ์
นายพศวีร์
นางขวัญฤทัย
นายเชวง
นางพนอม
นายอดุลย์
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายวรรณะ
นายวินัย
นายอํานาจ
นายประเสริฐ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
ไทรงาม
สุขประเสริฐ
สิงห์ทอง
แก่นแก้ว
พลบุตร
สมบูรณ์ปัญญา
สมใจ
ถนอมเกียรติ
ดิลกอุดมชัย
พวงสมบัติ
ศิริชัย
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
สามัคคี
กันสวัสดิ์
กรมมา
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์

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

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

นายวันชัย
นางนิทรา
นายพิทักษ์
นางอุไรวรรณ
นางชื่นจิตร
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
นายสุรินทร์
นายสําเนา
นายประสาร
นายนิติวัทธน์
นางสาวณุวรรณา
นางสาวประภารัตน์

จันทรกูล
แย้มบุตร
บุญชูกุศล
คูหพันธ์
คุปต์กาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
ธีรจามรนันท์
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
นิธินันท์ธาร
อนันตกิจไพศาล
นาคผจญ

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

อําเภอ
๔๐ นายประจวบ
๔๑ นายเลิศพรไชย
๔๒ นายปราโมทย์
๔๓ นายประมณฑ์
๔๔ นายภคพัส
๔๕ นายวิรัตน์
๔๖ นายรัฐพล
๔๗ นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
ไชยฤทธิ์
สําเภาเงิน
สุจริต
ส่งวัฒนายุทธ
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๘ พ.ต.อ.วิฑูรย์
๔๙ พ.ต.อ.วิทัศน์
๕๐ พ.ต.อ.สุวัฒน์
๕๑ พ.ต.อ.เดชา
๕๒ พ.ต.ท.เฉลิมพล
๕๓ พ.ต.ท.ฉัตรชัย
๕๔ พ.ต.ท.สมเกียรติ

พละสาร
บริรักษ์
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาน
จิตรบรรจง
รังสิมันต์
โฉมฉาย

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

๓
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

พ.ต.อ.วรเดช
ว่าที่ พ.ต.อ.จักรพันธ์
พ.ต.ท.เสวก
พ.ต.ท.ประเสริฐ
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.ณฐพล
พ.ต.ท.พีระเดช

สวนคล้าย
แก่งสันเที๊ยะ
อรุณรุมแสง
ศรีผ่าน
ชัยพันธ์
แสงนิล
แก้วมรกต

๖๒ พ.ต.ท.ไสว

คีรี

๖๓ พ.ต.ต.วิสูตร

ใบเงิน

๖๔ พ.ต.ท.สุวิทย์
๖๕ ร.ต.ท.สําราญ
๖๖ พ.ต.ต.สถาพร

บัวดา
มาลาลักษมี
คําหริ่ง

กระทรวงกลาโหม
๖๗ น.ต.ณรงค์

ขําเขียว

๖๘ ร.อ.วิรัตน์
๖๙ พ.อ.สิงห์ทอง

เกตุปลั่ง
หมีทอง

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๐ นายวรวรรธน์
๗๑ นางอุษชา
๗๒ นายราเชนทร์
๗๓ นายกรีฑา
๗๔ นางอารยา
๗๕ นายกฤษดา
๗๖ นายจรูญ
๗๗ นายธนกร

ภิญโญ
ชัยกรณ์กิจ
อุดมศิริ
อักษรนันทน์
ศรีมณฑา
เรืองกฤษณ์
แก้วขาว
รัตตมงคล

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๘ นางสาววารุณี
วีระวณิชย์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

๔
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๙ นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน์
๘๐ นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
๘๑ นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
๘๒ นายคูณ
สังข์สูตร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๓ นางมนณกร
๘๔ นางสาวบุศรา
๘๕ นายกฤษณุพันธ์
๘๖ นางสาวศิริ
๘๗ นายศักดา
๘๘ นายนพรัตน์
๘๙ นายสันต์
๙๐ นายนันทนา
๙๑ นายอานนท์
๙๒ นายอํานาจ
๙๓ นายสมเกียรติ
๙๔ นางไพรินทร์
๙๕ นางเจตน์พิฐ
๙๖ นายคนึง
๙๗ นายทองล้วน
๙๘ นายสมเกียรติ
๙๙ นายประกิต

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

การ์ณต์ภาส
รัตนประพันธ์
โกเมนไปรรินทร์
วัดสว่าง
ประจักษ์บุญเจษฎา
จันทร์คง
สุริยันต์
แฮวอู
ที่ปรึกษา
ขันติกิจ
นวลละออง
เจริญทวีทรัพย์
นิมาภาศ
พงษ์ศรีเจริญสุข
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
ขําเลิศ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๐ นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
๑๐๑ นายสัมฤทธิ์
กีรติวรการ
๑๐๒ นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
๑๐๓ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๔ นายนิวัตร์
มีกุล
๑๐๕ นายจรัส
คําแพง

ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

๕

๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙

นายจรัส
นายบุญเกื้อ
นายชัยวัฒน์
นายศุภชัย

คําแพง
เจี้ยมดี
ลิ้มลิขิตอักษร
เม่งพัด

สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๐ นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๑๑ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
๑๑๒ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๓ นางสาวรติกร
๑๑๔ นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๕ นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
๑๑๖ นายชูชีพ
ร่วมบุญ
๑๑๗ นายปรีชา
อมรพันธางค์
๑๑๘ นายอนันต์วัฒน์
ทองสีไพล

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุร)ี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี

๖

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๙ นายวีระ
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๒๐ นายณรงค์ศักดิ์
๑๒๑ นางบุษศา

บุญมาเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สมพัศ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๒ นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๓ นางลักขณา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๔ ผศ.สาโรช
๑๒๕ นายสมยศ
๑๒๖ นางสาวชูศรี
๑๒๗ นายยรรยงค์
๑๒๘ นางวิภาณี
๑๒๙ นายจํานงค์
๑๓๐ นายประมุข
๑๓๑ นายวีรวัฒน์
๑๓๒ นายสรรเสริญ
๑๓๓ นายสมจิตร์
๑๓๔ นายวรวิทย์
๑๓๕ นายมหิศร
๑๓๖ นายชาญณรงค์
๑๓๗ นายธีรชัย

เผือกบัวขาว
ศิริบรรณ
อุดมกุศลศรี
เจริญศรี
เรืองศิลป์
สุขชู
ติฐิโต
สวัสดิ์สุข
ไหมทอง
มีวาสนา
กิตติคุณศิริ
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
ใสยจิตต์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๘ นางประไพพิศ
๑๓๙ นายจํานงค์

สิงหเสม
หลวงไกร

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๔๐ นายวาที
๑๔๑ นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

๗
ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๒ นายสิทธิพร
๑๔๓ นายอภิชาต
๑๔๔ นางบุญสม
๑๔๕ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๖ นายชัฎ
๑๔๗ นายสมปอง

สุขประเสริฐ
พวงน้อย
นุชนิยม
วิบูลศิลป์โสภณ
แสงหิรัญภาดา
พึ่งแตง

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๘ นางสุขใจ
๑๔๙ นายพิทักษ์
๑๕๐ นางกนกวรรณ
๑๕๑ นายธวัชชัย
๑๕๒ นายอนุรักษ์
๑๕๓ นายวรรธน
๑๕๔ นายมนัส
๑๕๕ นายเสนาะ
๑๕๖ นางสาวสุชญา
๑๕๗ นายกนก
๑๕๘ นายภราดร
๑๕๙ นายสงวน
๑๖๐ นางณัฐกฤช

ชื่นจิต
น้อยพิทักษ์
ชนะสิทธิ์
กุณฑีทอง
พรสมบูรณ์ศิริ
เติมวรรธนภัทร
พูลมา
เอี่ยมเอก
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล
จิตต์พุ่ม
กรีธาธร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖๑ นางพัชราภรณ์
๑๖๒ นายอานนท์
๑๖๓ นายประทีป
๑๖๔ นางสาววรากุล
๑๖๕ นางสาวสุวรัตน์

แสวงศักดิ์
พร้อมเพรียง
นทีทวีวัฒน์
วัชญากาญจน์
มุขรัตน์

เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
รักษาการในตําแหน่งป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
๒ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
๓ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖

๘
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. การแสดงโขนชุดยกรบ
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส่ ว นราชการได้ รั บ ทราบถึ ง กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม เยาวชนต่ า ง ๆ ได้ ร่ ว มกั น
วัฒนธรรมจังหวัด
ทํากิจกรรมเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัด
แสดงโขนชุดยกรบ โดยเยาวชนกลุ่มคุ้มครองศิลป์ ควบคุมการแสดงโดย นางบุณณดา บัวอ่อน
กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ด้านช่างเมืองเพชร การแสดงและ
สาธิตอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออก และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ
จึงขอเชิญชวนส่วนราชการใดที่จะมีการจัดกิจกรรมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ สนใจการแสดงชุดต่าง ๆ ของกลุ่ม
เยาวชนเหล่านี้ สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ ส่วนราชการใดที่มีการจัดงานเลี้ยงสามารถ
ติดต่อได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
๒. มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น สามารถจับกุมผู้กระทําผิดคดีกระทําโดยประมาท
(ยิงปืนขึ้นฟ้า) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ประธาน
จากกรณีมีผู้เสียชีวิตจากการถูกยิง บริเวณทรวงอกตัดขั้วหัวใจ เหตุเกิดที่อําเภอท่ายาง ทางสถานี
ตํารวจภูธรท่ายาง ได้ทําการสืบสวนสอบสวนจนได้ตัวผู้กระทําความผิด ในเวลาอันรวดเร็ว และเพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้สถานีตํารวจภูธรอื่น ๆ ได้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวดเร็ว จังหวัดจึงได้จัดทําประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่
พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด จากกรณีดังกล่าว ทางตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาประกาศชมเชยเป็นหน่วยงาน
ตัวอย่างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังตํารวจภูธรภาค ๗ เพื่อพิจารณาเป็นผลงานดีเด่น

๙
๓. มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรแก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น โรงเรียนปศุสัตว์ดีเด่น และ
ผู้ให้การสนับสนุนการออกร้านนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๔
กรมปศุสัตว์ ได้เห็นความสําคัญของอาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์ที่เรียกว่า อาสาปศุสัตว์ (อสป.)
ปศุสัตว์จังหวัด
ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อเป็นขวัญ กําลังใจให้ปฏิบัติงานต่อไป จึงมีนโยบายให้มีการ
คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ และปฏิบัติงานได้ดีเด่น
กว่าอาสาปศุสัตว์อื่น ๆ จึงได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ภายใต้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่ อ เผยแพร่ เ กี ย รติ คุ ณ และผลงานเป็ น แบบอย่ า งแก่ โ รงเรี ย นทั่ ว ไป กิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๓ กลุ่ม ในพื้นที่อําเภอชะอํา และอําเภอท่ายาง ให้การสนับสนุนแพะ จํานวน ๑ ตัว/กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจากอําเภอบ้านแหลมให้การสนับสนุนการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะในงาน
พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๔
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัดประจําปี ๒๕๕๔
จํานวน ๘ ราย และโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นประจําปี ๒๕๕๔ จํานวน ๑ โรงเรียน
พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและเกษตรกรที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการงานพระนครคีรี –
เมืองเพชร จํานวน ๔ ราย เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับอาสาปศุสัตว์ โรงเรียนและเกษตร
ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ทํ า โล่ ร างวั ล และเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ อาสาปศุ สั ต ว์ ดี เ ด่ น โรงเรี ย นปศุ สั ต ว์ ดี เ ด่ น และเกษตร ดั ง นี้
๑. อาสาปศุสัตว์ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนพล ฉิมพาลี หมู่ที่ ๒ ตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย เป็นตัวแทน
จังหวัดเพชรบุรี ประกวดในระดับเขตและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขต ซึ่งเป็นตัวแทน
เข้ารับมอบโล่รางวัลในงานวันอาสาปศุสัตว์ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่
นายประเสริฐ สืบสุข หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นายชอบ
สังข์ทอง หมู่ที่ ๙ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสายชล กลิ่นอุบล หมู่ที่ ๒ ตําบล
ต้นมะพร้าว อําเภอเมืองเพชรบุรี นายพิเชษฐ หลําทอง หมู่ที่ ๒ ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา นายเชย มาแผ้ว
หมู่ที่ ๓ ตําบลยางหย่อง อําเภอท่ายาง นายธัมมะ กานตพงศ์ หมู่ที่ ๔ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายสายันต์ พิมพ์สะอาด หมู่ที่ ๖ ตําบลถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด ๒) โรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ กิจกรรม
ปศุสัตว์ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี
ประกวดระดับเขตและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต และเป็นตัวแทนส่งเข้าร่วมคัดเลือก
ระดับประเทศต่อไป ๓) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้การสนับสนุนการออกร้าน
นิทรรศการด้านปศุสัตว์ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๔ ได้แก่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงแพะหุบกะพง อําเภอชะอํา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะกลัดหลวง และนายประเสริฐ สืบสุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตําบลท่าแร้งออก
อําเภอบ้านแหลม

๑๐
๔. มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสั มพั นธ์ มอบหมายให้สํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดแข่งขันตอบปัญหา
ประชาธิปไตยระดับจังหวัด “Young DPR Awards Phetchaburi” Young DPR Awards มาจากคําเต็มว่า
Democracy Public Relations Awards for Youths หมายถึง การแข่งขันชิงรางวัลยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์
ที่มาจากคําว่า ยุวประชาธิปไตย กับยุวประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่เยาวชน กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่
และการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับเขต
และระดับประเทศ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการแข่งขันระดับจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทีม ๆ ละ ๓ คน/โรงเรียน จํานวน
๙ ทีม และทําการถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ระบบ FM ๙๕.๗๕ MHz
ที ม ชนะเลิ ศ ระดั บจั ง หวั ดจะเป็ น ตั ว แทนเข้า แข่ ง ขัน ในระดับ เขต ในวั น ที่ ๒ – ๓ มิถุ น ายน ๒๕๕๔ ณ สํา นั ก
ประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ทีมชนะเลิศระดับเขต จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
เพื่ อ เป็ น การเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละเป็ น ขวั ญ กํ า ลั ง ใจแก่ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หา
ประชาธิปไตยระดับจังหวัดของจังหวัดเพชรบุรี จึงขอมอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่ทีมผู้ชนะเลิศ
จากโรงเรี ยนเบญจมเทพอุ ทิ ศจั งหวั ดเพชรบุ รี เงิ นรางวั ลจํ านวน ๕,๐๐๐ บาท รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ ๑
จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เงินรางวัลจํานวน ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จาก
โรงเรียนคงคาราม เงินรางวัลจํานวน ๒,๐๐๐ บาท
๕. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่น
ผู้แทน ผอ.กศน.จังหวัด ตามที่กระทรวงศึกษา กําหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและกําหนดให้ วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน และ
กํา หนดให้ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็ น ทศวรรษแห่ ง การอ่ าน เพื่ อ รณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมไทย
ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมมือในการส่งเสริมการอ่าน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เอื้อต่อการอ่าน การจัดมุมหนังสือเพื่อ
ส่งเสริมการอ่ าน เป็นกิ จกรรมสําคัญประการหนึ่ งที่จะตอบสนองต่อนโยบายดังกล่ าว สํานักงาน กศน. จึงได้
กําหนดให้สํานักงาน กศน.จังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน
เข้าประกวดใน ๓ ประเภท คือ มุมอ่านหนังสือในบ้าน ในสถานประกอบการ และในสถานที่ราชการ เพื่อเข้าประกวด
และยกย่องเป็นมุมอ่านหนังสือเพื่อการส่งเสริมการอ่านดีเด่น สํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและประกวดมุมหนังสือตามแนวทางที่สํานักงาน กศน. กําหนด ผลการประกวดและพิจารณาจาก

๑๑
คณะกรรมการจากส่วนกลาง มีมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการยกย่องและได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ ๑) ประเภทมุมหนังสือดีเด่นในบ้าน ได้แก่ นางบุญนํา ทหารเพรียง ตําบลท่ายาง อําเภอ
ท่ายาง ๒) ประเภทมุมหนังสือในสถานประกอบการ ได้แก่ สุณี รีสอร์ท ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
๓) ประเภทมุมหนังสือในสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายสรรเพชญ ตรีเทพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจากสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
(๒) นายประเสริฐ สีน้ําเพชร
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ย้ ายมาจากสํ านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
พัฒนาการจัง หวัดเพชรบุ รี ย้ ายมาจากสํ านัก งาน
(๓) นายสมพร อรุณรัตน์
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๔) นางอุษชา
ชัยกรณ์กิจ
สรรพากรพื้ น ที่ เ พชรบุ รี ย้ า ยมาจากสํ า นั ก งาน
สรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
(๕) นายปราโมทย์ สําเภาเงิน
นายอําเภอชะอํา ย้ายมาจากที่ว่าการอําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง ย้ายมาจากที่ว่าการอําเภอเมืองบึงกาฬ
(๖) นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์
จังหวัดบึงกาฬ
(๗) นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์
นายอําเภอบ้านลาด ย้ายมาจากที่ว่าการอําเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
(๘) นายรัฐพล นิโครธานนท์ นายอํ าเภอหนองหญ้ าปล้ อง ย้ ายมาจากที่ ว่ า การ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑.๒ ผู้บริหารที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
- นายวรวรรธน์ ภิญโญ
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ เ พชรบุ รี ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
สรรพสามิตพื้นที่กําแพงเพชร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๑๒
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร
งบลงทุน ๒,๔๐๒.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๓๔.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕ งบประจําได้รับจัดสรร
๕,๘๑๒.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๐๓๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๙ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๘,๒๑๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๓๖๗.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๑
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน มีหน่วยงานได้รับจัดสรร จํานวน ๖๐ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๒๔ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน
๖ หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐ จํานวน ๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑ – ๒๕ จํานวน
๑๐ หน่วยงาน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๑๑ หน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) งบประจําได้รับจัดสรร ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๔.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๑ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๘.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ
๓.๙๔ รวมเงินที่ได้รับจั ดสรร ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๖ (กลุ่ม จังหวัด)
งบประจําได้รับจัดสรร ๑๐๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๘ งบลงทุนได้รับจัดสรร
๑๕๓.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๘ รวมเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗.๓๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๕.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗ ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบ ๗๖ จังหวัด ลําดับผลการเบิกจ่ายจาก
ส่วนกลาง (งบลงทุน) จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในลําดับที่ ๖๖ (งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๓๔ จากงบจังหวัด (งบลงทุน)
อยู่ในลําดับที่ ๕๓ (งบประจํา) อยู่ในลําดับที่ ๘ ภาพรวม จากงบส่วนกลาง อยู่ในลําดับที่ ๔๔ จากงบจังหวัด อยู่ใน
ลําดับที่ ๕๔
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๑.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๗๕.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๖๙ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๙.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๗๙.๘๐ คิดเป็นร้อยละ
๘๙.๒๔ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๑๐ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๘๗๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๒๒
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของจังหวัด ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จํานวน
๔๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔๕,๘๗๕,๖๐๐ บาท เบิ กจ่ ายได้ ๒๖,๔๙๘,๐๗๐ บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑๘.๑๖
งบดําเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๓.๙๔ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙.๖๘ งบรายจ่ายอื่น ๆ เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๓๗.๘๘ หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จํานวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการ
ท่อส่งน้ํา อยู่ระหว่างการลงนาม ๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี โครงการก่อสร้างสะพาน
โป่งลึก – บ้านบางกลอย อยู่ระหว่างดําเนินงาน ๓) ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม มีการแก้ไขแบบแปลน
อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ๔) ที่ทําการปกครองอําเภอ
แก่งกระจาน โครงการบ้านน้ําทรัพย์ อยู่ระหว่างดําเนินงาน

๑๓
งบประมาณรายจ่ าย ประจํ า ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง ๒ จํ า นวน
๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕๗,๓๕๔,๒๐๐ บาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๔๔,๙๖๐,๖๔๘ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๗.๔๗
งบดําเนินงาน เบิกจ่ายได้ ๓,๐๓๗,๐๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๔๑,๙๒๓,๖๔๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๒๓
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพี ยง ประจํา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ครั วเรื อนที่ ได้รั บ การพั ฒนาทั ก ษะอาชี พ จํ านวน ๙๔๕
ครัวเรือน แบ่งเป็น ๘ ประเภทอาชีพ ดังนี้ ๑) อาชีพปศุสัตว์ จํานวน ๔๐๘ ครัวเรือน ๒) อาชีพประมง จํานวน
๖๑ ครัวเรือน ๓) อาชีพเกษตร จํานวน ๒๓๑ ครัวเรือน ๔) อาชีพค้าขาย จํานวน ๑๐๖ ครัวเรือน ๕) อาชีพ
บริการรับจ้างและอื่น ๆ จํานวน ๘๑ ครัวเรือน ๖) อาชีพช่าง จํานวน ๓๓ ครัวเรือน ๗) อาชีพงานฝีมือ จํานวน
๑๔ ครัวเรือน ๘) อาชีพเย็บผ้าและอุตสาหกรรม จํานวน ๑๑ ครัวเรือน การสํารวจข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๕๔
ครัวเรือนที่ได้รับงบประมาณ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน พบไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ๓๒ ครัวเรือน เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม
ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของคณะทํางาน ประกอบด้วย ๑) คณะทํางาน
ส่งเสริมอาชีพด้านประมง สํานักงานประมงจังหวัดได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายอําเภอ
บ้านแหลม อาชีพเลี้ยงกบ ประมงน้ําจืด ประมงชายฝั่ง อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านแหลมและอําเภอแก่งกระจาน
แนะนําวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ําในด้านต่าง ๆ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพงานฝีมือ สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเขาย้อย
ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายในอําเภอเขาย้อย ไม่พบปัญหา ๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพ
งานฝีมือ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เลขาคณะได้ออกติดตามและให้การ
สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายเขตอําเภอเมือง แนะนําวิธีการเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือช่าง ๔) คณะทํางานส่งเสริม
อาชีพด้านการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย
อาชีพเลี้ยงสุกรรุ่น ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย ได้รับการสนับสนุนลูกสุกร จํานวน ๓ ตัว พร้อมอาหาร
เลี้ยงระยะหนึ่ง ปัจจุบันได้นําเงินที่ขายได้มาซื้อลูกสุกรเพิ่ม เป็นจํานวน ๖ ตัว
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ขณะนี้ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร และการประเมินรอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าแล้ว รอบสุดท้ายจะตรวจประเมินประมาณ
ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

๑๔
ทั้ ง นี้ สามารถดู ข้ อ มู ล ได้ จ ากเว็ ป ไซต์ http://www.povertyprojectphet.com ประกอบด้ ว ย
ประวัติโครงการ การดําเนินงานโครงการ ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ฐานข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูล
ผลความก้าวหน้ารายครัวเรือน ผลการดําเนินงาน และภาพกิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔
พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลจึงเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติและถูกต้อง
ตามราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธีว่า
"พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" และชื่อการจัดงานว่า "งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔"
กําหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติขึ้น
มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ๖๓ คน จํานวนภาพ ๑๑๒ แบบ และนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัย บัดนี้ทางสํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ภาพตราสัญลักษณ์ ผลงานของ นายศิริ หนูแดง ใช้เป็นตราสัญลักษณ์งานสําหรับความหมายตราสัญลักษณ์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแจกจ่ายที่ประชุม
รัฐบาล โดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เชิญชวนประดับธงชาติไทย
ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนและจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ในระยะเวลาของการจั ดงานเฉลิ ม พระเกียรติ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึ งวันที่ ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๕๔
เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สําหรับธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นผืน
ผ้าสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจําวันพระบรมราชสมภพ
ผู้ที่มีความประสงค์จะนําตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ
ในสิ่งของใด ๆ ให้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตไปที่ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สํานัก
นายกรัฐมนตรี
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ ขอเชิญร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา-

ทินัดดามาตุ

๑๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรงเป็นประธาน
ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระครูถาวรวิรยคุณ (คง ฐิตวิริโย) ณ อุโบสถวัดเขากลิ้ง ตําบลแก่งกระจาน อําเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๑๙ น. ได้ประชุมและตรวจพื้นที่
เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หากได้รับกําหนดการเป็นทางการแล้วสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี จะทําหนังสือเรียนเชิญร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอชะอํา และอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย ว โดยกํ า หนดให้ อํ า เภอชะอํ า และอํ า เภอแก่ ง กระจานเป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด โดยระดมพลังการมีส่วนร่วม
เชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข จึงได้มีการ
แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการและคณะทํ า งานพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอํ า เภอชะอํ า และอํ า เภอแก่ ง กระจาน โดยมี
นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สารวัตรสถานีตํารวจ
ท่องเที่ยว ๗ กองกํากับการ ๒ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เพชรบุ รี ผู้ อํ า นวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ประธานชมรม
กิจการโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลง ที่ ๔.๒ เพชรบุรี นายอําเภอชะอํา นายอําเภอแก่งกระจาน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งกระจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแม่เพรียง เป็นอนุกรรมการและคณะทํางาน
โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้ ๑) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒) ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๓) สุขภาพอนามัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ว่าเขาจะได้รับ
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) การดูแลทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเรื่องสุขภาพอนามัย
ประธาน

ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย
ของท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ ตลาดริมน้ําแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี “ท่าย์น้ําข้ามภพ”

๑๖
ผู้แทนนายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง ท่าย์น้ําข้ามภพ เป็นสถานที่บริเวณสองฝั่งแม่น้ําริมแม่น้ําเพชรบุรี อยู่ในพื้นที่ของ
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประชาชนของตําบลท่ายางและตําบลยางหย่องได้เสียสละ ร่วมมือกันสร้างและ
พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เป็นตลาดริมน้ําที่เหมาะทั้งหนุ่มสาวและครอบครัว โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนเพชรบุรี เปิดให้เที่ยวชมอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 ความหมายท่าย์น้ําข้ามภพมีความหมายว่า สถานที่บริเวณริมแม่น้ํา
เพชรบุรีของอํ าเภอท่ายาง (ท่าย์น้ํา) ซึ่ งเป็นจุดพบบรรจบกันอย่างลงตัวของความแตกต่างทั้งในมิติของเวลา
(ข้ามภพ) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงความคิดความเชื่อของคนที่แตกต่างกัน
ประวัติความเป็นมา ในอดีตนับร้อยปี อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งชุมชนที่มีอารยธรรม
รุ่งเรืองและความเจริญ ควบคู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญของประเทศ
ไม่ว่าในแง่การใช้บริโภค การทําการเกษตร เส้นทางคมนาคม หรือการค้าขาย แต่หลังจากมีการพัฒนาและจัดสรร
น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบประปาเจริญขึ้น เส้นทางคมนาคมทางบกมาแทนที่เส้นทางสัญจรและการค้าทางน้ํา
แม่นํ้าเพชรบุรีจึงด้อยคุณค่าลง และท่าน้ําของท่ายางที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายได้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม
และที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลนานนับสิบปี ปี พ.ศ. 2551 – 2554 ประชาชนของตําบลท่ายางและตําบลยางหย่อง
ได้เล็งเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ เศรษฐกิจอําเภอท่ายางและแม่น้ําเพชรบุรี และเชื่อมั่นว่า
มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งนั้นให้กลับมารุ่งเรืองได้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ําเพชรบุรี
ที่ไหลผ่านตลาดท่ายางให้มีความใสสะอาด สวยงาม เมื่อพัฒนาขั้นต้นแล้วได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานก่อพระเจดีย์ทราย
ประเพณีร้อยปีของชุมชน ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ผู้นําชุมชนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะพัฒนา
สถานที่แห่งนี้แบบยั่งยืน ด้วยการจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างโดยประชาชนและเลี้ยงตัวเองได้ จึงกําหนด
รูปแบบเป็นตลาดริมน้ํา ตั้งชื่อว่า ท่าย์น้ําข้ามภพ ซึ่งเปิดเมื่อเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยนายสุรชัย อังเกิดโชค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนท่ายางและเพชรบุรี เรื่องการ
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลุกจิตสํานึกของประชาชนให้เห็น
ถึงความรุ่งเรืองของท่ายางในอดีต ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ของแม่น้ําเพชรบุรีอย่างยั่งยืน สร้างงาน
และอาชีพ ที่จะช่วยส่งผลให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนํามาซึ่งความเจริญ
และอยู่ดีกินดีของประชาชน รูปแบบการดําเนินการ : การดําเนินการทั้งระบบเกิดจากประชาชนตําบลท่ายางและ
ยางหย่ อ งเป็ น หลั ก การก่ อ สร้ า งและพั ฒ นาขั้ น ต้ น และวั ตถุ ถ าวรขนาดใหญ่ ไ ด้ จ ากเงิน บริ จ าคและจิ ต ศรั ท ธา
ของประชาชน โดยหน่ ว ยงานรั ฐ /ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ น
เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อ นุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละแม่ น้ํ า เพชรบุ รี โดยมี ร ายได้ จ ากการจั ด ตลาดริ ม น้ํ า เป็ น รายได้ เ สริ ม
กิจกรรมของท่าย์ น้ําข้ามภพเป็นกิ จ กรรมที่มุ้งเน้นนักท่องเที่ ยวทั้งแบบครอบครั วและหนุ่ มสาว กิจกรรมเด่น
ประกอบด้วย สะพานข้ามภพ นั่งเรือพายชมแม่น้ํา กิจกรรมครอบครัว/สันทนาการ ประกอบด้วย ทําบุญปล่อยปลา
ขี่จักรยานเลียบแม่น้ํา กิจกรรมตลาดน้ํา ประกอบด้วย อาหารท้องถิ่น สินค้าที่ระลึก กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงภาพเก่า เป็นต้น จะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกจ่ายที่ประชุม
ประธาน

ท่าย์น้ําข้ามภพ เป็นสถานที่ดําเนินการใหม่ ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาดของแม่น้ํา และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

๑๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ โครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ๘๔ ไร่” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
หน.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และครบรอบ ๕๐ ปี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ทย อี ก ทั้ ง ครบรอบ ๓๐ ปี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน ในวั น ที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงได้จัดโครงการการ “เพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่
๘๔ ไร่” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน โดยมีกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ ๘๔ ไร่ จํานวน ๑๖,๘๐๐ กล้า กิจกรรมจัดทําฝายต้นน้ํา
แบบผสมผสาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท และกิจกรรมการทําโป่งเทียม ค่าใช้จ่ายในการ
ดํ า เนิ น การ ตั ว ละ ๓,๐๐๐ บาท อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจานจึ ง ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มกิ จ กรรม ในวั น ที่
๑๑ มิ ถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อุทยานแห่งชาติแ ก่งกระจาน ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแ ก่งกระจาน
ได้มีหนังสือเรียนเชิญส่วนราชการไปแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ รางวัลเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”
พาณิชย์จังหวัด
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินโครงการเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) ที่มี
ศักยภาพและมีความพรอมที่จะเปนแบบอยางใหประชาชนในภูมิภาคและทองถิ่นตาง ๆ สามารถใชเปนแนวทาง
ในการสรางความตื่นตัว และกระตุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการนําเศรษฐกิจสรางสรรคมาสราง
โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจอยางเปนรูปแบบและยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดประชุมคณะทํางาน โดยผูวา
ราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน เพื่อพิจารณาจุดเดนที่เปนเอกลักษณและมีศักยภาพของจังหวัดนําเสนอ
คณะกรรมการการคัดเลือกเมืองตนแบบเศรษฐกิ จสรางสรรค และมติที่ประชุมไดคัดเลื อกชื่อ “เมืองเพชร
เมืองตาลโตนด” โดยไดจัดทําขอมูลในรูปแบบเอกสารและวีดีทัศน แสนอตอคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก
๓ รอบ รอบที่ ๑ คัดเลือกจากขอเสนอทั้งหมดใหเหลือ ๓๐ เมือง/โครงการ รอบที่ ๒ ๓๐ เมือง/โครงการ ที่ผาน
การคัดเลือกสงผูแทนนําเสนอขอมูล/ตอบขอซักถาม ผานระบบวีดีทัศนทางไกล และรอบที่ ๓ คณะกรรมการฯ
จะพิจารณาคัดเลือกเหลือ ๑๐ เมือง/โครงการ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีไดรับคัดเลือกเปน ๑ ใน ๑๐ เมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดงานประกาศผลและมอบโล่
เกียรติยศพร้อมประกาศเกียรติคุณ ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีมอบโล่ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานและรับโล่เกียรติยศพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
แจกจ่ายที่ประชุม

๑๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ และให้มี การเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนด
วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และรับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในส่วนของ
จังหวัดเพชรบุรีมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๕ ราย รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแจกจ่ายที่ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ดังนี้ ๑) ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ จะต้องไปลงทะเบียนที่สํานักทะเบียน
อําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ แต่แต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงจะสามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๒) การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
จังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานที่จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี ให้ไปยื่นคําร้องที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงจะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล
กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ําดีเซล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๔
พลังงานจังหวัด
ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ยกเลิกน้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี ๕ เหลือเพียงน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
ชนิดเดียว โดยกําหนดสีเป็นสีเหลือง ปริมาณไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เป็นไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓
และไม่สูงกว่าร้อยละ ๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๔ และ
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียประเภทเศษอาหาร
พลังงานจังหวัด
สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทําโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๔ และโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย
ประเภทเศษอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด อันจะส่งผลให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วย
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี จะได้กําหนดจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้

๑๙
ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาฯ มายังสํานักงาน
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ สําหรับวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ผู้แทนปลัดจังหวัด
ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย. ณ หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

