รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายชาย
นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.บัญชา
พ.ต.อ.ทิวา
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายวัฒนา
นายสาธิต
นางวรรณี
นางขวัญฤทัย
นายเชวง
นางพนอม
นายอดุลย์
นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นางวันเพ็ญ
นายพงษ์ไท
นายสุรัตน์
นายวินัย
นายเกริกชัย
นายประยูร
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสุธี
นายวันชัย
นางนิทรา
นายพิทักษ์
นางสุนิสา

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
กลับประดิษฐ์
บุญดําเนิน
สมสมาน
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
รัตนศรีทอง
สันตมนัส
ถนอมเกียรติ
ดิลกอุดมชัย
พวงสมบัติ
ศิริชัย
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ์
เกษเดช
กันสวัสดิ์
ชาติไทยไตรรงค์
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
ไวปัญญา
จันทรกูล
แย้มบุตร
บุญชูกุศล
ศุภจรรยา

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

๒
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางชื่นจิตร
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
นายทรงเกียรติ
นายสําเนา
นายประสาร
นายถนอมพล
นางสาวณุวรรณา
นางสาวนัทธมน

คุปต์กาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
เชาวน์โอภาส
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
ดอนไพรวัน
อนันตกิจไพศาล
รัตนวิบูลย์

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

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

แสงสุวรรณ
สําเภาเงิน
ยิ้มแย้ม
รักขนาม
ธรรมอํานวยสุข
สุจริต
ร่างน้อย
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๙ พ.ต.ท.ชินวัฒน์
๕๐ พ.ต.ท.กิตติ
๕๑ พ.ต.ท.ยงยุทธ
๕๒ พ.ต.ท.วุฒิพงษ์
๕๓ พ.ต.อ.บัญญัติ
๕๔ พ.ต.อ.จรูญ
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.ธีรยุทธ
๖๑ พ.ต.ต.รณวัน

สินอยู่
เฟื่องฟู
ไพบูลย์วงษ์
เย็นจิตต์
เพียรสวัสดิ์
จันดา
บวรมหาชนก
ธารณธรรม
แก่งสันเที้ยะ
สวนคล้าย
ซื่อตรงพานิช
เกตุมั่งมี
ปิ่นทอง

๖๒ ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอินทร์แก้ว

๖๓ พ.ต.ต.บรรพต

สุดยอด

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)

๓
๖๔ ร.ต.ท.สําราญ
๖๕ พ.ต.ต.สถาพร

มาลาลักษมี
คําหริ่ง

แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
๖๖ ร.ท.วิรัตน์
๖๗ พ.อ.สิงห์ทอง
๖๘ น.ต.ณรงค์

เกตุปลั่ง
หมีทอง
ขําเขียว

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

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๖๙ นายจิรวัตร
๗๐ นางดรุณี
๗๑ นายราเชนทร์
๗๒ นางกฤษดา
๗๓ นายกรีฑา
๗๔ นายธนกร

กิจกล้า
มุ่งเจริญ
อุดมศิริ
เรืองกฤษณี
อักษรนันทน์
รัตตมงคล

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

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๕ นางสาววารุณี
วีระวณิชย์
๗๖ นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๗ นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน์
๗๘ นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
๗๙ นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
๘๐ นายคูณ
สังข์สูตร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๑ นางเรณู
๘๒ นางฐิดายุ
๘๓ นางสาวศิริ
๘๔ นางชลิดา
๘๕ นายพิทยา
๘๖ นายสมเกียรติ
๘๗ นางนันทนา
๘๘ นายภาสันต์
๘๙ นายสมบัติ
๙๐ นางสาวอัจฉรา
๙๑ นางอํานวยพร
๙๒ นายมานิตย์

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

ว่องส่งสาร
จันทร์นาค
วัดสว่าง
สําแดงเดช
คณะมะ
นวลละออง
แฮวอู
นุพาสันต์
ตันติสังวรางกูล
เอื้ออนุกูลพงษ์
ศิลปะโอสถ
พุ่มร่มไทย

๔
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายประกิต
นายทองล้วน
นายสมเกียรติ
นายศุภชัย

ขําเลิศ
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
เม่งพัด

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๙๗ นายบุญยืน
เอี่ยมน้อย
๙๘ นายสว่าง
รัตนนรา
๙๙ นายกฤดนัยน์
มาศมัณฑนะ
๑๐๐ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
๑๐๑ พ.จ.อ.เมืองชล
วงศ์สุวรรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๒ นายพนม
พงษ์สุวรรณ
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นายพนม
นายศุภกฤต
นายศิริพงษ์
นายบุญเกื้อ

พงษ์สุวรรณ
บัณฑิตสมิทธ์
เดชโพธิ์พร
เจี้ยมดี

แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๗ นางวรรณา
ติประดิษฐ์
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๐๘ นายสุธี
ธงศิริ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
๑๐๙ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๐ นางสาวปณิดา
๑๑๑ นางสาวเปรมนีย์

เอกผดุงพงศ์
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๑๒ นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
๑๑๓ นายสมเกียรติ
ทิพย์พรวงษ์
๑๑๔ นายอนันต์วัฒน์
ทองสีไพล
๑๑๕ นายชูชีพ
ร่วมบุญ
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๖ นายสละ
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๑๗ นายณรงค์ศักดิ์
๑๑๘ นายวงศ์ศักดิ์

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

แตงทอง

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สมพัส
ประเทียบอินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

๕
กระทรวงแรงงาน
๑๑๙ นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๐ นางลักขณา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๑ นายพนัส
๑๒๓ นายเสน่ห์
๑๒๔ ผศ.ดร.นิวัติ
๑๒๕ นายชินวัฒน์
๑๒๖ นายเรืองแสง
๑๒๗ นายประมุข
๑๒๘ นายจํานงค์
๑๒๙ นายสุทัศน์
๑๓๐ นายคัมภีร์
๑๓๑ นายวรวิทย์
๑๓๒ นายสมจิตร์
๑๓๓ นายปราโมทย์
๑๓๔ นายธีรชัย
๑๓๕ นายวีระ
๑๓๖ นายชาญณรงค์

ทองภูเบศร์
เจริญศักดิ์
กลิ่นงาม
อ่อนน้อม
ห้าสกุล
ติฐิโต
สุขชู
มีมุข
สายะสนธิ
กิตติคุณศิริ
มีวาสนา
โมลี
ใสยจิตต์
กิ่งแก้ว
รัตนา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกลู
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๗ นางวิภาพร

จันทรเสวต

แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๓๘ นายสัญจัย
๑๓๙ นายวาที

จันทร์ผ่อง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๐ นายสิทธิพร
๑๔๑ นายสุพจน์
๑๔๒ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๓ นายวิเชียร
๑๔๔ นายชัฎ

สุขประเสริฐ
เพชราภิรัชต์
วิบูลศิลป์โสภณ
เรียบร้อย
แสงหิรัญภาดา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๕ นางสุขใจ
๑๔๖ นางสาวจิตรา
๑๔๗ นางกนกวรรณ
๑๔๘ นายศุภชัย

ชื่นจิต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล

แทน
แทน
แทน
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง

๖
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

นายวรรธน
นายมนัส
นางสาวปรนัย
นายนจํารัส
นางสาวสุชญา
นายกนก
นายภราดร
นายสิริศักดิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕๗ นายพัลลภ
๑๕๘ นายมนัส
๑๕๙ นางธิดาภา
๑๖๐ นายเชิดพงษ์
๑๖๑ นางทิพย์วรรณ
๑๖๒ นางสาวสุวรัตน์

เติมวรรธนภัทร
พูลมา
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล
สมบัติทวีพูน

แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

สิงห์ทอง
เนียมเงิน
งามประดิษฐ์
จันจะนะ
จําปาทอง
มุขรัตน์

จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๒ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๓ ผู้กํากับการกองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
๔ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
๕ สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
๖ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๗ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
๘ ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
๙ หัวหน้าสํานักงานไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
๑๐ ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
๑๑ นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
๑๒ นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
๑๓ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
๑๔ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
๑. มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
แรงงานจังหวัด
ด้วยอาสาสมัครแรงงานเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงแรงงานด้วยการดูแลและให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ นับได้ว่าเป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานและประชาชน
ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง กระทรวงแรงงานจึงได้ขอความร่วมมือจังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา การมีส่วนร่วม และการมีจิตอาสา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัด
เพชรบุรี จาก ๓๘๐ คน และผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัด
เพชรบุรี ได้แก่ นายบาง จัดพล อาสาสมัครแรงงานอําเภอหนองหญ้าปล้อง
ประธาน

ขอขอบคุณและแสดงความยินดีที่ท่านได้อุทิศตัวให้กับกระทรวงแรงงาน และขอให้ท่านดํารงตน
ตั้งมั่นอยู่ในความดี เป็นกําลังสําคัญของกระทรวงแรงงาน ของจังหวัดเพชรบุรีตลอดไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายชุมพร แสงมณี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่
(๒) นายสุรชัย อังเกิดโชค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากจังหวัดลําพูน
(๓) นางขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ ประมงจั งหวั ดเพชรบุ รี ย้ ายมาจากสํ านั กงานประมง

จังหวัดระยอง
(๔) นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจากกองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๕) นายสุธี
ธงศิริ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน ย้ายมาจากส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสาคร
(๖) นายสมยศ ศิริบรรณ
ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ย้ายมาจาก ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นายบุญยืน เอี่ยมน้อย
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี ย้ายไปแขวงการทาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ความก้าวหน้าการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ได้ดําเนินการหล่อพระบรมรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจรับงานได้ทําการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการนําขี้ผึ้งมาทําการหล่อพระองค์จริง ในส่วนของเงินบริจาคประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓

๘
มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ดังนี้ พระราชสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท บริษัทตงฮั้ว
บัวใหญ่ (๑๙๙๔) จํากัด บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท คุณจําลอง เทพพานิช (หมู่บ้านเทพพานิช) บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และนางสาวบุญฉลอง เลาหประวิณชัย บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒,๖๑๓,๐๐๐ บาท
วัฒนธรรมจังหวัด
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) มีดังนี้
๑) การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากระยะที่ ๒ เป็นระยะที่ ๑ ในวงเงินงบประมาณ ๓๗ ล้านเศษ จากวงเงิน
ที่จังหวัดได้รับ ๓๕ ล้าน เมื่อดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ก็จะดําเนินการทํา e-auction ต่อไป
๒) สํา นักงานวั ฒ นธรรมจังหวัดเพชรบุ รีได้ ทํ าหนั ง สื อแจ้ง สํ านั กงานเทศบาลเพชรบุรี ขอคืนพื้ นที่ใ ช้ส อยเพื่ อ
ดําเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) อยู่ในระหว่างรอหนังสือตอบกลับ
ขณะเดียวกันก็ได้ทําหนังสือถึงสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี ทราบ เพื่อให้จังหวัด
ได้ดําเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) ในส่วนของระยะเวลาดําเนินการ
สํานักช่างสิบหมู่ ได้ยืนยันว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนที่กําหนด
ประธาน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะจารึกชื่อไว้บนแท่นศิลา ที่มีความสูง ๑๓ เมตร

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๓
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายจ่ายประจํา เงินงบประมาณ
คลังจังหวัด
ที่ ไ ด้ รั บ ๒,๑๗๕.๑๓ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๑,๒๒๑.๔๒ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๖.๑๕ รายจ่ า ยลงทุ น
เงินงบประมาณที่ได้รับ ๗๖๗.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๕.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๖ ภาพรวม
เงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๔๒.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๒๗.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๙
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๑๐ เบิกจ่ายได้ ๑๓.๗๖
ภาพรวม เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๒๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๕.๐๙ ลําดับผลการเบิกจ่ายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยู่ในลําดับที่ ๔๘ งบลงทุนอยู่ในลําดับที่ ๒๖ ภาพรวมอยู่ในลําดับที่ ๔๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี ยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔๑๒.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๖
ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๑
จํานวน ๑,๓๖๙.๑๓ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๑๑๑.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๑๖๖.๑๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๑๗ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๒ จํานวน ๖๑๓.๙๐ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๔๑.๔๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๔๘๔.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๗ ภาพรวมเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายต่อเงิน
จัดสรร เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๒.๐๙ เดือนพฤศจิกายน เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๘๓.๓๕
ความสําเร็จในการจัดทําข้อมูล GPP ปีที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการจัดทํา GPP ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จังหวัดเพชรบุรีได้ ๔.๙๙๘๗ คะแนน
ความสําเร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗๔๐ จัดอยู่ในลําดับที่ ๒ ของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙
๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรีตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีดังนี้ ๑) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร สํานักงาน
เกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ๘ อําเภอ ได้ออกให้คําแนะนําและตรวจสอบความเสียหายของเกษตร
จากสถานการณ์น้ําท่วมและแนะนําการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อําเภอ ออกแนะนําและให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้านอาชีพเลี้ยงสัตว์ และร่วมให้
ข้อคิดเห็น ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระดับอําเภอในการตรวจรับสัตว์สิ่งมีชีวิต ๓) คณะทํางาน
ส่งเสริมอาชี พด้านเย็ บผ้ าและอุ ตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ ออกติ ดตามและให้ข้อแนะนํ า
แก่ครัวเรือนยากจน อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าจักรอุตสาหกรรมและสนับสนุนการเย็บผ้าอุตสาหกรรม ๔) คณะทํางาน
ส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ออกติดตาม
ครัวเรือนและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนเป้าหมาย
ผลการส่งมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ ส่งมอบครุภัณฑ์ให้ครัวเรือนเป้าหมาย ครบ ๑๐๐ % จํานวน ๓๓๑
ครัวเรือน ครุภัณฑ์ จํานวน ๓๓ รายการ รวม ๓๙๕ ชิ้น ครัวเรือนที่ขอรับการพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน ๙๔๖
ครัวเรือน ได้รับวัส ดุ/ครุภัณ ฑ์ ครบแล้ว จํานวน ๒๘๓ ครั วเรือน ได้รั บวั สดุ/ครุภัณฑ์บางส่วน จํานวน ๓๕๑
ครัวเรือน และยังไม่ได้รับวัสดุ จํานวน ๓๑๒ ครัวเรือน งบประมาณที่ดําเนินการ จํานวน ๒๐,๑๘๖,๘๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๗,๒๑๙,๔๒๖.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๖ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จํานวน ๑๒,๙๖๗,๓๗๓.๒๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๔
ประธาน

ขอให้คณะทํางานฯ นําเสนอในเรื่องการดําเนินการว่าทําอะไรไปบ้างแล้ว มีปัญหาอะไร และแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน พ้นจน
อย่ า งแท้ จ ริ ง ในส่ ว นของวั ส ดุ / ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง มอบขอให้ ดํ า เนิ น การส่ ง มอบของให้ เ รี ย บร้ อ ย ผู้ ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการติ ด ตามระดับ อํ า เภอ ระดั บ จัง หวัด ขอให้ดํ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง เพราะความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จะเป็นภาพรวมของจังหวัด และเป็นโครงการตัวอย่างระดับประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดเพชรบุรี ได้จากเว็ปไซต์จังหวัดเพชรบุรี หรือเว็ปไซต์สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ งานเฉลิ ม พระเกีย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หัว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ กําหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภู มิ ภาค ส่วนกลางกํ าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่องาน “แผ่นดินของเรา”
ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย
ให้จั ด Pavilion ต่ าง ๆ โดยให้กลุ่ม จังหวัดจัดนิทรรศการ การจําหน่ ายสิ นค้า OTOP ในส่ วนของกลุ่ ม จังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง มอบหมายให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงาน โดย Pavilion

๑๐
ของกลุ่มจังหวัดตั้งอยู่หน้ากองทัพภาคที่ ๑ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทางเรือ และจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณลําน้ําเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช
ส่วนภูมิภาคกําหนดให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สมพระเกียรติ และสอดคล้องกับส่วนกลาง
โดยขอให้จังหวัดจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ดังนี้ พิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนาม
ถวายพระพร พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล การสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
การจัดฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด “หนึ่งในน้ําพระราชหฤทัย” จํานวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย เหรียญของพ่อ
แผ่นดินของเรา คนล่าเมฆ อาม่า ราชประชานุเคราะห์ เรื่องเดียวกัน และจากฟ้าสู่ดิน ในส่วนของอําเภอให้ทํา
การจัดฉายภาพยนตร์จากแผ่นดีวีดี โดยเฉพาะจุดที่ประชาชาชนมารับบริการเป็นจํานวนมาก เช่น สํานักงานทะเบียน
อํ า เภอ/ท้ อ งถิ่ น การขอรั บ พระราชทานภาพยนตร์ สั้ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ชุ ด “หนึ่ ง ในน้ํ า พระราชหฤทั ย ”
ให้จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมและจัดตั้งโต๊ะพร้อมสมุดลงนามถวายพระพร และโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครื่องราชสักการะ พร้อมพานสําหรับวางชุดวีซีดีภาพยนตร์
พระราชทาน เพื่อให้ประชาชนได้มาลงนามถวายพระพร และขอรับพระราชทานภาพยนตร์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยตรงได้รับแจ้งว่า
ให้ไปรับแผ่นดีวีดีได้ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ชุดแรก จํานวน ๑๕,๐๐๐ ชุด
สําหรับกําหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๙๙ รูป
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีลงนามถวายพระพรบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ หรือเครื่องแบบสีกากีแขนยาว
เวลา ๑๘.๓๐ น. - ถวายเครื่องราชสักการะ
เวลา ๑๙.๑๙ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ
ชุด “หนึ่งในน้ําพระราชหฤทัย” จํานวน ๗ เรื่อง
การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ โครงการถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
สถิติจังหวัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบโครงการถวายพระพรออนไลน์
๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอให้ส่วนราชการ
ระดับกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด จังหวัด องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ร่วมนําเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลงบนหน้าแรกของเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน์

๑๑
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยจัดทําช่องทางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทาง e-Postcard
ถวายพระพรออนไลน์ และขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนตําบล เข้าร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์ โดยขอให้จัดตั้งซุ้มลงนามถวายพระพร
ออนไลน์ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นสามารถดาวน์โหลดเว็ปไซต์ถวายพระพรออนไลน์
ได้ที่ http://royal.sipa.or.th, www.9forking.com, www.nineforking.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ในส่ ว นของจั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ จั ด ทํ า ซุ้ ม ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ณ ห้ อ งโถงชั้ น ล่ า ง
ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ จึงขอเรียนเรียนเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวาย
พระพรออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ หากพ้นกําหนดนี้แล้ว ท่านสามารถไปติดต่อขอลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์ ได้ ที่ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ชั้ น ๒ ศาลากลางจั ง หวั ด หลั ง เก่ า จนถึ ง วั น ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ งาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัฒนธรรมจังหวัด
จังหวัดกําหนดจัดงาน “งาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและประกาศเกียรติคุณ
เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) การจัดงาน
ครั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ งานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
จังหวัดกําหนดจัดงาน “ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร” ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๐ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ สถานีรถรางไฟฟ้า (ทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์) พิธีเปิดเวลา ๑๐.๐๐ น. ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) พิธีเปิด ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ครั้งที่ ๓ – ครั้งที่ ๑๐
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในงานจะมีศิลปกรรมงานช่าง ดนตรีนาฎศิลป์และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม และการจําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด จึงขอเรียนเชิญ
ทุกท่านร่วมงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธี ตามวัน เวลา ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒
๔.๕ งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ประจําปี ๒๕๕๓
วัฒนธรรมจังหวัด
งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน กําหนดจัดในวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในงานมีการแสดงโขน การบรรเลงดนตรีแจ๊ส ปี่สก็อต
การแสดงพื้นบ้าน และงานสกุลช่างเมืองเพชร การออกร้านราชสกุล การจําหน่ายสินค้า นิทรรศการและการสาธิต
ต่าง ๆ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ รายงานวิทยุ “เพชรบุรีเมืองเกษตร”
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ร่ ว มกั บ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
ผลิตรายการวิทยุโดยใช้ชื่อรายการ “เพชรบุรีเมืองเกษตร” ออกอากาศสดทาง สวท.เพชรบุรี ทุกวันจันทร์ เวลา
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อสร้างกระแสความสนใจในอาชีพการเกษตรและเป็นช่องทางการสื่อสาร สร้างความรู้
ความเข้ า ใจจากหน่ ว ยงานราชการสู่ เ กษตรกรและประชาชน นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ที่ได้กําหนดไว้ว่า เพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย ซึ่งระยะแรกมีหน่วยงาน
สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ น เจ้ า ภาพดํ า เนิ น รายการ ออกอากาศ ในวั น ที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมรายการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๑ ๙๔๓๔
โดยทางรายการมีของขวัญของรางวัลมอบให้กับผู้ร่วมรายการ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังรายการ “เพชรบุรี
เมืองเกษตร” ทาง สวท.เพชรบุรี ระบบ FM ๙๕.๗๕ MHz ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๓/แนะนําบริการสําหรับ
คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน
คนพิการสากล ซึ่งในปี ๒๕๕๓ คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดร่วมจัดงาน
วันคนพิการสากล ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจําปี ๒๕๕๓
ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้หน่วยงานราชการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้
ดังนี้ ๑) ให้โรงพยาบาลจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ๒) ให้หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด
ที่ว่าการอําเภอ/ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสถานีตํารวจ จัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ํา ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์และบริการข้อมูล
ภายในปี ๒๕๕๔ ๓) ให้ ห น่ ว ยงานราชการดั ง กล่ า ว สามารถขอตั้ ง งบประมาณหรื อ เจี ย ดจ่ า ยเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อนุ มั ติ ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์จั ง หวั ด เพชรบุ รี กํ า หนด
จัดกิจกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจในการส่ งเสริ มและสนับสนุนงานด้ านคนพิการ โดยจะทําพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น อําเภอละ ๑ แห่ง ในวันประชุมประจําเดือนต่อไป

๑๓
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนด
ให้คนพิการทางการได้ยินที่มีความประสงค์ขอรับบริการล่ามภาษามือ สามารถยื่นคําขอเพื่อรับบริการล่ามภาษามือ
ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การสมัครงาน หรือการติดต่อประสานงาน
ด้ า นการประกอบอาชี พ การร้ อ งทุ กข์ การกล่ า วโทษ หรื อ เป็ น พยานในชั้ น พนั ก งานสอบสวน หรื อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์ ก รภาคเอกชนเป็ น ผู้จั ด ซึ่ งมี ค นพิ ก ารทางการได้ ยิน เข้ า ร่ว มด้ ว ย ทั้ ง นี้ สามารถยื่ น คํ า ขอรั บ บริก ารได้ ที่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดทุกจังหวัด
ข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ถึงตุลาคม ๒๕๕๓ มีจํานวน
๘,๐๗๙ ราย ทั้งนี้ สามารถยื่นคําขอการจดทะเบียนคนพิการรายใหม่ ได้ทุกวัน เวลาราชการ ที่สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษ ย์จังหวัดทุกจังหวั ด เอกสารประกอบการยื่ นคําขอ ได้แ ก่ ๑) ใบรับรองความพิการ
จากแพทย์ ๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๓) สําเนาทะเบียนบ้าน ๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ๕) กรณี
บุคคลอื่นยื่นแทน ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้น มาด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด เขต ๔ แทนตําแหน่ง
เดิมที่ว่าง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๕๓
เมื่ อ วัน ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ เป็ น เอกฉั นท์ โดยวิ นิ จ ฉัย ว่าการเลื อ กตั้ง เป็น ไปโดยสุ จริ ต และเที่ ย งธรรม
จึงประกาศให้ นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ได้รับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขต ๔ อําเภอชะอํา ได้เสียชีวิต องค์การบริการ
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม เขต ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลกลัดหลวง เขต ๖
ได้เสียชีวิต และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน เขต ๓ ได้ยื่นหนังสือลาออก คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
มีผู้สมัครจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม จํานวน ๓ ราย จากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน จํานวน
๓ ราย และจากองค์การบริหารส่วนตําบลกลัดหลวง จํานวน ๔ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ
มติที่ประชุม
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๔.๙ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ผู้แทนปลัดจังหวัด
กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓ เริ่มมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ในอําเภอหนึ่งให้มีบัญชีรายชื่อ โดยจํานวน
บุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ น ายอํ า เภอเห็ น สมควร แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ คน และข้ อ ๕ เมื่ อ พ้ น
วันรับสมัครแล้ว ให้นายอําเภอรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ พร้อมทั้ง
ประวัติย่อของแต่ละบุคคล เสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บัดนี้ ทุกอําเภอรวบรวมและได้เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลผู้จะทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาททางแพ่ง เรียบร้อยแล้ว โดยกฎกระทรวงกําหนดให้นําบัญชีรายชื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วน
และคณะกรมการจังหวัด ซึ่งคณะกรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔

๑๔
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
จํานวน ๑ คน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเป็นกรมการจังหวัด หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เป็นเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๕๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความเห็นชอบจากคณะ
กรมการจังหวัดตามบัญชีที่แจกจ่ายให้แล้ว
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ในข้อกําหนดให้คู่กรณีที่ขอไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ ฝ่ายละ ๑ คน ส่วนประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ประกอบด้วย อัยการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการ ๘๔ ฝาย ถวายพ่อ ๘๔ พรรษา
ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ว. ความคืบหน้าการดําเนินการ โครงการ ๘๔ ฝาย ถวายพ่อ ๘๔ พรรษา เริ่มดําเนินการก่อสร้าง
ฝายแรก ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขณะนี้ดําเนินการแล้ว จํานวน ๗๑ ฝาย อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๒ ฝาย
โดยดําเนินการร่วมกับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน) และจะดําเนินการก่อสร้างฝายที่ ๘๔
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ องค์กรภาคประชาชน
ประธานองค์ก รชุ มชนจั ง หวั ด องค์ ก รภาคประชาชน เกิ ด จากการรวมตั ว ของประชาชนเกือ บทุ ก กระทรวง ได้ แ ก่
๑) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย
เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชมรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี ๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง ๘ อําเภอ กลุ่มคนรักษ์เมืองเพชร
กลุ่มคนอาสาพัฒนาเมืองเพชร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชมรมนักจัดรายการวิทยุ สวท.เพชรบุรี ๔) กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ๕) กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย
สํานักยุติธรรมชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งองค์กรภาคประชาชนพร้อมและยินดีที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
กับทุกส่วนราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทําเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ให้มีความอยู่ดีกินดีตลอดมา ดังนี้ ๑) เหรียญที่ระลึกทองคําพ่นทราย ราคาเหรียญละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๒) เหรียญ
ที่ระลึกเงินรมดําพ่นทรายพิเศษ ราคาเหรียญละ ๑,๐๐๐ บาท ๓) เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดําพ่นทราย
พิเศษ ราคาเหรียญละ ๑,๒๐๐ บาท ๔) เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดําพ่นทราย ราคาเหรียญละ ๑๐๐ บาท รายได้

๑๕
จากการจําหน่ายเหรียญหลังหักค่าใช้จ่ายจะนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
กําหนดรับจอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สํานักงานธนารักษ์จังหวัด
เพชรบุรี ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย กําหนด
รับเหรียญ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจําปี ๒๕๕๔
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒
ประจําปี ๒๕๕๔ โดยใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า "เมืองเพชรเกมส์" โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่ วันที่ ๑๙ – ๒๔
มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด ๓๑ ชนิดกีฬา สําหรับพิธีเปิด
การแข่ งขั นกี ฬา ในวั นที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ทางกรมพลศึ กษา ได้ กราบบั งคมทู ลพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เป็นประธานในพิธีเปิด จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
๕.๕ เทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน ครั้งที่ ๗
นายอําเภอแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จัดเทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณสนามฟุตบอลชลประทานแก่งกระจาน มีการจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ กิจกรรม
การออกร้านจําหน่ายสินค้า OTOP ขบวนแห่ของตําบลและส่วนราชการที่สวยงามตระการตา การแสดงของศิลปิน
นักร้อง และกิ จกรรมอีกมากมาย จึงขอเรี ยนเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลชลประทานแก่งกระจาน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
จังหวัดสู่ระดับส่วนราชการ ประจําปี ๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด การดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ในหมวดที่ ๒ หัวข้อ SP5 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้จังหวัดจะต้องดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับจังหวัดสู่ระดับส่วนราชการ ซึ่งจังหวัดได้ดําเนินการแล้ว พร้อมทั้งได้มีการลงนามใน คํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ให้จังหวัดทราบ
จังหวัดโดยคณะกรรมการ PMQA ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. นายเชิดพงษ์ จันจะนะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.พบ.

๒. นางสาววรากุล วัชญากาญจน์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.พบ.

๓. นางวิสา ลิมังกูร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ

๔. นางจิราทร ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

๕. นายสมพร คชเพต

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

๖. นางสาวบุปผา อุทัยทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

๗. นายธีรยุทธ์ จําปาทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

๑๖
ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการโดยสุ่มตรวจ จํานวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานแรงงานจังหวัด
เพชรบุรี สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี และ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินงานฯ ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมทราบ
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

