๑

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายวินัย
2 นายชุมพร
3 นายสุรชัย
4 พ.อ.บัญชา
5 พล.ต.ต.วิรัช
6 นายนิรันดร์
7 พ.ท.หญิงสุชาดา
8 นายวัฒนา
9 นายสาธิต
10 นายพศวีร์
11 นางขวัญฤทัย
12 นายคํารณ
13 นางพนอม
14 นายพิภพ
15 นายสถิตย์
16 นางสาวสุนันทา
17 นางวันเพ็ญ
18 นายปราโมทย์
19 นางศุภามาศ
20 นายพนัส
21 นายอํานาจ
22 นายประเสริฐ
23 นายสมนึก
24 พ.อ.ธนวิทย์
25 นายวันชัย
26 นายสําเนา
27 นายประสาร
28 นายเอกภพ
29 นายสมพร
30 นางสาวพิมพ์พรรณ
31 นายพิทักษ์

บัวประดิษฐ์
แสงมณี
อังเกิดโชค
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
รัตนศรีทอง
สมใจ
ถนอมเกียรติ
พวงมณี
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลป
เครือนาค
กรีสุระเดช
กรมมา
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
จันทรกูล
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
อรุณรัตน์
พัฒนประสิทธิ์
บุญชูกุศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝ่ายทหาร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

๒
32 นางอุไรวรรณ
33 นายนิคม
34 นายวิทยา
35 นายศักดิ์ชัย
36 นายวัชรินทร์
37 นางสาวสมมาตร
38 พันจ่าเอก กาญจนกุล
39 นางสาวณุวรรณา
40 นายราชัน
อําเภอ
41 นายประจวบ
42 นายเลิศพรไชย
43 นายปราโมทย์
44 นายประมณฑ์
45 นายไพบูลย์
46 นายวิรัตน์
47 นายรัฐพล
48 นายสุทธิพงษ์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
49 พ.ต.อ.วิฑูรย์
50 พ.ต.อ.สุวัฒน์
51 พ.ต.ท.สุชาติ
52 พ.ต.อ.เดชา
53 พ.ต.อ.บัญญัติ
54 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
55 พ.ต.อ.วีระยศ
56 พ.ต.อ.วรเดช
57 พ.ต.อ.จักรพันธ์
58 พ.ต.ท.สร
59 พ.ต.ท.พงษ์สันต์
60 ร.ต.อ.ณัฐพงศ์
61 พ.ต.ท.ไสว

คูหพันธ์
พุทธวิโร
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
เทียนสุวรรณ
อนันตกิจไพศาล
มีน้อย

คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

แสงสุวรรณ
ไชยฤทธิ์
สําเภาเงิน
สุจริต
ยิ้มแย้ม
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
แสงนิล
รักษ์งาม
เพียรสวัสดิ์
รังสิมันต์
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
สวนคล้าย
แก่งสันเทียะ
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ์
อําไพจิตร์
คีรี

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ

62 พ.ต.ท.วชิระ

พานิชการ

63 ร.ต.ท.สําราญ
64 พ.ต.ท.ชาญ

มาลาศักมณี
รามัญอุดม

65 พ.ต.ต.เดชา

กระจ่างพล

๓
(ค่ายศรียานนท์)
กระทรวงกลาโหม
66 ร.อ.วิรัตน์

เกตุปลั่ง

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67 นางมาลินี
บุญสม
68 นางอุษชา
ชัยกรณ์กิจ
69 นางสาววิชาดา
จุ่นบุญ
70 นายธนกร
รัตตมงคล
71
72
73
74

นางสุฑามาศ
นายไพฑูรย์
นายเทียนไชย
นายจรูญ

สังข์นิมิตร์
ศรจังหวัด
เปรมประดับ
แก้วขาว

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
75 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
76 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
77 นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
78 นายคูณ
สังข์สูตร

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
79 นายสุรศักดิ์
80 นางสาวนวนิตย์
81 นายกฤษณุพันธ์
82 นายประกิต
83 นายศักดา
84 นางนันทนา
85 นายพิสิฐ
86 นายสมบัติ
87 นายวิลาศ
88 นายสมเกียรติ
89 นายมานิตย์
90 นายทองล้วน
91 นายศุภชัย
92 นางสมหมาย
93 นางปัทมา
9๔ นายยุษฐิริ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักงานชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

กุลลาย
คล่องแคล่ว
โกเมนไปรรินทร์
ขําเลิศ
ประจักษ์บุญเจษฎา
แฮวอู
เพิ่มพูน
ตันติสังวรางกูล
หนูสอน
นวลละออง
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
เม่งพัด
ทองคําหยู
รัตนอําภา
บัณฑุกุล

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
9๕ นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
9๖ นายสว่าง
รัตนนรา

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี

๔

97 นางสาวนันทินี
9๘ นายอนุพัทธ์
๙๙ พ.จ.อ.เมืองชล

พริ้มเพราะ
ผางามวิจิตร
วงศ์สุวรรณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรหมา
10๐ นายรัชชัย
แก้วใหญ่
10๑ นายชัย
10๒ นายอุทัย
พรมนารี
พรประเสริฐ
10๓ นายวัฒนา
10๔ นายบุญเกื้อ
10๕ นายศุภกฤต

เจี้ยมดี
บัณฑิตสมิทธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
10๖ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
ธงศิริ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
10๗ นายสุธี
กระทรวงพลังงาน
10๘ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
1๐๙ นางสาวรติกร
11๐ นางสาวเปรมนีย์
๑๑๑ นายชัยฑูรย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานชั่งตวงวัด จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
112 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
113 นายชูชีพ
ร่วมบุญ
ดีสมสกุล
11๔ นายสุรพล
ดํารงอ่องตระกูล
11๕ นายสมปอง

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าเขต ๑ (เพชรบุรี) ภาค ๔

สํานักนายกรัฐมนตรี
11๖ นายวีระ

บุญมาเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
118 นายณรงค์ศักดิ์
119 นางบุษศา

สมพัศ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
120 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

๕
กระทรวงวัฒนธรรม
121 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๒ ผศ.ดร.นิวัติ
๑๒3 รศ.ดร.บุญทิพย์
124 นายคัมภีร์
125 นายประวิทย์
126 นางสาวชูศรี
127 นายบุญรอด
128 นายสาโรช
129 นายสมหมาย
130 นายมานะ
131 นายนิมิตร
132 นางลอดหล้าดาวดี
133 นายนิรัศ
134 นางมณฑา
135 นายวีระ
136 นายชาญณรงค์

กลิ่นงาม
สิริธรังศรี
สายะสนธิ
หลักบุญ
อุดมกุศลศรี
พุทธารักษ์
ระหว่างบ้าน
ลิ้มเจริญ
โพธิ์น้อย
อาศัย
บุญฤทธิ์มนตรี
เวชการ
บัวศิริ
กิ่งแก้ว
รัตนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
137 นางประไพพิศ
138 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
139 นายวาที
140 นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
141 นายชัยรักษ์
142 นายสุพจน์
143 นางบุญสม
144 นายอภิชาต
145 นายวิเชียร
146 นายชัฏ

คุ้มโต
เพชราภิรัชต์
นุชนิยม
พวงน้อย
เรียบร้อย
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
147 นางสุขใจ
148 นางกนกวรรณ
149 นายศุภชัย
150 นางสาวนิตยา
151 นายวรรธน
152 นายอนุชา

ชื่นจิต
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
เติมวรรธนภัทร
สุภาษิตา

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย

๖
153
154
155
156
157

นายจํารัส
นางสาวสุชญา
นายกนก
นายภราดร
นายมานะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
158 นายประทีป
159 นายพัลลภ
160 นางพัชราภรณ์
161 นายเชิดพงษ์
162 นางสาวนัทธมน
163 นางวัชรี
164 นางสาวสุวรัตน์

พริ้มพราย
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล
ภุมรา

นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

นทีทวีวัฒน์
สิงห์ทอง
แสวงศักดิ์
จันจะนะ
รัตนวิบูลย์
นุ้ยรอด
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๒ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๔ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
๕ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
๖ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
๗ สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
๘ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
๙ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านลาด
๑๐ นายกเทศมนตรีท่าแลง
เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
- มอบเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการ

ใช้รถใช้ถนน
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ด้วยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(จากการประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย)
โดยกรมการขนส่ ง ทางบก ได้ เ ปิ ด รั บ คํ า ขอจั ด สรรรั บ เงิ น ค่ า อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ พิ ก าร อั น เนื่ อ งมาจาก
การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีผู้ยื่นคําขอรับความช่วยเหลือ
จากสํ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี จํ า นวน 10 ราย และผ่ า นเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น
ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จํานวน 9 ราย เป็นเงิน 455,000 บาท จําแนกเป็นค่าอุปกรณ์ขาเทียมระดับ
ใต้เข่า จํานวน 4 ราย ค่าอุปกรณ์ขาเทียมระดับเหนือเข่า จํานวน 4 ราย และรถนั่งคนพิการแบบธรรมดา
พร้อมเบาะ จํานวน 1 ราย ขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จํานวน
9 ราย ดังนี้ ๑) นายอิทธิพล หว่างพัฒน์ จํ า นวนเงิ น 30,000 บาท ๒) นายสุ ร เดช หอมหวาน
จํานวนเงิน 75,000 บาท ๓) นายสุพจน์ สุขอยู่ จํานวนเงิน 75,000 บาท ๔) นายลําพอง แพบุตร

๗
จํานวน 75,000 บาท ๕) นายทองสุข กุ้ยวงตาล จํานวน 35,000 บาท ๖) นางพาณี ชะเอมสินธุ์
จํานวน 30,000 บาท 7) นายวิเชียร จันทร์อยู่ จํานวน 30,000 บาท 8) นายพงศ์พันธุ์ นิ่มขยัน จํานวน
75,000 บาท 9) นายโชคมงคล แสวงคุณจํานวน 35,000 บาท
ประธาน

ขอขอบคุณสํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี และกรมการขนส่งทางบกที่ให้งบประมาณ
สนับสนุน โดยนําเงินที่ประมูลเลขทะเบียนรถสวยมามอบให้ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาก
การใช้รถใช้ถนน ซึ่งนับเป็นปัญหาระดับประเทศที่สําคัญ เนื่องจากมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่เสียชีวิตและพิการ
เป็นจํานวนมาก สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีการรณรงค์ลดจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้พิการ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายวินัย
บัวประดิษฐ์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยมาจาก
จังหวัดหนองบัวลําภู
๒) นายสุรศักดิ์
กุลลาย
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมง
น้ําจืดเพชรบุรี ย้ายมาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดระยอง
๓) นายนพพงศ์
วิชัยดิษฐ์
ผู้ อํา นวยการไฟฟ้า เขต 1 (เพชรบุ รี) ภาค 4
ย้ายมาจาก การไฟฟ้าเขต 2 (เพชรบุรี) ภาค 4
๔) นายสุรพล
ดีสมสกุล
ผู้ จั ด การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ย้ายมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
๕) นายประวิทย์
หลักบุญ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ย้ายมาจาก สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๖) นายชัยทูรย์
ละมูล
หัวหน้าสํานักงานชั่งตวงวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
กระทรวงพาณิชย์
ประธาน
ผมนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจากจังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภูเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2536 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จะครบ 18 ปี ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 ปี และย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งขอขอบคุณทุกส่วนราชการและภาคเอกชนที่ร่วมต้อนรับผมและคณะเป็นอย่างดี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 - 27
พฤศจิกายน 2554 ช่วงเวลา 3 วัน ที่อยู่ในจังหวั ดเพชรบุรีรู้สึกอบอุ่นและมีค วามสุข ได้รับการดูแ ล
เป็นอย่างดีจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 ท่าน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าสํานักงาน
จั ง หวั ด เพชรบุ รี และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก ท่ า น เมื่ อ เราอยู่ ร่ ว มกั น แล้ ว ก็ เ สมื อ นลงเรื อ ลํ า เดี ย วกั น
ต้องขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีให้ก้าวไกลไปสู่สากล ไปสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ ฉะนั้น ความพร้อม
ที่จะเตรียมพื้นที่ เตรียมคน ให้สามารถไปแข่งขันกับนานาชาติได้ นับว่าเป็นเรื่องสําคัญ หลักการและแนวทาง
ในการทํางาน ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งนโยบายที่สําคัญเร่งด่วน และระยะยาว ฉะนั้น
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดําเนินการและขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ได้แก่
1) นโยบายการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ และศาสนา
โดยขอให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเสริมสร้างความจงรักภักดี ให้สอดแทรกกับกิจกรรม
ต่าง ๆ สําหรับอําเภอให้เพิ่มในโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และหากหน่วยงานราชการใดมีกิจกรรม
ในลักษณะนี้ให้เสริมเรื่องนี้เข้าไปในช่วงแรก เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ สําหรับการสวดมนต์ก่อนประชุมในวันนี้ เป็นแนวปฏิบัติตนด้านพุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
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2) นโยบายเรื่องยาเสพติด เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ปัจจุบันยาเสพติดบ่อน
ทําลายชาติ ถึงแม้จังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่พื้นที่รุนแรง หากศึกษาข้อมูลลึก ๆ จะพบว่าปัญหายาเสพติดยังคง
กระจายไปทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่ มเยาวชน จังหวั ดเพชรบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์รวมพลังของแผ่นดินขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์ป้องกัน บําบัด รักษา จึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ ในฐานะที่หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นคณะกรรมการของศูนย์ฯ กรณีมีการประชุมขอให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อรับรู้วิธีการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งแต่ละภาคส่วนจะมีภารกิจแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ เช่น หน้าที่การปราบปราบ
ฟื้นฟู เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน การทํางานที่ดี
ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป้าหมายคือเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานแล้ว ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบุรี
ต้องลดลงหรือหมดไป ที่สําคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องประพฤติและ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หากไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
3) นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน จากการไปตรวจเยี่ยม พบว่าจังหวัดเพชรบุรี
มีเกษตรกรจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ทํานาข้าว ขณะนี้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเข้าสู่
ระบบการจํ า นํ า ข้ า วเปลื อ ก โดยจะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ในการรั บ จํ า นํ า ข้ า วเปลื อ ก
ประโยชน์สูงสุดต้องอยู่ที่เกษตรกร จึงขอให้ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่อง
การรับจํานําข้าวเปลือกอย่างเคร่งครัด
สําหรับนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล เช่น นโยบายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายของกระทรวง ทบวง กรม ที่เป็นงานฟังค์ชั่นที่อยู่ใ นจังหวัด ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ใส่ใจงานที่
กระทรวง ทบวง กรมของท่านสั่งการมาในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้การสนับสนุนด้านแผนงาน
และส่งเสริมการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ทั้ง 2 ท่าน กํากับ ดูแล ส่วนราชการต่าง ๆ โดยมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ขอให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามระเบียบ หากมีปัญหาขอให้ปรึกษา
นอกจากนโยบายรัฐบาลที่กล่าวมาแล้ว ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่เป็นการร่วมมือ
ร่วมใจ และระดมสมองจากภาคประชาชน และท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรีได้กําหนดแนวทางการพัฒนาหรือ
วิสัยทัศน์ “เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล”
ซึ่งได้นําวิสัยทัศน์มากําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อาหารปลอดภั ย เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ ที่ มี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย เป็ น เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมที่ มี ชี วิ ต
น่ า เที่ ย ว เป็ น สั ง คมเข้ ม แข็ ง บนฐานความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม” ประเด็ น ยุ ท ธศาตร์ เ หล่ า นี้ จ ะถู ก แปลงไปเป็ น
แผนพัฒนาจังหวัดในแต่ละปี โดยส่วนราชการต้องเข้าใจประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่นําไปใช้ในการขับเคลื่อน
หรือยุทธศาสตร์รองในการสนับสนุน ฉะนั้น ส่วนราชการต้องให้ความสําคัญในแผน/โครงการของแต่ละปี
โดยจะนําเข้าที่ประชุม ก.บ.จ. พิจารณา และเสนอของบประมาณ เพื่อนํามาขับเคลื่อนโครงการของจังหวัด
เพชรบุรีต่อไป สําหรับการประชุม ก.บ.จ. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมด้วยตนเอง เพราะโครงการใด
จะได้รับงบประมาณหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคําชี้แจงของท่าน จังหวัดเพชรบุรีมียุทธศาสตร์หลักที่เป็นที่สําคัญ
- เรื่องการท่องเที่ยว จึงควรเน้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่มี
ศักยภาพสูง อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร สะดวกในการเดินทาง และยังมีทะเลที่สวยงามที่อําเภอชะอํา และด้าน
ประวัติศาสตร์มี 3 วัง และเรื่องวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จะทําอย่างไรให้เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองวัฒนธรรมที่
แสดงถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ ไม่เน้นเรื่องการบันเทิงเริงรมย์ จะทําอย่างไรให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
เป็นมาตรฐานสากล สวยงาม มีความปลอดภัย สะดวก และสะอาด โดยภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
ร่วมมือ ร่วมใจในการวางระบบในเรื่องของวัดวาอาราม ที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรมเก่า ๆ อาจจะเพิ่มสีสันเพิ่ม
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ความเป็นระเบียบเรื่องป้าย และเอกลักษณ์ของเมือง โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานที่ทําเป็นแบบอย่างให้กับ
พี่น้องประชาชน ด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ ห้องน้ํา ต้นไม้ หรือว่าสิ่งวัสดุอุปกรณ์
การทํางาน และมาช่วยกันทําเพชรบุรีให้สวยด้วยมือเรา ในส่วนของท้องถิ่น อําเภอ ร่วมมือกันบูรณาการ
ให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ให้ผู้พบเห็นเกิดความตื่นตาตื่นใจ
อีกส่ วนหนึ่งเรื่องระเบียบจราจร การใช้รถใช้ถนนของจังหวัดเพชรบุรีไม่ค่ อยปฏิบัติตามระเบียบจราจร
ฝากให้ตํารวจภูธร ขนส่งจังหวัด กํากับ ดูแล และกระทําอย่างต่อเนื่อง สําหรับผลผลิตด้านการเกษตร ได้แก่
ข้าว เกลือ ผลไม้ที่มีชื่อเสียง ข้าวลดต้นทุน ผลิตการเกษตร ปุ๋ย อาหารปลอดภัย (ยุทธศาสตร์) ต้องสาน
ต่อไป
- เรื่องน้ํา จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งน้ําดีมาก ไม่มีปัญหาอุทกภัย ทําให้การเกษตร เป็น
เกษตรต้นแบบ มีโครงการพระราชดําริ จํานวน 22 โครงการ จึงต้องทําให้เป็นต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้
ให้คนมาดูงานตามแนวพระราชดําริ
- เรื่องการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิต ตามประวัติศาสตร์
และศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว น่ า ภู มิ ใ จมากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างพระราชวัง ขึ้น 3 แห่ง
ได้แก่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) และพระนครคีรี (เขาวัง) ปัจจุบันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมาก เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีอีกทางหนึ่งด้วย จึงขอให้
ช่วยกันรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบุรีให้สืบ
ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
- เรื่องการสร้างความเข้มแข็ง ความรู้คู่คุณธรรม ต้องอาศัยภาคท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่
เข้าไปสอดแทรกในเรื่องของการส่งเสริม ให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง ซึ่งดูจากรายได้ต่อหัวของจังหวัดเพชรบุรี
ค่อนข้างสูง (แสนกว่าบาท/คน) นับว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ฉะนั้น จะทําอย่างไรให้คน
เพชรบุรีมีความเป็นอยู่ดีที่ยั่งยืนและดีขึ้น สิ่งสําคัญคือต้องขับเคลื่อนนโยบายจังหวัด และนโยบายรัฐบาล
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดความสุขของประชาชนเป็นสําคัญ
ในส่วนของวิธีการทํางานของผม เป็นคนง่าย ๆ ไม่ค่อยมีรูปแบบ เป็นกันเอง หลักในการ
ทํางาน คือ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จะให้คําปรึกษา แนะนํา
และให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน รับฟังความคิดของทุ กท่าน หากมีผู้บริ หารของหน่วยงานใด
มาเยี่ยมเยียนในพื้นที่จังหวัดจะได้ไปร่วมต้อนรับ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกัน สิ่งสําคัญ
คือการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เช่น อําเภอ หรือส่วนราชการต่าง ๆ วัด โรงเรียน หรือการพบปะพี่น้องประชาชน
ดูความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของแต่พื้นที่ คือต้องการจะนําโครงการตามแนวพระราชดําริ ลงในพื้นที่ตามวัด
โรงเรียน และจัดทําคําสั่งมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการดูแล ยกเว้นการดูแลนโยบาย สุดท้ายนี้ นโยบาย
ในการทํางาน คือ รู้จักการปฏิบัติตน
- การแต่งกายของข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในปฏิบัติตน จึงขอกําหนดการแต่งกาย
ดังนี้ วันจันทร์ : แต่งเครื่องแบบ วันอังคาร : แต่งผ้าไทย วันพุธและวันพฤหัสบดี : แต่งชุดสุภาพ วันศุกร์ :
แต่งกายด้วยผ้าประจําพื้นบ้าน สําหรับกางเกงให้ใส่กางเกงสแลค
- สุดท้ายนี้ขอขอบคุณส่วนราชการและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้การดูแลผู้ประสบ
อุทกภัย และขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ที่เอื้อเฟื้อห้องประชุม และขอขอบคุณทุกส่วน
ราชการที่ร่วมต้อนรับ หากมีสิ่งใดที่จะให้ช่วยสนับสนุนยินดีรับ
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

๑๐
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

ทีป่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
คลังจังหวัด
เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ยังไม่ประกาศใช้ประกอบกับ
มาตรการเร่ง รัด ยัง มีก ารกํ า หนดหลัก เกณฑ์ใ ห้ถ ือ ปฏิบ ัต ิ ซึ ่ง ขณะนี ้เ บิก จ่า ยตามพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน
ผลการเบิ กจ่ ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 จัง ห วัด เ พ ช ร บุรี
ได้รับ จัด สรรงบประมาณ 1,999.03 ล้า นบาท เบิกจ่า ยแล้ว 1,547.60 ล้านบาท คงเหลือ 451.42
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.42 เป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (TKK) จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 รอบ จํานวน 411 โครงการ จัดสรรถือจ่าย 2,025.91 ล้านบาท ผลการ
เบิกจ่าย 1,946.47 ล้านบาท คงเหลือ 79.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.08 ดังนี้ รอบที่ 1 ได้รับจัดสรร
จํานวน 179 โครงการ จัดสรรถือจ่าย 1,356.42 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,321.29 ล้านบาท คงเหลือ
35.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.41 รอบที่ 2 ได้รับจัดสรร จํานวน 232 โครงการ จัดสรรถือจ่าย
669.49 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 625.18 ล้านบาท คงเหลือ 44.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.38
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จะมีเรื่องการประเมินผลด้านบัญชี ระบบ GFMIS ด้าน
บัญชีพักทรัพย์สิน สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว ทั้งนี้ ขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระบบ GFMIS ให้รายงานภายในวันที่
20 ของการสิ้นสุดทุกไตรมาส
ประธาน

ปีที่ผ่านมา ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในอันดับเท่าไรของประเทศ

คลังจังหวัด

อยู่ในระดับที่ 47 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 94.09 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด

ประธาน

ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้เท่าไร

หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.2553
จังหวัดเพชรบุรี ได้ 4.2348 คะแนน ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย (ปี 2552 ได้ 4.3765 คะแนน)
ประธาน

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้ มีงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ที่กันไว้เหลื่อมปี
ประมาณร้ อ ยละ 60 สํ า หรั บโครงการจัดสร้างอุท ยานเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (ร.๔) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ดําเนินการ
ตามปฏิทินที่กําหนดไว้ ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามไตรมาสที่กําหนด

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 ความคืบหน้าโครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสวนแนวพระราชดําริ
เกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวั ดเพชรบุรี ในฐานะเลขานุการได้ รับมอบหมายตามคํ าสั่งจังหวัด
เพชรบุรี ที่ 574/2554 ลงวันที่ ๒๒ เมษายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจังหวัด
ขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านขยายผลให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ

๑๑
เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ
โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี โดย
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวทางพระราชดําริ เป็นพื้นที่เรียนรู้ (Social Lab) การปรับกระบวนทัศน์
ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และขยายผลไปสู่ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ 10 ใช้ ห ลั ก การ
กระบวนการในพื้นที่เข้าถึงประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมคิด ร่วมทํา และขับเคลื่อนโดยการคัดเลือกหมู่บ้าน
เพื่ อขยายผลโครงการ คือ บ้ านบางกลอย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 อําเภอแก่งกระจาน โดยมอบหมายให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ขยายผล โดยการนําราษฎรในชุมชนบ้านโป่งลึก และบางกลอย ผู้แทนส่วนราชการระดับ ระดับอําเภอศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ณ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน จํานวน 27 คน ในเรื่องการเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา ณ หมู่ที่ 2 บ้านยอด ตําบลยอด อําเภอสองแคว และหมู่ 7 บ้านน้ําป้าก ตําบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน และร่วมงาน อนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
จํานวน 8 คน ในแนวคิดของการปฏิบัติต้องเข้าถึงชาวบ้าน การเข้าใจตนเอง การเข้าถึงการทํางานด้วยความ
จริงใจ เป็นกระบวนและเป็นการเรียนรู้เพื่ออยู่กับธรรมชาติ จากการสํารวจพื้นที่บ้านโป่งลึก – บางกลอย
โดยฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นําคณะเดินสํารวจสภาพภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ของชุมชน
ร่ ว มกั บ ที ม ผู้ นํ า ชุ ม ชน และผลสรุ ป จากการสํ า รวจนํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม ซั ก ซ้ อ มทํ า ความเข้ า ใจขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานร่วมกับข้าราชการในพื้นที่อําเภอและเจ้าหน้าที่ทูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในด้านของคณะกรรมการ
โครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระฯ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทําความเข้าใจแนวทางการ
ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระผ่านระบบวีดีทัศน์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เพื่อทําความเข้าใจแนวทาง
การขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเป็นข้อมูลด้านสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของประชากรหมู่บ้านเป้าหมายปิดทองหลังพระฯ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปข้อมูล
ในเรื่องของปัญหา/ความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคมของประชากรหมู่บ้านเป้าหมาย และนําเสนอผลการ
วิเคราะห์จัดทําเป็นเอกสารรูปเล่ม จากนั้นจะจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครประจําหมู่บ้านขึ้น จํานวน ๑๑ กลุ่ม
จํานวน ๒ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๒ คน (บ้านบางกลอย 10 คน บ้านโป่งลึก 12 คน) เพื่อระดมความผิดของกลุ่ม
พัฒนาหมู่บ้าน เสนอความต้องการในการประกอบอาชีพ และจะมีการประชุมคณะกรรมการโครงการจังหวัด
ขยายผลปิดทองหลังพระฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเสนาดิสัย สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี โดยแนวคิดโครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การทําอย่างไรให้คนอยู่รอด,
อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง และเพี ย งพอ, การอยู่ อ ย่ า งยิ่ ง ยื น , การปฏิ บั ติ ต้ อ งเข้ า ถึ ง ชาวบ้ า น, การเข้ า ถึ ง , เป็ น
กระบวนการ, เป็นการเรียนรู้, ชาวบ้านเริ่มต้นใช้การระเบิดจากข้างใน, การเริ่มจากเล็ก สําเร็จจึงขยาย
คณะกรรมการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระฯ จังหวัดเพชรบุรี จะทําแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ เป็นโครงการหรือแผนงานที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ ๖ มิติ ภูมิสังคมปัญหาและความต้องการ
ของชาวบ้าน ตามแนวพระราชดําริที่ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมทํา และเป็นเจ้าของ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
จะขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ ข ยายผลโครงการปิ ด ทองหลั ง พระฯ
จากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ 0009/13860 ลงวันที่ 13 กันยายน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,465,620 บาท และสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตามโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์จากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวน 300,000 บาท
ประธาน

ถ้ามีเวลาผมจะไปดูพื้นที่ รายละเอียดเรื่องของการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เหลือการพัฒนา
ได้ตั้งคณะทํางานหรือไม่

๑๒
เกษตรจังหวัด
ได้แต่งตั้งคณะทํางาน แยกออกเป็นหน่วยงานองค์กรเอกชน และหน่วยงานปฏิบัติ มีส่วน
ราชการหลัก ๆ ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี กศน. เพชรบุรี
องค์กรส่วนท้องถิ่นและท้องที่ มีนายอําเภอเป็นเลขานุการ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.3 ศูนย์ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยน้ําท่วมของจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ําท่วม มีเพียงเล็กน้อยที่เขตแก่งกระจาน
(นายชุมพร แสงมณี) ขณะนี้ ได้รับการช่วยเหลือแล้ว จังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบหมายให้สนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการ ดังนี้
1) จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะทํางานด้านการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ คณะทํางานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และคณะทํางานด้านการรับบริจาคและนําส่งเงิน โดยจัดตั้งรับบริจาคสิ่งของ และเครื่อง
อุปโภคบริโภคทุกวันอย่างต่อเนื่อง และจัดขบวนคาราวานยานพาหนะ รวม 13 คัน เพื่อนําเครื่องอุปโภค
บริโภคไปสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกิจกรรมกว่า
10 หน่วยงาน และจังหวัดเพชรบุรีได้มอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดลพบุรี ได้แก่ เรือท้องแบนแมคไลเนอร์ กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน ถุงพร้อมทราบ กระสอบเปล่า
น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วด อาหารแห้ ง และผ้ า อนามั ย เป็ น ต้ น และมี ก ารรั บ บริ จ าคเงิ น และสิ่ ง ของ เมื่ อ วั น ที่
24 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งขณะนี้มีเงินรับบริจาคคงเหลือฝากธนาคาร 319,868 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น
เก้าแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี และสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเพชรบุรี
ได้นํายาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือไปดูแล รักษาผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดนครปฐม จัดโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยในศูนย์พักพิงของจังหวัดเพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ร.11 พัน 3 รอ., นพค. 13, ตํารวจ ส่งกําลังทหารและตํารวจไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดอยุธยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธานี 2) จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี (ศปภ.จ.เพชรบุรี) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ประกอบด้วย ส่วนอํานวยการ ส่วนส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย และส่วนสนับสนุนและส่วนติดตามประเมินผล
โดยการจัดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย จํานวน 5 ศูนย์ รองรับผู้ประสบภัยได้ศูนย์ 500 คน รวม 2,500 คน
โดยมอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบดูแลแต่ละศูนย์ฯ มีจํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี ขณะนี้มีผู้เข้าพัก จํานวน 349 คน, ศูนย์พักพิงสํานักอํานวยการอาสา
รักษาดินแดน (ค่ายเพชรโยธิน) อําเภอชะอํา ขณะนี้มีเข้าพัก 170 คน, ศูนย์พักพิงวัดโตนดหลวง อําเภอชะอํา
ยังไม่มีผู้เข้าพัก, ศูนย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อําเภอเมืองเพชรบุรี ยังไม่มีผู้เข้าพัก, ศูนย์พักพิงวัดลักษณาราม
และศาลาประชาคม อําเภอบ้านแหลม ยังไม่มีผู้เข้าพักและจัดตั้งศูนย์พักพิงสํารอง จํานวน 9 ศูนย์ เพื่อ
รองรับผู้ประสบภัยเพิ่มได้อีก 3,180 คน ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้แต่งตั้งผู้ตรวจเยี่มศูนย์พักพิงช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั่วถึงและผ่อนคลาย
ความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเลขาธิการ
มูลนิธิฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนปลอดขวัญและมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรอาวุโส ผู้พิการ และ
ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง 3) จัดโครงการ “ครัวรัฐบาลจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
โดยการจัดอาหารปรุงสําเร็จและน้ําดื่ม ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จํานวน 10,000 คน ตั้งแต่วันที่ 6 - 25 พฤศจิกายน 2554 รวม 22 วัน เป็นประจําทุกวัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ

๑๓
ละ 10,000 กล่อง รวม 380,000 กล่อง น้ําดื่มบรรจุขวด 200 โหล โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และจะส่งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่
28 พฤศจิกายน 2554 แต่จากการประชุมปรากฏว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปช่วยเหลือเขตบางกอกใหญ่
ทั้งนี้ ให้จังหวัดเพชรบุรีช่วยเหลือเขตทวีวัฒนาต่อไป ขณะนี้ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากส่วนกลาง จังหวัด
เพชรบุรีจะดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตทวีวัฒนาจนกว่าจะสิ้นสุด 4) จัดตั้งศูนย์สายใยรัก
แห่งครอบครัว โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการประสานจาก
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวว่าจะมีการรับบริจาคเช่นเดียวกัน ส่วนเงินที่รับบริจาคจํานวน 600,500 บาท
ได้นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว โดยจะเก็บไว้สําหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตทวีวัฒนา
เขตอื่น ๆ ที่ได้รับการร้องขอจากกระทรวง ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ

4.1 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 5 ธันวาคม 2554
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ในปีนี้รัฐบาลกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมอบหมายให้จังหวัดดําเนินการ
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ให้เหมาะสมและ
สมพระเกียรติ จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช และ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ได้เห็นชอบแนวทางการจัดงานในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2554
(รวม 7 วัน) บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ โดยบูรณาการให้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ในครั้งนี้ สําหรับในกรุงเทพมหานครมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค
ให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกีบรติ
สอดคล้องกับการจัดงานในส่วนกลาง โดยให้จังหวัดดําเนินการจัดงานโดยมีแนวทางการจัดงาน ประกอบด้วย
การทําบุญตักบาตร สําหรับปีนี้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทําโครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๙ แห่ง
๙ วัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามพระพร บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล จัดกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมประดับธงไทย และ
ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสํานักงานให้เรียบร้อย สวยงาม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธาน

ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดงาน ในวัน
จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ขอให้ไปร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
4.2 การจัดแสดงนิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ของกลุ่มครูศิลปะ

เมืองเพชร
จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
วัฒนธรรมจังหวัด
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกลุ่มครูศิลปะเมืองเพชร จัดโครงการนิทรรศการทัศนศิลป์
เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ของกลุ่มครูศิลปะเมืองเพชร เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ รอบ โดยกําหนดจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2554
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยกําหนดเปิดงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554
เวลา 16.00 น. ซึ่งกิจกรรมในงานเป็นการนําผลงานของครูศิลปะประมาณ 40 ชิ้นผลงานเกี่ยวกับพระราช-

๑๔
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติเข้าร่วม
ชมนิทรรศการครั้งนี้
โครงการบรรพชาพระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งในปีนี้มีบุคคลเข้าร่วมโครงการ
96 คน ขณะนี้ ไ ด้ บ วชเป็ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ล้ ว และจะจํ า วั ด ณ วั ด มหาธาตุ ว รวิ ห าร จั ง หวั ด เพชรบุ รี
11 รูป วัดไร่มะม่วง อําเภอชะอํ า 95 รู ป จึงขอเชิญชวนทุกท่ านเป็นเจ้าภาพในการถวายอาหารเพล
แก่พระภิกษุสงฆ์ สนใจติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หรือวัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลาบวช 15 วัน ถึงวันที่ 1๕ ธันวาคม 2554
ประธาน

ขอกําชั บนายอําเภอเรื่องการจัดงานวั นเฉลิม พระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธั น วาคม 2554 เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการจั ด งานให้ ส มพระเกี ย รติ ถู ก ต้ อ ง ตามราชประเพณี ด้ ว ย ขอให้
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เน้นย้ําเรื่องพานพุ่ม รูปแบบ และวิธีการ

พานพุ่ม ที่ ถู ก ต้ องมีลัก ษณะเป็นตุ่มบนยอดพานเท่ านั้น การอัญ เชิญ พุ่ ม เงิน – พุ่ม ทอง
วัฒนธรรมจังหวัด
เพื่อไปถวายราชสักการะให้หันหน้าพานพุ่ม (ที่มีพวงดอกไม้) เข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์ พุ่มทองอยู่ด้านขวา
ของพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่นําพานพุ่มเงินพุ่มทองไปจัดวางให้หันหน้าพานพุ่ม (ที่มีพวงดอกไม้)
ออกจากพระบรมฉายาลักษณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร และคณะสงฆ์ จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุและเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ พระปรางค์ 5 ยอดวรวิหาร
เริ่มพิธีเวลา 17.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มติทปี่ ระชุม
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4.3 สรุปผลการปฏิบตั งิ านสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประจําปี 2555 ได้แก่ นางพนอม พวงสมบัติ ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตํ าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตํ าบลธงชัย ได้ แ ก่
นายประหยัด แสงหิรัญ ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม ได้แก่ นายสุโข พวงกระสัน ๓) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลไร่ใหม่พัฒนา ได้แก่ นางเครือมาส หมอนทอง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก เขต 3 อําเภอบ้านลาด แทน
ตําแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก เขต 3 ได้แก่ นายไสว ศรีเสม ได้ 174 คะแนน คิดเป็น
ร้ อยละ 51.33 แทนตํ าแหน่ งที่ ว่ าง ขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเพชรบุ รี เขต 6 อํ าเภอเมื องเพชรบุ รี
ได้แก่ นายอภินันท์ อังกินันทน์ ได้ 3,256 คะแนน และในวันที่ 11 ธันวาคม 2554 จะมีการเ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง จํ า นวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาพั น สาม
อําเภอเมืองเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยห้วยทรายเหนือ เขต 4 อําเภอชะอํา, องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอํา เขต ๑
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพุพุสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอ
แก่งกระจาน แทนตําแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายเยื้อง หนูน้อย สําหรับการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้น
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 จํานวน 3 อบต. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง,
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
มติทปี่ ระชุม
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๑๕
ระเบียบววาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 งานมหกรรมศิลปวั
ล ฒนธรรมมอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพรระเกียรติ 84 พรรษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัลัยราชภัฏเพชชรบุรี งานมหหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซี
ฒ
ซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ
ร 84 พรรษษา
จัดขึ้น ณ วัดพระพุทธไสยาาสน์ (วัดพระนอน)
พ
อําเภอเมื
เ องเพชรรบุรี จังหวัดเเพชรบุรี ระหหว่างวันที่ ๒ – ๖
ธันวาคม ๒๕๕๕๔ โดยการนําเอาการแแสดงของภาคต่าง ๆ รวมทัั้งการแสดงขอองราชภัฏในภภาคตะวันตกแและ
โ ยนต่าง ๆ จํานวน 21
โรงเรี
2 โรงเรียน เพื่อสร้างควาามเข้าใจ ควาามปรองดองขของคนในอาเเชี่ยน รวมทั้งคน
ง
ใ ่นของประเทศไทย ในนงานนี้จะมีการแสดงจากป
ในถิ
า
ประเทศอาเชี่ยน
ย ได้แก่ ปรระเทศมาเลเซีซีย ประเทศพพม่า
กั ม พู ช า ลา ว และจี น การแสดงจจากภู มิ ภ าค เป็ น การแ สดงจากมหหาวิ ท ยาลั ย ราชภั
ร ฏ สงขลลา,
ย ก ษิ ณ , มหหาวิ ท ยาลั ย ราชภั
ร ฏ พั ท ลุ ง ของภาคตะะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ยทั
ราชภั ฏ อุ ด รธธานี มหาวิ ทยาลั
ท ย ราชภภั ฏ นครราชสีสี ม า ภาคเหหนื อ จากมห าวิ ท ยาลั ย ราาชภั ฏ เชี ย งใหหม่ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ
รวมถึงภาคตะวันตตก ได้แก่ มหาาวิทยาลัยราชชภัฏ
ม ทยาลัยราชภั
ร ฏจอมบึง และมหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏเพชรบุ
ฏ
รี
กาญจนบุรี มหาวิ
มติทปี่ ระะชุม
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5.2 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้าท่
าํ วม
ช ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป อุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สํานักบริริหารพื้นที่อนุนรักษ์ที่ ๓ สาาขาเพชรบุรี สาขาเพพชรบุรี งดเก็บค่
บ าผ่าน ค่าเต้ต้นท์ และค่าใช้
ใ จ่ายอื่น ๆ เพื
เ ่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุ
ร
ทกภัย จนถึงเดือนพพฤศจิกายน 2554
2
ในส่วนของอุทยานนแห่งชาติแก่งกระจาน
ก
ณ วันที่
28 พฤศจิกายน
า 2554 มีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิง จํานวน 109 คน บางส่วนได้เดิ
เ นทางกลับแล้
แ ว
ยังคงมีผู้ประสบอุทกภัยพัักพิง จํานวน 56 คน สํานักบริหารพื้นที
น ่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรรบุรี ได้สนับสนุ
ส น
อัตรากําลังกู้ภัภยในกรุงเทพมหานคร จํานวน
น 70 นายย โดยสับเปลี่ยนหมุ
ย นเวียนไไปทุก ๗ วัน สํสาหรับระยะทีที่ ๒
ระยะฟื้นฟู มีีอัตรากําลังไปปช่วยเหลือผู้ประสบอุ
ป
ทกภััย ในเดือนธันวาคม
น
25544 จํานวน 700 นาย สับเปลีลี่ยน
หมุนเวียนทุก ๗ วัน พร้อมอุ
ม ปกรณ์ ได้แก่
แ รถขับเคลือน
่อ 4 ล้อ รถขขยะและอุปกรรณ์ช่วยเหลือทํทาความสะอาาด
มติทปี่ ระะชุม
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๕.๓ โครงการ “ปล่อยปลา
อ
ปลูกป่ปา คืนวิถีชีวติ กลับสูธ่ รรมมชาติ เฉลิมพระเกี
พ ยรติฯ
พ
รษา ครบ ๘๔๔ พรรษา ๒๕๕๕๔”
พระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในนโอกาสเฉลิมพระชนมพรร
ณฑลทหารบกกที่ ๑๕ มณฑฑลทหารบกทีที่ ๑๕ จัดโครงการ “ปล่อยปปลา ปลูกป่า คืนวิถีชีวิต กลัลับสู่
ผู้แทนผูบับ้ ญชาการมณ
ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็ด็จพระเจ้าอยูหัห่ ว เนื่องในโอกกาสเฉลิมพระชชนมพรรษา ๘๔๔ พรรษา ๒๕๕๕๔”
ใ นที่ ๑ ธันวาคม
ในวั
น
๒๕๕๔๔ เวลา ๑๔.๐๐๐ น. ณ ศูนย์ยประสานงานนเพื่อการอนุรรัักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก
พ
(ภาคกลาง) ตําบลหาดเจ้
า
าสําราญ
า อําเภอเมืมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีรี จึงขอเรียนเชิชญทุกท่านร่วมโครงการดั
ม
งกลล่าว
เลิกประชชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.
(ลงชืชื่อ)..............................................................บันทึกการปประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนันักงานธุรการปปฏิบัติงาน
(ลงชืชื่อ).............................................................ตรวจรายงาานการประชุม
(นนายราชัน มีน้อย)
หัวหน้
ว าฝ่ายอํานวยการ
น

