รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม 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
นางนฤมล
นายประสาน
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายวิเชษฐ์
นายเชวง
นางพนอม
นายพงศ์บุณย์
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษ์ไท
นายสุรัตน์
นางสาวมุทิตา
นายเกริกชัย
นายประยูร
นายสมนึก
พ.ท.สมิง
นายวีระศักดิ์
นายวันชัย
นางนิทรา
นายพิทักษ์
นางสุนิสา

พานิชพรพันธุ์
ปาลวัฒน์
วงศ์สวัสดิ์
กลับประดิษฐ์
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณ์ปัญญา
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
ดิลกอุดมชัย
พวงสมบัติ
ปองทอง
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ์
เกษเดช
ชูประดิษฐ์
ชาติไทยไตรรงค์
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห์
ทองคํา
ประภาวัฒน์เวช
จันทรกูล
แย้มบุตร
บุญชูกุศล
อับดุลนิเลาะ

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

๒
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
นายทรงเกียรติ
นายสําเนา
นายประสาร
นายนิติวัทธน์
นางสาวณุวรรณา
นางสาวนัทธมน

เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
เชาวน์โอภาส
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
นิธินันท์ธาร
อนันตกิจไพศาล
รัตนวิบูลย์

แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
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.อ.ภาณุเดช
๕๑ พ.ต.อ.สุวัฒน์
๕๒ พ.ต.อ.เดชา
๕๓ พ.ต.ท.สุรศักดิ์
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.พงษ์สันต์
๖๑ พ.ต.ท.บุญส่งเสริม
๖๒ พ.ต.ท.หญิง พธู

สินอยู่
พัฒนธรรม
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาน
พันธุ์เจริญ
จันดา
บวรมหาชนก
ธารณธรรม
แก่งสันเที้ยะ
สวนคล้าย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ์
อินทร์ประสิทธิ์
วุฑฒวิภาต

๖๓ พ.ต.ท.หญิง นันทวัน

เพี้ยนภักตร์

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

๓

๖๔ ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอินทร์แก้ว

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

สุดยอด
เจนกิจเจริญชัย
คําหริ่ง

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

กระทรวงกลาโหม
๖๘ ร.ท.วิรัตน์
๖๙ ร.ท.วีระวัฒน์
๗๐ พ.อ.สิงห์ทอง

เกตุปลั่ง
โพธิ์ไทรพิทักษ์
หมีทอง

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๑ นายจิรวัตร
๗๒ นายรังสรรค์
๗๓ นางสาววิชาดา
๗๔ นายขจร
๗๕ นางอารยา
๗๖ นายธนกร

กิจกล้า
สอนส่งกลิ่น
จุ่นบุญ
เศรษฐยานนท์
ศรีมณฑา
รัตตมงคล

แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๗ นางวิพาวรรณ
ไมตรีจิตร์
๗๘ นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๙ นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
๘๐ นายสนิท
สกุนา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๑ นางเรณู
๘๒ นางวรรณเพ็ญ
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
เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
สําแดงเดช
คณะมะ
นวลละออง
แฮวอู
นุพาสันต์
ตันติสังวรางกูล
เอื้ออนุกูลพงษ์
ศิลปะโอสถ
พุ่มร่มไทย

๔
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายเฉลิมเกียรติ
นายทองล้วน
นายสมเกียรติ
นายศุภชัย

คงวิเชียรวัฒน์
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
เม่งพัด

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๙๗ นายพอพล
อุทัยศรี
๙๘ นายสว่าง
รัตนนรา
๙๙ นายกฤดนัยน์
มาศมัณฑนะ
๑๐๐ นายอนพัทธ์
ผางามวิจิตร
วงศ์สุวรรณ
๑๐๑ พ.จ.อ.เมืองชล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๒ นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ์
มีนาค
๑๐๓ นายนิติกร

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๔ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าสํานักงานไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
ศุภนิจวัฒนา
แทน ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๐๕ นายมนูญ
กระทรวงพลังงาน
๑๐๖ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๗ นางสาวปณิดา
๑๐๘ นางสาวเปรมนีย์

เอกผดุงพงศ์
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๙ นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
๑๑๐ นายสมเกียรติ
ทิพย์พรวงษ์
ทองคล้ํา
๑๑๑ นายศุภกร
๑๑๒ นายชูชีพ
ร่วมบุญ

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

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๓ นายอนุสรณ์
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๑๔ นายณรงค์ศักดิ์
๑๑๕ นายสุชาย

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สมพัส
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๑๖ นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๑๗ นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๘ นายพนัส
๑๑๙ นายบุญรอด
๑๒๐ รศ.ยศ
๑๒๑ ผศ.วานิช
๑๒๒ นายการุณย์
๑๒๓ นายเรืองแสง
๑๒๔ นายประมุข
๑๒๕ นายจํานงค์
๑๒๖ นายอุทัย
๑๒๗ นางโกศล
๑๒๘ นายสมจิตร์
๑๒๙ นายปราโมทย์
๑๓๐ นายสมหมาย
๑๓๑ นายวีระ
๑๓๒ นายชาญณรงค์

ทองภูเบศร์
จงมุม
ธีระเดชพงศ์
มาลัย
ไทยเกิด
ห้าสกุล
ติฐิโต
สุขชู
ลือสกุล
หลักเมือง
มีวาสนา
โมลี
ลิ้มเจริญ
กิ่งแก้ว
รัตนา

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

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๓ นางวิภาพร

จันทรเสวต

แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๓๔ นายสัญจัย
๑๓๕ นายวาที

จันทร์ผ่อง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๓๖ นายสิทธิพร
๑๓๗ นายอภิชาต
๑๓๘ นายอภิชาต
๑๓๙ นางบุญสม
๑๔๐ นายวิเชียร

สุขประเสริฐ
พวงน้อย
พวงน้อย
นุชนิยม
เรียบร้อย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๑ นางสุขใจ
๑๔๒ นางสาวจิตรา
๑๔๓ นางกนกวรรณ
๑๔๔ นายศุภชัย
๑๔๕ นายอนวัช
๑๔๖ นายมนัส
๑๔๗ นายพลกฤษณ์
๑๔๘ นายนจํารัส

ชื่นจิต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พงษ์ลิ้ม
พูลมา
จันทร์เกษร
พริ้มพราย

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน

๖

๑๔๙ นายนฤพนธ์
๑๕๐ นายกนก
๑๕๑ นายภราดร

แสงมณี
บัวศิริ
เวทยนุกูล

แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตาํ บลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตาํ บลบางตะบูน

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕๒ นางธิดาภา
๑๕๓ นายพัลลภ
๑๕๔ นางสาววงศ์เดือน
๑๕๕ นายเชิดพงษ์
๑๕๖ นางสาวชูชีพ
๑๕๗ นางทิพย์วรรณ
๑๕๘ นางสาวสุวรัตน์

งามประดิษฐ์
สิงห์ทอง
อ่อนละมัย
จันจะนะ
ยิ้มละมัย
จําปาทอง
มุขรัตน์

แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
๒ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๓ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
๔ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.
๕ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
๗ ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
๘ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
๙ หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
๑๐ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๑๑ นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
๑๒ นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
๑๓ นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
๑๔ ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
๑๕ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๖ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
๑๗ ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
๑. มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๓
วัฒนธรรมจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจําปี ๒๕๕๓ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน ๕ สาขา ผลการ
คัดเลือกระดับประเทศ จํานวน ๑ ราย และระดับจังหวัด จํานวน ๔ ราย ดังนี้ ระดับประเทศ องค์กรที่ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรบุรีเคเบิ้ลทีวี ระดับจังหวัด ด้านศาสนา ภาคประชาชน
ได้แก่ พระครูอนุกูลวชิรกิจ เจ้าคณะอําเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ด้านศิลปะ ภาคประชาชน ได้แก่ นายสามารถ เตชะเดช อาชีพนักถ่ายภาพ ด้านวัฒนธรรม ภาคประชาชน ได้แก่
นางสาวเบ็ญจา แก้วอินทร์ อาชีพรับจัดการแสดงละครชาตรี และด้านผู้ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภาคราชการ
ได้แก่ นายตรีวิทย์ แพทย์เพียร อาชีพรับราชการ (อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี)
๒. มอบประกาศเกียรติบัตรแก่อําเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดีเด่น
ปลัดจังหวัด
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กําหนดนโยบายให้มีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งจัดให้มีการ
ลงทะเบี ย นกั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร และธนาคารออมสิ น โดยมอบหมายให้
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการคัดกรองข้อมูลประชาชนที่มาลงทะเบียน กระทรวงมหาดไทยได้รับ
มอบหมายให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด
จังหวัดเพชรบุรี ได้รับข้อมูลลูกหนี้นอกระบบจากสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕,๓๒๓ ราย
ซึ่งอําเภอทุกอําเภอสามารถดําเนินการเข้าสู่กระบวนการเจรจาได้ครบ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
สามารถติดตามผลการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารในพื้นที่ได้ครบ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทําประกาศเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่อําเภอที่มีผลการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบดีเด่น จํานวน ๕ อําเภอ ดังนี้ ๑) อําเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ระดับดีเด่น
จํานวน ๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง และอําเภอบ้านแหลม ๒) อําเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ ระดับดี จํานวน ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา และอําเภอท่ายาง
๓. มอบประกาศเกียรติบัตรแก่อําเภอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอําเภอดีเด่น
ในระดับจังหวัด
ปลัดจังหวัด
กรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระดับอําเภอดีเด่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์แบบ สามารถเป็นแบบอย่างให้ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (Best Practices)
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้แต่ละศูนย์เรียนรู้ มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการ
คัดเลือกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับอําเภอ จังหวัดเพชรบุรีได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์
เรียนรู้ของอําเภอเขาย้อย เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอําเภอดีเด่นในระดับจังหวัด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอดีเด่นในระดับจังหวัด
๔. มอบช่อดอกไม้แก่องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น/อาสาสมัครดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้เสนอชื่อองค์การเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็ นองค์ ก ารที่มีกิ จ กรรมทางสังคมดี เด่ น เนื่อ งในโอกาสวันสัง คมสงเคราะห์แ ห่ งชาติ แ ละวั นอาสาสมัค รไทย
ประจําปี ๒๕๕๓ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ํารงค์ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์การที่มีกิจกรรม
ทางสังคมดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓ และ นางมะลิ เวสสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓
ซึ่งได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

๘
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การที่มีกิจกรรม
ทางสังคมดีเด่นและอาสาสมัครดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓ จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบช่อดอกไม้
แก่ผู้ได้รับคัดเลือกดังกล่าว
ประธาน

กราบนมัสการพระคุณเจ้า และท่านมีผู้เกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน โดยเฉพาะผู้ที่
ทําคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเราถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต การดํารงชีวิต แต่สิ่งสําคัญที่สุด คือ การท่องเที่ยว
เพราะว่าเป็นตัวชี้วัดการเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้น ๆ
สําหรับอําเภอที่มีผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ ต้องขอขอบคุณที่สามารถดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้ตามเป้าหมาย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้นําโมเดลที่อยู่ด้านล่างศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี ทูลถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ร.๔) แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทราบ ในส่วนของพระรูป ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
น่าจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะทําการขึ้นรูปจําลอง โดยทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เททองและ
วางศิลาฤกษ์ ในส่วนของงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ ตั้งไว้ ๓๕.๗ ล้านบาท ปี ๒๕๕๕ ตั้งไว้ ๓๕ ล้านบาท ซึ่งยังไม่
เพียงพอ ต้องรอเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๑๐ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายมานิตย์ พุ่มร่มไทย ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ย้ายมาจากสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) นายอุทัย ลือสกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
(๓) นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย
(๔) นายขจร เศรษฐยานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี เดิมตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๓
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ รายจ่ายประจํา เงินงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ ๗,๗๔๘.๖๒ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๗,๖๙๗.๒๖ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๙.๓๔ รายจ่ า ยลงทุ น
เงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๕๘๒.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๒๑๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๔ ภาพรวม
เงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๑๐,๓๓๑.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙,๙๑๔.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๖
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายได้ ๘๕.๘๔
ภาพรวม เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๙๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๕.๙๖ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เงินงบประมาณที่ได้ รั บ ๒,๗๓๘.๐๓ เบิกจ่า ยได้ ๒,๗๑๖.๙๐๒ คิดเป็นร้ อ ยละ ๙๙.๒๓

๙
เที ย บกั บ เป้ าหมาย เป้ าหมายตั้ งไว้ ร้ อยละ ๙๒ เบิ กจ่ ายได้ ร้ อยละ ๙๙.๒๓ ลํ าดั บผลการเบิ กจ่ ายทั้ งประเทศ
ของจังหวัดเพชรบุรี งบประจําอยู่ในลําดับที่ ๔๐ งบลงทุนอยู่ในลําดับที่ ๔๗ ภาพรวมอยู่ในลําดับที่ ๓๗
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาทและ
เบิกจ่ายได้ทั้งหมด ได้แก่ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การทหารราบ และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท
๕ อั นดั บแรก ได้ แ ก่ สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต ๒ เบิ ก จ่า ยได้ร้ อ ยละ ๙๙.๙๙
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๘๙ โครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๑๘ โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๒๐ และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จั ง หวั ด เพชรบุ รี เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๙๗.๔๕ ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท และเบิกต่ํากว่าเป้าหมาย ๕ อันดับแรก ได้แก่ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ค่ายนเรศวร) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๔.๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๐.๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๙.๖๖
งบจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๙.๕๕ และสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙.๖๒ ภาพรวม
เงินงบประมาณจังหวัดที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่างปีก่อน ปี ๒๕๕๓ เงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๗.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๕ อยู่ในลําดับที่ ๖๕
ปี ๒๕๕๓ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙.๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๕.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๓
อยู่ในลําดับที่ ๗๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งหมด ๑,๐๓๗.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙๗๓.๔๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๒ โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงิน
ตามแผน หรือเป้าหมายดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของแต่ละหน่วยงาน เป้าหมายการเบิกจ่าย แยกเป็น
รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ ายลงทุนสะสม ร้อยละ ๑๐ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ าย
ภาพรวมสะสม ร้อยละ ๒๐ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายลงทุนสะสม ร้อยละ ๓๕ เป้าหมายอัตราการ
เบิกจ่ายภาพรวมสะสม ร้อยละ ๔๔ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายลงทุนสะสม ร้อยละ ๖๑ เป้าหมาย
อัตราการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ร้อยละ ๖๘ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายลงทุนสะสม ร้อยละ ๗๒
เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ร้อยละ ๙๓
แนวทางการดําเนินงานของส่วนราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
ระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ ส่งเรื่องให้สํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โครงการลงทุน
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินตามระบบ
Projects Financial Monitoring System (PFMS) ภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรเงินแล้ว และ/หรือลงนามใน
สัญญาแล้ว
ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๑
จํานวน ๑,๓๓๕.๕๓ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๖๙.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๑๓๕.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๕.๐๔ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๒ จํานวน ๖๐๙.๗๕ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๖๓.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้

๑๐
๔๖๑.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๒ ภาพรวมเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายต่อเงินจัดสรร
เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๔๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๒.๐๙
แนวทางการเร่งรั ดติดตามการใช้จ่ายเงิ น ปี ๒๕๕๔ ขณะนี้ ได้ ดําเนิ นการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานเรียบร้อยแล้ว สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จะทําการแจ้งเวียนคณะทํางานและหัวหน้าหน่วยงานที่
ได้ รั บงบลงทุ น ในเรื่ องการจัดประชุ ม สํานั กงานคลังจังหวัด จะดํ าเนินการจั ดประชุม ๒ เดือน/๑ ครั้ง ขอให้
คณะทํางาน หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ผลการเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัญหาและอุปสรรค ที่ทําให้ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลําดับที่ ๗๕ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
(นางนฤมล ปาลวัฒน์) ของรายการซึ่งต้องรอการอนุมัติจากสํานักงบประมาณ งบประมาณมาช้า ผู้บังคับบัญชาไม่เห็น
ความสําคัญของการเร่งรัดการเบิกจ่าย ไม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่
สามารถให้ ข้ อมู ลได้ คณะทํ างานต้ องการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรงเข้าร่วมประชุม เพื่อมารายงาน
ถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เพราะลําดับผลการเบิกจ่ายจะแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารงานของจังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด งบจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานดําเนินการ สาเหตุของการ
เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รับงบ ประมาณ ๒๐ กว่าล้าน มาดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับครัวเรือน แต่มีการลดจํานวนเป้าหมายลง จังหวัดต้องทําเรื่องไปยังสํานักงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และครุภัณฑ์บางประเภทต้องทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
พัฒนาการจังหวัด
สาเหตุการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากงบประมาณมาช้า มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเป้าหมาย รอผล
อนุมัติจากสํานักงบประมาณ และการใช้ระบบ e-auction ใช้เวลานานเกือบ ๒ เดือน ทําสัญญาปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
ถึงเวลาส่งมอบของก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติไม่สามารถดําเนินการได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
สามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๓๘ – ๔๐ % แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงานคณะทํางานด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ดังนี้ ๑) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาการจังหวัด
ด้านการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ ได้ออกแนะนําเกษตรกรในพื้นที่
ถึงระดับครัวเรือนในการเตรียมพื้นที่การให้ปุ๋ยอินทรีย์ การปฏิบัติดูแลรักษา เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและ
สํารวจครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดเพชรบุรี ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อําเภอ ได้ออกแนะนําให้ความรู้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในการเตรียม
คอกก่อนนําสัตว์ลงคอก การสังเกตพฤติกรรมอาการของสัตว์ การดูแลรักษา การให้อาหารสัตว์อย่างถูกวิธี การให้
วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคตามช่ ว งอายุ แ ละออกควบคุ ม พื้ น ที่ ป้ อ งกั น การระบาดของโรคจากสถานการณ์ น้ํ า ท่ ว ม
๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านประมง สํานักงานประมงจังหวัดและอําเภอ ออกติดตามและให้การสนับสนุน
แนะนําการพัฒนาทักษะอาชีพ เลี้ยงปลาดุก ปลานิล เลี้ยงกบ และการจดทะเบียนเรือประมงชายฝั่ง และสํารวจ
ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดเพชรบุรี ๔) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านเย็บผ้า
และอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ออกติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
จักรอุตสาหกรรม ส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าระบบอุตสาหกรรม ๕) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ สํานักงาน

๑๑
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ออกติ ด ตามให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ
แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ให้มีทักษะการใช้เครื่องมือและสนับสนุนคู่มือแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ผลการส่งมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ขอรับการพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน
๙๔๖ ครัวเรือน ได้รับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ครบแล้ว จํานวน ๑๗๖ ครัวเรือน ครัวเรือนที่ได้รับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์
บางส่วน จํานวน ๒๙๘ ครัวเรือน และครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ จํานวน ๔๗๒ ครัวเรือน ในส่วน
ของปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ อาชีพเลี้ยงไก่พ่อ – แม่พันธุ์พื้นเมือง เมื่อส่งมอบไก่แล้วไก่ตาย ได้รับผลกระทบ
จํานวน ๒๖ ครัวเรือน ๑,๐๔๐ ตัว ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วม ส่งผลให้
วัสดุที่ได้รับมอบเสียหาย จํานวน ๑๖ ครัวเรือน
ประธาน

ขอให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สรุปปัญหา/อุปสรรค ส่งสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจง

หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สาเหตุหลักของการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากโครงการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และต้องทําเรื่อง
เสนอสํานักงบประมาณ ดังนั้น ส่วนราชการที่เขียนของบประมาณ ต้องมีรายละเอียดโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน เมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน และสามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลา
ที่กําหนด
ประธาน
การพัฒนาจังหวัดเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ฉะนั้นการเขียนโครงการต้องชัดเจน สมบูรณ์
เมื่อได้รับงบประมาณแล้วก็ต้องพร้อมที่จะดําเนินการได้เลย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ กิจกรรมวันที่อยู่อาศัยสากล ประจําปี ๒๕๕๓/การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน/
การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี/กิจกรรมการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การเคหะแห่งชาติ ได้เข้ามาดําเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตํ าบลบางตะบูนในระยะแรก จํานวน ๕ หลัง ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ ใ นการ
ดํารงชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาการเคหะแห่งชาติได้ประสานกับเทศบาลตําบลบางตะบูน ทําการสํารวจสภาพที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส เพื่อจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุต่อจากระยะแรก
กําหนดแบบการดําเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม ตรงกับวันที่อยู่อาศัยสากล และได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลตําบล
บางตะบูน เป็นชุมชนนําร่องสําหรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดย นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานพร้อมทั้งเป็นประธานเริ่มการก่อสร้างบ้านสําหรับผู้พิการหลังแรก
ในชุ ม ชนเขตเทศบาลตํ า บลบางตะบู น วั น วั น ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุ ม เทศบาลตํ า บลบางตะบู น
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต มี ๕ แนวทาง
ดังนี้ ๑) การมีความมั่นคงทางครอบครัวและจิตใจ ๒) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง ๓) การเป็นคนดี ๔) การ
เป็นคนมีความสุข ๕) การเป็นคนที่สร้างสรรค์
การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรมบัญชีกลางได้แจ้งการอนุมัติหลักการ
ยื มเงิ นข้ามหน่ว ยงานอุ ดหนุนค่ า จัดการศพผู้ สูงอายุ ในส่ วนภู มิภ าคให้อําเภอยืมเงิ นงบอุ ดหนุ นค่ าจัดการศพ
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการยืมเงินให้ใช้แบบสัญญาการยืมเงินของทาง
ราชการ มีกําหนดระยะเวลาการยืมเงินคราวละไม่เกิน ๖๐ วัน และให้ส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดระยะเวลา ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ครบกําหนดสัญญายืมเงิน
ระเบียบวาระที่ ๔

๑๒
กิจกรรมการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติ
ได้รับรองให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” โดยการติดริบบิ้นสีขาวที่ปกเสื้อ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวนั้น เป็นการรณรงค์สําหรับ
ผู้ชายโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ชายทุกคนได้ปรับเปลี่ยนเจตคติและมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
โดยเห็นความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่สําคัญควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีผลกระทบ
ต่อผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว สังคม ชุมชน จึงจําเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
แก้ไขอย่างจริงจัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ โครงการ ๘๔ ฝาย ถวายพ่อ ๘๔ พรรษา
ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ. โครงการ ๘๔ ฝาย ถวายพ่ อ ๘๔ พรรษา จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การถวายความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองตอบตามแนวทางพระราชดําริในการรักษาน้ํา ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ได้ ร่ ว มทํ า กิ จ กรรมถวายต่ อ พระองค์ ท่ า น เกิ ด แหล่ ง เก็ บ น้ํ า เพื่ อ การเกษตรในพื้ น ที่ และก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก
ความสามัคคีของราษฎรทุกหมู่เหล่า มีวิธีการดําเนินการโดยจัดทําฝายในพื้นที่ ผู้นําชุมชนและชาวบ้านเป็นผู้
กําหนดจุดสร้างฝายชะลอน้ํา ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พื้นที่ดําเนินการ
ได้แก่ อําเภอแก่งกระจาน อําเภอหนองหญ้าปล้อง และอําเภอเขาย้อย ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด อําเภอในพื้นที่ และผู้นําชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
ดําเนินการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งกระจาน เขต ๒ แทนตําแหน่งเดิมที่ว่าง ได้แก่ นางกุลธิดา ศรีสนั่น และมติในการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้ง นายวีระ ชนมวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายการุณ ลิ้มเจริญ ร.ต.ต.ณรงค์ สายอุทัศน์ นายสมปอง พึ่งแตง เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และนางสุขใจ ชื่นจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ
และผู้อํานวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มติในการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีผู้สมัคร จํานวน ๔ ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จะมีการเลือกตั้ง
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี แทนตําแหน่งเดิมที่ว่าง ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. จากห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ เป็น ห้องประชุม ชั้น ๙
ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี แต่ถ้าได้สถานที่ที่เหมาะสมกว่า จะแจ้งเป็น
หนังสือให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หั ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้ บริ การทันตกรรม
แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปาก และมีความจําเป็นต้องได้รับการฝังรากฟันเทียม
ในขากรรไกรล่าง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ฟันเทียมด้านล่างจะหลวมไม่สามารถใช้ฟันบดเคี้ยวอาหาร ได้
และร้ อ ยละ ๑๐ ต้ อ งใช้ วิ ธี ฝั ง รากฟั น เที ย มเสริ ม ที่ ข ากรรไกรล่ า ง ๒ จุ ด เพื่ อ ช่ ว ยยึ ด ฟั น เที ย มให้ ติ ด แน่ น ขึ้ น
เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร การฝังรากฟันเทียมเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ต้องทําการรักษาโดยทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนเข้าถึงบริการนี้น้อยมากเนื่องจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝั ง รากฟั น เที ย มจะมี ร าคาสู ง แต่ ใ นปี นี้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จะให้ บ ริ ก ารฝั ง รากฟั น เที ย ม
แก่ ป ระชาชนฟรี ทั่ ว ประเทศ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ ด้ อ ยโอกาสทุ ก คน ไม่ จํ า กั ด อายุ สามารถติ ด ต่ อ
ขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ข้อมูลอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๓
หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ประสบภัย จํานวน ๘ อําเภอ ๗๙ ตําบล ๒๙๗ หมู่บ้าน
๒๗,๐๖๐ ครัวเรือน ประชากรประมาณ ๑๐๐,๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ พื้นที่การเกษตร ประสบภัย
๒๓๐,๙๙๐ ไร่ คาดว่าจะเสียหาย ๑๗๘,๒๕๐ ไร่ ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสาธารณูปโภค (เบื้องต้น) ได้แจกจ่ายถุงยังชีพ จํานวน ๒๕,๖๗๐ ถุง น้ําดื่ม จํานวน ๒๐,๕๗๕ แพ็ค ยารักษาโรค
จํานวน ๒๔,๗๓๓ ชุด และถุงกระสอบทราย จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ ใบ สํานักงานสาธารณสุขบริการออกหน่วย
เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ จํานวน ๓๙ ครั้ง มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จํานวน ๑๕ ครั้ง ประมาณการความเสียหาย ทั้งสิ้น
๑๙๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ สถานการณ์ภัยน้ําท่วมและภัยแล้ง
ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีมีฝนช่วงต้นเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถึง
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๒๗๙.๔ มิลลิเมตร จังหวัดมีเขื่อน จํานวน ๓ เขื่อน
ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแม่ประจันต์ และเขื่อนห้วยผาก เขื่อนแก่งกระจานกับเขื่ อนห้วยผาก จะมีน้ํา
ประมาณ ๓๐ % เขื่อนแม่ประจันต์มีน้ําล้นในขณะนั้น ในส่วนของเครื่องมือที่บริหารจัดการน้ํามีอยู่ที่เขื่อนเพชร
แม่น้ําเพชรบุรีรองรับน้ําได้ ประมาณ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในสถานการณ์ปัจจุบัน เขื่อนแก่งกระจานมีน้ํา

๑๔
๓๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๓ % จากความจุ ๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่ประจันต์มีน้ํา ๓๔.๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๘๑.๘๘ % จากความจุ ๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนห้วยผาก ๖๖.๒ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
๕๙ % สําหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้ทางอําเภอประสานท้องถิ่นและราษฎร ถ้าน้ําอยู่ประมาณ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร
อาจจะต้องงดทํานาปรัง
ประธาน

ในการบริหารจัดการน้ํา ขอให้สํารวจพื้นที่ที่ไม่เสียหายอาจต้องงดทํานาปรัง ส่วนในพื้นที่ที่เสียหาย
ต้องดูว่าสามารถให้บริการน้ําได้เท่าไร อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชอื่น ซึ่งจากนี้ไปต้องดูแลในเรื่อง
ของการบริหารจัดการน้ําทั้งหมด รวมทั้งการป้องกันน้ําท่วม

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
กระทรวงมหาดไทยได้ รับ มอบหมาย ให้ ดําเนิ น การจั ดงานเฉลิ ม พระเกีย รติพระบาทสมเด็ จ
ประธาน
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นรูปแบบของ
Pavilion เสนอเรื่องราวอันน่าประทับใจในน้ําพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของแต่ละจังหวัด
มีขนาด ๑๐๐ x ๒๔ ตารางเมตร จึงนําเสนอโดยให้ผู้ชมโดยสารขบวนรถไฟจําลอง ขณะรถไฟวิ่งไปใน Pavilion
ผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวน้ําพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณูปการ
แก่พสกนิกรชาวไทย เริ่มต้นตั้งแต่สถานีต้นทาง ซึ่งอาจจะเป็นสถานีหัวหิน ที่มีตัวอาคารสถานีรถไฟ มีความ
สวยงามน่าประทับใจ เรื่อยไปจนถึงสถานีปลายทาง “สุราษฎร์ธานี” ประกอบกับการจัดแสง สี เสียง และกลิ่น
(กลิ่นดิน, กลิ่นไฟไหม้ ฯลฯ) ให้สมจริง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่สถานีสุราษฎร์ธานี จะมีการแสดงกิจกรรม
ในโครงการพระราชดําริต่าง ๆ เช่น หญ้าแฝก ทฤษฎีใหม่ หลังจากนั้นทุกคนจะลงนามถวายพระพร และนําแผ่น
โปสการ์ดที่เขียนสิ่งที่แสดงความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณที่จัดไว้ติดในมุมที่จัดไว้ และจะได้รับแจกพระบรม
ฉายาลักษณ์ คนละ ๑ ภาพ ก่อนถึงบริเวณทางออกจะจัดให้มีการจําหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชดําริหรือ
ของดีของทั้ง ๘ จังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ ทอดผ้าป่าเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สหกรณ์เครดิตยูเนียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเพชรบุรี ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๘๔,๐๐๐
กอง ๆ ละ ๙๙๙ บาท กําหนดไปทอด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาของเยาวชนในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ มาตรการประหยัดพลังงาน
พลังงานจังหวัด
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงานจังหวัดเพชรบุรี อยู่ใน
ลําดับที่ ๙ ของประเทศ จึงขอให้ทุกส่วนราชการรายงานการใช้น้ํามันและการใช้ไฟฟ้า รอบ ๑๒ เดือน ให้เรียบร้อย
ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
๕.๘ ชมรมรามคําแหง ครบ ๓๙ ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชมรมรามคําแหงเพชรบุรี จัดงานราตรีเพชรพ่อขุน เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
(นายประสาน วงศ์สวัสดิ์) รามคําแหง ครบ ๓๙ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณหน้าสนามโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ขอเรียนเชิญชวนลูกพ่อขุนและครอบครัว ตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

