รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 10/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายชุมพร
นายสุรชัย
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นายพศวีร์
นางขวัญฤทัย
นายเชวง
นายพนอม
นายพิภพ
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายอํานาจ
นายประเสริฐ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร

แสงมณี
อังเกิดโชค
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณ์ปัญญา
สมใจ
ถนอมเกียรติ
ดิลกอุดมชัย
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลป
เครือนาค
กรีสุระเดช
กรมมา
สีน้ําเพชร
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์

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

๒
จันทรกูล
พัฒนประสิทธิ์
ฤทธิรงค์
คูหพันธ์
พุทธวิโร
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
ผดุงขันธ์
สุวรรณสัมพันธ์
เทียนสุวรรณ
สง่าแสง
รอดจากทุกข์
อนันตกิจไพศาล
มีน้อย

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

อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายเลิศพรไชย
42 นายปราโมทย์
43 นายเชิดศักดิ์
44 นายไพบูลย์
45 นายวิรัตน์
46 นายรัฐพล
47 นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
ไชยฤทธิ์
สําเภาเงิน
อรุณโรจน์
ยิ้มแย้ม
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.ต.อภิรัตน์
49 พ.ต.อ.สุวัฒน์
50 พ.ต.อ.วิทัศน์
51 พ.ต.อ.เดชา
52 พ.ต.ท.ชูชาติ
53 พ.ต.ท.ฉัตรชัย
54 พ.ต.อ.วีระยศ

รอดชูแสง
สุวรรณนิกขะ
บริรักษ์
รักษ์งาม
นามจัด
รังสิมันต์
ชื่นกลิ่นธูปศิริ

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายวันชัย
นางสาวพิมพ์พรรณ
นายพัฒนพงศ์
นางอุไรวรรณ
นายนิคม
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวกนกวรรณ
นายสําเนา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายประสาร
นายมงคล
นางสาวณุวรรณา
นายราชัน

๓

61 พ.ต.ท.สุทน

บูลย์ชนะ

62 พ.ต.เรืองศักดิ์
63 ร.ต.ต.วิเชียร

วุธกูล
พุทธอินทร์ศร

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

กระทรวงกลาโหม
64 ร.อ.วิรัตน์

เกตุปลั่ง

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
65 นางสุเกียง
66 นายรังสรรค์
67 นางสาววิชาดา
68 นายธนกร

สุดสวาท
สอนส่งกลิ่น
จุ่นบุญ
รัตตมงคล

แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
แทน ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

55
56
57
58
59
60

69
70
71
72

พ.ต.อ.วรเดช
พ.ต.อ.จักรพันธ์
พ.ต.ท.สมบัติ
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.รังสิมันฑ์
พ.ต.ท.ไสว

นางสุฑามาศ
นางสาวอุบลรัตน์
นายขจร
นายจรูญ

สวนคล้าย
แก่งสันเทียะ
ณ บางช้าง
ชัยพันธ์
วิจิตธํารงศักดิ์
คีรี

สังข์นิมิตร์
รัตนรักษ์
เศรษฐยานนท์
แก้วขาว

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
แย้มพรหม
73 นางนพวรรณ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โตสมภาพ
74 นางฉวีวรรณ
หนูพรหม
75 นายสุรศักดิ์
ใสสะอาด
76 นางสาวชุลีพร
เพชรมณี
77 นางสาววราภรณ์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บัวประคอง
78 นายเอกราฎร์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

๔
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

นางมาลัย
นางสาวนวนิตย์
นางวรรณเพ็ญ
นางสาวศศิธร
นายศักดา
นางนันทนา
นายอานนท์
นายนที
นายสันต์
นายสมเกียรติ
นายมานิตย์
นายทองล้วน
นายศุภชัย
นางสาวปิยรัตน์
นายเจตนิพิฐ
นายพิทยา

อิ่มศิลป์
คล่องแคล่ว
เกตุกล่ํา
จันทร์อ่อน
ประจักษ์บุญเจษฎา
แฮวอู
ที่ปรึกษา
สะอาดนัก
สุริยันต์
นวลละออง
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
เม่งพัด
ตรีนิติ
นิมาภาศ
คณะมะ

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
โสมสงค์
95 นางเจษฎาภรณ์
รัตนนรา
96 นายสว่าง
พริ้มเพราะ
97 นางสาวนันทินี
หนูแท้
98 นายปณัย
วงศ์สุวรรณ
99 พ.จ.อ.เมืองชล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรหมา
100 นายรัชชัย
พรมนารี
101 นายอุทัย
พรประเสริฐ
102 นายวัฒนา
103 นายบุญเกื้อ
104 นายศุภกฤต

เจี้ยมดี
บัณฑิตสมิทร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
105 นายอมฤต
ธงศิริ
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
106 นายสุธี

๕
กระทรวงพลังงาน
107 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
108 นางสาวรติกร
109 นางสาวเปรมนีย์

เวชชะ
ทรัพย์โชคไชย

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ธเนศนิรัตศัย
110 นางสาวอัธยา
หม่อมงาม
111 นายดํารงค์
มหาพัฒนไทย
112 นายปัญญา
ทองสีไพล
113 นายอนันต์วัฒน์
สํานักนายกรัฐมนตรี
114 นายอนุสรณ์
กระทรวงยุตธิ รรม
115 นายณรงค์ศักดิ์
116 นางบุษศา

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สมพัศ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
117 นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
118 นางลักขณา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
119 ผศ.ดร.วันชัย

เจือบุญ

รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

รศ.ดร.บุญทิพย์
ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์
นายประสิทธิ์
นายบุญรอด
นายอภิชาต
นายมานะ
นายนิมิตร
นางสาวชุติมา
นายสรรเสริญ
นายสาโรช

สิริธรังศรี
จันทรสุพิศ
ใจช่วง
พุทธารักษ์
สามนคร
โพธิ์น้อย
อาศัย
ชูช่วย
ไหมทอง
ระหว่างบ้าน

๖
มีวาสนา
บัวศิริ
กิ่งแก้ว
รัตนา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
134 นางประไพพิศ
135 นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
137 นายวาที
138 นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
139 นายชัยรักษ์
140 นายสุพจน์
141 นางบุญสม
142 นายศักดิ์สิทธิ์
143 นายสมปอง
144 นายชัฏ

คุ้มโต
เพชราภิรัชต์
นุชนิยม
วิบูลศิลป์โสภณ
พึ่งแตง
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
145 นางสุขใจ
146 นางกนกวรรณ
147 นายศุภชัย
148 นายอนุรักษ์
149 นายอนุชา
150 นางณิชยาวัลณ
151 นายพลกฤษณ์
152 นายนจํารัส
153 นางสาวสุชญา
154 นายกนก
155 นายภราดร
156 นายณัฐกฤช

ชื่นจิต
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณ์ศิริ
ลีอร่าม
จันตนา
จันทร์เกษร
พริ้มพราย
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล
กรีธาธร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
157 นายประทีป

นทีทวีวัฒน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี

130
131
132
133

นายสมจิตร์
นางมณฑา
นายวีระ
นายชาญณรงค์

๗
158
159
160
161
162
163

นายอานนท์
นางจิดาภา
นายเชิดพงษ์
นางสาววรากุล
นางสาวนัทธมน
นางสาวสุวรัตน์

พร้อมเพรียง
งามประดิษฐ
จันจะนะ
วัชญากาญจน์
รัตนวิบูลย์
มุขรัตน์

แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
2 ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
3 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
4 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
5 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
6 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
7 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
8 สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรไร่สะท้อน
9 สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
10 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
12 ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
13 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
14 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
15 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
16 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

๘
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. มอบเครื่องหมายและเกียรติบัตร “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัด
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่า นายชัฎ แสงหิรัญภาดา
อุปนายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นผู้ซึ่งทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี ทําให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัฎ แสงหิรัญภาดา อุปนายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน จนได้รับ
มอบเครื่องหมาย “รั กษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แ ห่งศักดิ์ศรีและเกียรติ ยศ ที่จะต้องรักษาไว้
เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

๒. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขององค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด
จากการเกิ ด อุ ท กภั ย กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละรณรงค์ รั บ บริ จ าคเงิ น สด
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทางองค์กร
เครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ขอบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ จํานวน
๑๓ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๘๗๑ บาท ดังนี้ ๑) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอท่ายาง จํานวน
๕๙,๓๐๐ บาท ๒) ชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอําเภอท่ายาง จํานวน ๒๑,๐๖๐ บาท ๓) เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท ๔) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๕) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอบ้านลาด จํานวน
๒๑,๒๐๐ บาท ๖) คณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต อํ า เภอบ้ า นลาด จํ า นวน ๕,๕๒๐ บาท
๗) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอชะอํา จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท ๘) คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัด (กพ.สจ.เพชรบุรี) จํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท ๙) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอเขาย้อย
จํานวน ๑๒,๕๗๐ บาท ๑๐) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๙,๐๐๐ บาท ๑๑) โรงแรม
ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอน สปา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ๑๒) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอ
แก่งกระจาน จํานวน ๑๓,๒๒๑ บาท ๑๓) เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอยจังหวัดเพชรบุรี โดยคุณศุภนัฎฐ์ ธนูทอง มีความประสงค์
บริจาคเงินผ่านจังหวัดเพื่อนําไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
ประธาน

จังหวัดขอขอบคุณผู้แทนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ทุกอําเภอ และทุกท่านที่มีจิตกุศลมอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ

๙
๓. มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ชุ ด ปฏิ บัติ ก ารประจํ า ตํ า บลดีเ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๔
กรมการปกครองแจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบล เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ
ปลัดจังหวัด
อําเภอในการติดตามและประสานภารกิจที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม โดยให้มีกิจกรรมร่วมกับ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การ
สร้ า งความสมานฉั น ท์ และความสามั ค คี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ ตํ า บล หมู่ บ้ า น รวมถึ ง การเผยแพร่ วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตย และการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมการปกครองได้จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการประจําตําบล เพื่อคัดเลือกเป็นชุดปฏิบัติการประจําตําบลดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ผลการพิจารณาชุดปฏิบัติการประจําตําบลมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง ได้รับรางวัล
ชุดปฏิบัติการประจําตําบลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๑) นางศศมน วาดวงศ์
ปลัดอําเภอผู้ประสานงานประตําบลมาบปลาเค้า ๒) นายศักดา จิตต์การุณย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
มาบปลาเค้า ๓) นายพล ศาลาแก้ว ครู กศน. ประจําตําบลมาบปลาเค้า ๔) นายธนิต ทวีกาญจน์ พัฒนาการ
ประจําตําบลมาบปลาเค้า ๕) นายวิรัตน์ เขียวอมร เจ้าพนักงานเกษตรชํานาญการ ๖) นางขวัญเรือน เบี่ยงสวาท
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาบปลาเค้า
ขอแสดงความยินดีกับชุดปฏิบัติการประจําตําบลมาบปลาเค้า ที่ได้รับรางวัลชุดปฏิบัติการประจํา
ตําบลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และหวังว่าจะสามารถนํานโยบายของรัฐบาลและภารกิจ
ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้านและตําบล รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ถ่ายทอดให้หมู่บ้านอื่น ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านและตําบลต่อไป
๔. มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๔
ผู้แทน สพป. เขต ๑
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คัดเลือกให้ นางถนอมศรี เบอร์เก้ ตําแหน่ง ครูชํานาญการ
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ครูที่ดูแลเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาของ มูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัล
เสริมสร้างความดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๔

ประธาน

ประธาน

ขอแสดงความยินดี กับ นางถนอมศรี เบอร์เก้ ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ขอให้รักษา
ความดีนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

๕. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดําเนินงาน
วัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๔
วัฒนธรรมจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการ
ดําเนินงานวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญ และเป็นกําลังใจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม ผลการคัดเลือก ดังนี้ ๑) ด้านคลังสมองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม ๒) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่
เทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน อําเภอเมืองเพชรบุรี
๓) ด้านลานวัฒนธรรม ได้แก่ เทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง และองค์การบริหารส่วนตําบลไร่สะท้อน อําเภอ

๑๐
บ้านลาด ๔) ด้านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้แก่ เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอเมืองชะอํา
และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี ๕) ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการดําเนินงานวัฒนธรรม ที่ได้รับการ
คัดเลือกและได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการดําเนินงานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญ
ของท้องถิ่นในการร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นองค์กรที่จะเป็นส่วนสําคัญในการสืบสาน สืบทอด
และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติสืบไป และขอให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ในการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม ให้เผยแพร่ต่อไป

๖. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ทําคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ผลการคัดเลือก ดังนี้ ๑) ด้านศาสนา ได้แก่ พระครูพิศาลวัชรกิจ เจ้าอาวาส
วัดนาพรม อําเภอเมืองเพชรบุรี ๒) ด้านศิลปะ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ชาติปรีชา อาชีพ ธุรกิจท่องเที่ยว/ช่างถ่ายภาพ
๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ขอให้รักษาคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างในการปลุกจิตสํานึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่า เห็นความสําคัญ
ของวัฒนธรรม

๗. มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ และ
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรี
จากการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่ง
ผอ.สทส.จังหวัด
ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ในพื้นที่น้ําท่วมวิกฤติ ๖ จังหวัด
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ นักเรียนในพื้นที่นําผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
มาจั ด แสดงซึ่ ง พระองค์ ท รงชื่ น ชมและมี พ ระดํ า ริ ว่ า ควรดํ า เนิ น การขยายผลเพื่ อ ให้ เ กิ ด การนํ า วั ส ดุ เ หลื อ ใช้
ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้และลดปริมาณขยะ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับสนองพระดําริการขยายผลการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลื อ ใช้ ม าตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๐ ซึ่ ง ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าจากสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
พระราชทานถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็น ๓ ประเภท มีสถาบันการศึกษา
และประชาชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จํานวน ๒๓ ผลงาน ผลตัดสิน ดังนี้ ๑) สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหนองเผาถ่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียน

๑๑
บ้านเนินรัก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัว ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนท่ายางวิทยา รางวัลรองชนะเลิศดันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนท่ายางวิทยา ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศจี แสงทอง รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายเฉลิมพล เปล่งปลั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางกชพรรณ สุขกันตะ
๒) ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑
ได้แก่ โรงเรียนสหกรณ์บํารุงวิทย์ และโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ๓) ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่ายางวิทยา รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงรียนหนองชุมแสงวิทยา
และนางกชพรรณ สุขกันตะ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการ
ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน การลดแยกขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการประกวดธนาคารขยะ
รีไซเคิล ปี ๒๕๕๔ โดยมีการปรับรูปแบบการประกวดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น
เพื่อให้โรงเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการประกวดออกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ในรอบแรกเป็นการประกวดคัดเลือกในระดับจังหวัด จากนั้นคัดเลือกผู้ชนะที่ ๑ ของแต่ละจังหวัด แล้วตัดสิน
เพื่อให้ได้ธนาคารขยะรีไซเคิลดีเด่นระดับภาค และเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศ ผลการตัดสินโครงการประกวด
ธนาคารขยะรีไซเคิล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งขาม
ประธาน

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และโครงการประกวดธนาคารขยะ
รีไซเคิล เป็นการกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาลดปริมาณขยะ การแยกขยะ การนําขยะเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด และหวังว่า
การจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

๘. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการโครงการไข่ไก่เพชรบุรีปลอดภัย ปี ๒๕๕๔
ปศุสัตว์จังหวัด
รัฐ บาลมี นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารและมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมปศุสัตว์ กํากับ ดูแล กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้ได้อาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการไข่ไก่เพชรบุรีปลอดภัย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒
มีผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๘ ราย และในปี ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จํานวน
๑๕ ราย โดยได้เก็บตัวอย่างไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่ ส่งตรวจสอบสารตกค้างที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ได้แก่
ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ยาคลอแรมแฟนนิคอล ยาป้องกันโรคบิดกลุ่มลาซาโลซิด แอซิด ยากลุ่มไนโตรฟูแรน
และยาปฏิชีวนะตกค้าง ไม่ปรากฏว่าพบสารตกค้างในไข่ไก่ทุกตัวอย่าง ทั้ง ๑๕ ราย ดังนี้ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี
ได้แก่ นางขวัญโรง สีเหลือง นางจีน รวมสิน นายบุญส่ง นาคปานเอี่ยม นายดํารงค์ สุนทร นายถนอม แสงเพชร
นางส่วง จันทร์โกมล และมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ๒) อําเภอชะอํา ได้แก่ นายเยี่ยม พงค์นอุนานนท์ ๓) อําเภอเขาย้อย

๑๒
ได้แ ก่ นางสาวจิร วรรณ เกิดเรื อ ง ๔) อําเภอบ้า นลาด ได้ แ ก่ นางสาวสร้ อ ย เข็ ม กลั ด นายสมพงษ์ เกิดทิ น
นางสาวสายพิณ สังข์นาค ๕) อําเภอท่ายาง ได้แก่ นายสุกิจ พุ่มดอกไม้ นายสน เอี่ยมสะอาด นายภิญโญ ภุมรา
ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ทุกท่าน ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตร การผลิต
อาหารปลอดภัย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สําคัญของจังหวัด การที่ท่านมีจิตสํานึกที่ดีในการผลิตไข่ไก่ที่ปลอดสาร
ตกค้าง ทําให้ผู้บริโภคไข่ไก่และผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยมากขึ้น จึงขอให้รักษาคุณภาพเช่นนี้ตลอดไป

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
(๑) นายนิคม
พุทธวิโร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
(๒) นางสาวพิมพ์พรรณ พัฒนประสิทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
(๓) พ.จ.อ.กาญจนกุล เทียนสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
(๔) รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราชเพชรบุรี ย้ายมาจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(๕) นายดํารง
หม่อมงาม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ย้ายมาจาก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม
(๖) นายอุทัย
พรมนารี
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
(๗) นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ย้ายมาจาก อุทยานแห่งชาติเขาลําปี จังหวัดพังงา
๑.๒ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
(๑) นายอนันต์วัฒน์ ทองสีไพล
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไป
ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
(๒) นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม
นายอํ า เภอบ้ า นแหลม ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผลการเบิ ก จ่ า ยตั้ ง แต่ ต้ น ปี จนถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ รั บ จั ด สรร
คลังจังหวัด
งบลงทุน ๒,๘๔๓.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๓๑๑.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๑ งบประจําได้รับจัดสรร

๑๓
๘,๓๗๖.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘,๒๖๗.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๗ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๑,๒๑๙,๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐,๕๗๘.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๒๖
ของประเทศ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) รายจ่ายประจํา ๒๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๔.๙๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๘ รายจ่ายลงทุน ๑๑๘.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๘.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๙.๔๙ รวมเงินงบประมาณ ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๓.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๗ ภาพรวมอยู่
ลําดับที่ ๗๑ (งบลงทุน) ๑๕๓.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ รวมเงิน
งบประมาณ ๒๕๗.๓๕ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๔๖.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๒ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๕
เงิ น คงเหลื อ ที่ ไ ม่ เ บิ ก จ่ า ย งบรายจ่ า ยประจํ า จํ า นวน ๑๕,๗๔๑,๒๘๒.๘๕ บาท งบรายจ่ า ยลงทุ น จํ า นวน
๗,๗๑๓,๑๕๐.๕๒ บาท
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (TKK) ระยะที่ ๑
จํานวน ๑๗๙ โครงการ ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๖.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๐๘.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๕๐ ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๓๒ โครงการ ได้รับจัดสรร ๖๖๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๒๕.๑๘ คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๓๘ รวมทั้ง ๒ ระยะ จํานวน ๔๑๑ โครงการ ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๕.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๙๓๔.๐๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๗ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP มีวิธีการจัดเก็บข้อมูล ๒ วิธี ดังนี้ ๑. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ทางอ้อม (Top down) จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ๒.
วิธีการจัดเก็บข้อมูลทางตรง (Bottom up) จัดทําโดยหน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับมอบมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๒ มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี มีค่าเท่ากับ ๔๐,๐๕๕ ล้านบาท
ลดลงจาก ๔๒,๘๔๓ ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ ๒,๗๘๘ ล้านบาท ส่วนอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่ หดตัวจากปีที่แล้ว ร้อยละ ๗.๓ ตามการหดตัวของการผลิตนอกภาคเกษตรและการผลิตภาคเกษตร
ผลการประเมินตัวชี้วัด GPP ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดเพชรบุรีได้ลําดับที่ ๒ ของประเทศ ค่า
คะแนน ๔.๙๙๘๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗๔๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด งบประมาณงบจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ํา เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย กรณีงบจังหวัด
การใช้เงินเหลือจ่ายต้องเป็นโครงการลําดับ ๒ ต้องนําเข้าเสนอ กนจ. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อนําเข้า
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเงินเหลือจ่าย จํานวน ๑ พันกว่า
โครงการของทุ กจั ง หวั ด แล้ ว ในกรณีที่ เ ป็น เงิน กั นที่ มี หนี้ ผูก พั น สามารถดํ า เนิ น การได้ เลย กรณี เ งิ นกั น ที่ ไ ม่ มี
หนี้ ผู ก พั น ต้ อ งดํ า เนิ น การยื่ น หนี้ อุ ท ธรณ์ ที่ ก ระทรวงการคลั ง เพื่ อ ให้ ก ระทรวงการคลั ง ให้ ค วามเห็ น ชอบ
เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบคําอุทธรณ์แล้วก็สามารถดําเนินการได้ โดยจังหวัดจะต้องทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณอีกครั้ง ซึ่งจังหวัดได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ.ร. ว่าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากส่วนราชการที่เป็นหน่วยดําเนินการส่งคําอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ สํานักงบประมาณแจ้งว่าสภาผู้แทนราษฎร กําหนดประชุม
จัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย วาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และเข้าสู่การพิจารณาของ
กรรมาธิการวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๔
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคําของบประมาณของส่วนราชการและจังหวัด วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ประชุมวุฒิสภา
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ นําขึ้นทูลเกล้าฯ ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ ของทุกส่วนราชการ
จะนําไปใช้ได้ ประมาณไตรมาสที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สํานักงบประมาณ
ให้ส่วนราชการสามารถใช้งบประมาณ โดยใช้ฐานปี ๒๕๕๔ ได้ไม่เกิน ๕๐ %
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ความคืบหน้าโครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
เกษตรจังหวัด
คณะกรรมการโครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเสนาดิสัย สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันหาแนวคิดในโครงการปิดทองหลังพระฯ ดังนี้ ๑) ทําอย่างไรให้คนอยู่รอด ไม่กู้หนี้ยืมสิน
ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์กินเอง ไม่รอรับการช่วยเหลือ ๒) อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข หมดหนี้สิน
พัฒนาชุมชนด้วยตนเอง โดยรับความรู้ จากโครงการปิดทองหลังพระฯ ๓) การอยู่อย่างยั่งยืน มี เก็บมีออม
มีกิจการต่าง ๆ ในชุม ชน ตลอดจนจะทําอย่างไร ๑) ให้การปฏิบัติงานเข้าถึงชาวบ้ าน รู้บริบท รู้ ภูมิปัญญา
รู้ปัญหา รู้ข้อมูลที่แท้จริง ๒) การเข้าใจตนเอง ชาวบ้าน ชุมชนต้องเข้าใจตนเอง ๓) การเข้าถึง ทํางานโดยความ
จริงใจ จริงจัง การเข้าถึงชาวบ้าน ๔) เป็นประบวนการ ที่ต้องใช้เวลา ต่อเนื่อง โดยใช้คนเป็นตัวตั้ง ๕) เป็นการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ อยู่ กั บ ธรรมชาติ ๖) ชาวบ้ า นเริ่ ม ต้ น ใช้ ก ารระเบิ ด จากข้ า งใน ๗) เริ่ ม จากเล็ ก สํ า เร็ จ จึ ง ขยาย
๘) หน่วยงาน ทุกฝ่าย ให้ความสําคัญ ให้คิดว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร ทําให้เต็มกําลังความสามารถ สนับสนุน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน และสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอหน่วยเหนือเพื่อทราบ
เป้าหมายของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี คือ ความสุข
ของชาวบ้าน ทั้งนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ แจ้งให้
คณะกรรมการโครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระฯ จังหวัดเพชรบุรี รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ เสนอนายอําเภอแก่งกระจาน สรุปรวบรวมรายงานให้จังหวัดทราบ
ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน จนกว่าการดําเนินงานจะแล้วเสร็จ และมีการจัดทําแผนงานโครงการฯ แจ้งหน่วยงาน
ให้จัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ เป็นโครงการหรือแผนงานที่สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ ภูมิสังคม
ปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ตามแนวพระราชดําริที่ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมทํา และเป็นเจ้าของ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ

๔.๑ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ในทุกปีหลังวันออกพรรษา จะมีการถวายผ้ากฐิน เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษา ตามพระอารามหลวง
ในจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีสําคัญและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สําหรับจังหวัดเพชรบุรี
มีพระอารามหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
จํานวน ๔ วัด ได้แก่ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดคงคาราม และวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
สําหรับวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนํามาถวาย
พระสงฆ์จําพรรษา ณ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น โดยมี นายยงยุทธ
วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอ

๑๕
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนทุ ก ส่ ว นราชการร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพ และร่ ว มพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
ของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี ๒๕๕๔ การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ และกองศิลปาชีพ นําผ้ าพระกฐิน
พระราชทานมาถวาย ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จากกําหนดการ
เดิมวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เนื่องจากเกิดอุทกภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ
และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ขอเชิญร่วมพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด พิธีตักน้ําและเสกน้ําพระพุทธมนต์ จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสสําคัญ ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดพิธีกรรมตักน้ํา
และเสกน้ําพระพุทธมนต์ เพื่อนําไปร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 สําหรับปี ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยงานโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สํานัก
พระราชวัง ได้คํานวณฤกษ์ศุภมงคลการพิธีตักน้ําและปลุกเสกน้ําพระพุทธมนต์ พิธีตักน้ําได้ดําเนินไปแล้ว เมื่อวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดท่าไชยศิ ริ ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สําหรับพิธีเสกน้ํา กํ าหนดประกอบพิธี
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๙ – ๑๘.๓๙ น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตําบลคลองกระแชง
อําเภอเมืองเพชรบุรี สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีมหามงคล
เวลา ๑๗.๐๐ น. พร้ อม ณ สถานที่ ประกอบพิธี เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุ รี ประธานพิธี
เดินทางถึง เวลา ๑๘.๐๙ น. เริ่มพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม
วัฒนธรรมจังหวัด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๗,๒๒๕ รูป ดําเนินการในส่วนกลาง ๙ วัด
ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๘๕ รูป ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมกัน
ทุกจังหวัด สําหรับจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วั ดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
รับสมัครผู้ประสงค์อุปสมบท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัคร
ได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หรือ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สําหรับ
ข้าราชการจะได้สิทธิการลาอุปสมบทโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

๑๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมของจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามที่จังหวัดได้รับมอบหมายให้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี และจัดตั้งศูนย์พักพิงรอบรับผู้ประสบอุทกภัยซึ่งอพยพมาอาศัยชั่วคราว ณ ศูนย์พักพิง
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดเพชรบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รับบริจาคเงิน สิ่งของ
เครื่องอุปโภค บริโภค ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรการกุศลและเอกชน ร่วมรับบริจาค สําหรับในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้มีพิธีปล่อย
คาราวานร่วมกับหน่วยงานภาคราชการระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรการกุศล
และเอกชน รวมกว่า ๑๐ หน่วยงาน ยานพาหนะ จํานวน ๑๓ คัน นําสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ไปสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ เปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จากการเกิดอุทกภัย ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี
ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี (ศปภ.จ.เพชรบุรี) เพื่อดําเนินการจัดศูนย์พักพิง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ
ประกอบด้วย ส่วนอํานวยการ และส่วนสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย สําหรับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดที่เกิดภัย จํานวน ๕ ศูนย์ สามารถรองรับและดูแลผู้ประสบภัยได้
จํานวน ๒,๕๐๐ คน ดังนี้ ๑) ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองรับและดูแลผู้อพยพได้ จํานวน ๕๐๐ คน ๒)
ศูนย์พักพิงสํานักอํานวยการอาสารักษาดินแดน (ค่ายเพชรโยธิน) รองรับและดูแลผู้อพยพได้ จํานวน ๕๐๐ คน
๓) ศูนย์พักพิงศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญ รองรับและดูแลผู้อพยพได้ จํานวน ๕๐๐ คน ๔) ศูนย์
พักพิงวัดโตนดหลวง รองรับและดูแลผู้อพยพได้ จํานวน ๕๐๐ คน ๕) ศูนย์พักพิงวัดลักษณารามและศาลาประชาคม
อําเภอบ้านแหลม รองรับและดูแลผู้อพยพได้ จํานวน ๕๐๐ คน หากมีผู้ประสบอุทกภัยมากกว่า ๒,๕๐๐ คน
จังหวัดได้จัดเตรียมศูนย์รองรับสํารองและพร้อมให้ผู้ประสบอุทกภัยเข้าพักได้อีก จํานวน ๘ ศูนย์ รองรับและดูแล
ผู้อพยพได้ จํานวน ๑,๑๘๐ คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด จากเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ศปภ. ได้ประกาศให้ ๗ จังหวัดเป็นศูนย์อพยพ
(นายสุรชัย อังเกิดโชค) น้ําท่วม ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็น ๑ ใน ๗ จังหวัด จึงได้ดําเนินการจัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบ
อุทกภัย จํานวน ๕ ศูนย์ และประชุมศูนย์พักพิง ทั้ง ๕ ศูนย์ และศูนย์พักพิงสํารองแล้ว พบปัจจัยพื้นฐานที่ศูนย์พักพิง
ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ ที่นอน หมอน มุ้ง ห้องน้ํา น้ําดื่ม อาหาร จํานวน ๓ มื้อ ทั้งนี้
ขอให้ศูนย์พักพิงหลักและสํารอง ไปดําเนินการสํารวจข้อมูลสิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รายงาน
ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ทราบ เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
ท้องถิ่นจังหวัด
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ รั บ แจ้ ง การกระทรวงมหาดไทย
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยให้นําเงินสํารองจ่าย
ซึ่งตั้งงบประมาณไว้แล้วไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย หากไม่เพียงพอให้โอนเงินงบประมาณจาก
เงินเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่มีความจําเป็น โดยการอนุมัติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หรือใช้เงินสะสมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สําหรับการให้ความ

๑๗
ช่วยเหลือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ประสบอุทกภัย หรือมีพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีศักยภาพและประสงค์ให้ความช่วยเหลือ
สามารถนําบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ นําไปดําเนินการในศูนย์พักพิง ได้ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ให้ใช้เงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชน
ประธาน

ทุกศูนย์พักพิงจะมีคณะทํางาน มีนายอําเภอท้องที่เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ทําหน้าที่ประสานกับศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด และตัดสินใจดําเนินการในเรื่องที่สามารถดําเนินการได้เลย โดยมีรองหัวหน้าศูนย์ฯ เจ้าของพื้นที่
ทําหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์ฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕
ปลัดจังหวัด
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ยกระดั บ ข้ า วเปลื อ ก โดยดํ า เนิ น การโครงการรั บ จํ า นํ า
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ กําหนดรับจํานํา วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ระยะเวลาไถ่ถอน ๔ เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจํานํา เป้าหมายการรับจํานํา ไม่จํากัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจํานํา
ทั้งโครงการ ส่วนปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรแต่ละรายจะจํานําได้ไม่จํากัด จํานวนเช่นกัน โดยต้องเป็น
ข้า วเปลือ ก ที่ เ กษตรกรเพาะปลู ก เองในปี ก ารผลิ ต ๒๕๕๔ /25๕๕ และต้ อ งมีห นั งสื อ รับ รองเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการทําประชาคมและเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย สําหรับวิธีการรับจํานํา
เกษตรกรสามารถนําข้ าวไปจํานําได้ที่ โรงสีที่มีธงสีฟ้าเท่านั้น นําใบประทวนไปจํานํากับ ธกส. ในพื้นที่ ธกส.
จะจ่ายเงินให้เกษตรภายใน 3 วันทําการ สําหรับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจํานวน ๘ โรงสี ดังนี้ ๑) หจก.โรงสี
พรพิพัฒน์ อําเภอเขาย้อย ๒) โรงสีวงศ์ทวีทรัพย์ อําเภอเขาย้อย ๓) โรงสีสมบัติประเสริฐ สาย ๑ อําเภอท่ายาง
๔) บจก.เพชรอินเตอร์ไรซ์ อําเภอบ้านลาด ๕) โรงสีทวีรวมมิตร อําเภอเมืองเพชรบุรี ๖) หจก.สินธัญญาธรรมเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี ๗) หจก.เอแอนด์ซีไรซ์เพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี ๘) บจก.เพชรข้าวหอม อําเภอเมืองเพชรบุรี
สําหรับโรงสีที่ เข้ าร่วมโครงการ อี ก ๒ โรงสี แต่ อยู่ระหว่างดําเนินการ ได้แก่ ๑) โรงสีไร่ ใหญ่ อําเภอบ้านลาด
๒) โรงสีเพชรสมบูรณ์ เจริญธัญ อําเภอเขาย้อย การกํากับดูแล ณ จุดรับจํานํา มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัด อคส./อ.ก.ต. ในฐานะหน่วยปฏิบัติกํากับดูแลการรับจํานํา จัดให้มีการเปิดจุดรับจํานําให้เพียงพอ
บริการเกษตรกร และเข้มงวดกวดขัน รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบการรับจํานํา โดยกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ใน แต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน และจัดให้มีผู้ช่วยปฏิบัติงานของ อคส./อ.ก.ต. จุดละ ๒ คน ตัวแทนเกษตรกร จุดละ
๑ คน และข้าราชการที่จังหวัดแต่งตั้ง จุดละ ๑ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ธกส. ได้จ่ายเงินให้แก่
เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จํานวน ๒๗๙ ราย เป็นเงิน ๒๔,๙๔๙,๐๗๘ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง มีมติที่ 109/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเพชรบุรี แทนชุดเก่าทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย 1) นายการุณ ลิ้มเจริญ ๒) นายบุญทัน ควรหาธรรม
๓) นางพนอม พวงสมบัติ ๔) นายมังกร เจริญผล 5) นายสุรพล นาคนคร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง
5 ราย จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวาระ 4 ปี นับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยกําหนดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง มีคําสั่งแต่งตั้งต่อไป

๑๘
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ความคืบหน้าการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สืบเนื่องจาก วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุทุบกระจกรถยนต์ จํานวน 4 คัน
ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ขณะนี้จับตัวผู้ต้องหาได้ที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างให้
ตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี ประสานงานไปยังตํารวจภูธรอําเภอบ้านโป่ง
มติที่ประชุม
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๕.๒ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วม
ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดทํา
ข้ า วกล่ อ งส่ ง ไปยั ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ณ โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี วั น ละ 4,000 กล่ อ ง
ได้ดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จัดส่งวันละ 2 รอบ ๆ ละ 2,000 กล่อง จึงขอประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมบรรจุข้าวกล่อง สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วม ทางกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีประกาศยกเว้นค่าบริการ และค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดที่พักให้กับ
ผู้ประสบอุทกภัยฟรี ดังนี้ ๑) อุทยานแก่งกระจาน บ้านพัก จํานวน 10 หลัง พักได้ 590 คน เต้นท์ ขนาด 2 คน
จํานวน 10 หลัง ๒) อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด บ้านพัก จํานวน 6 หลัง พักได้ 40 คน เต้นท์ ขนาด 2 คน
จํานวน 50 หลัง ๓) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี บ้านพัก จํานวน 2 หลัง พักได้ 21 คน เต้นท์ ขนาด 2 คน จํานวน 5 หลัง
๔) หาดวรากร บ้านพัก จํานวน 12 หลัง พักได้ 50 คน เต้นท์ ขนาด 2 คน จํานวน 90 หลัง ๕) น้ําตกห้วยยาง
บ้านพัก จํานวน 3 หลัง พักได้ 20 คน เต้นท์ ขนาด 2 คน จํานวน 9 หลัง เต้นท์ ขนาด 7 คน จํานวน 15 หลัง
รวมสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้ ทั้งสิ้น 1,268 คน ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ ที่หมายเลข 0 3247 2138
หรือ 0 3247 2176
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เลิกประชุมเวลา
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(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

