รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๙ กันยายน 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
พ.ต.ท.ประสาน
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายวิเชษฐ์
นายพงษ์ธร
นายทศพร
นายพงศ์บุณย์
นายสถิตย์
นางสาวสุมาลี
นางวันเพ็ญ
นายพงษ์ไท
นายสุรัตน์
นายวินัย
นางชูศรี
นายประยูร
นายสมนึก
พ.ท.สมิง
นายวีระศักดิ์
นายวันชัย
นางนิทรา
นายพิทักษ์
นางสุนิสา

พานิชพรพันธุ์
ปาลวัฒน์
วงศ์สวัสดิ์
กลับประดิษฐ์
จังพานิช
สมสมาน
แก่นแก้ว
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณ์ปัญญา
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
สองสี
สุวรรณอักษร
ปองทอง
กระต่ายอินทร์
เหลืองสะอาด
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ์
เกษเดช
กันสวัสดิ์
เย็นจิตร์
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห์
ทองคํา
ประภาวัฒน์เวช
จันทรกูล
แย้มบุตร
บุญชูกุศล
อับดุลนิเลาะ

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

๒
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางชื่นจิตร
นายวิทยา
นายโสภณ
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
นายสุรินทร์
นายสําเนา
นายประสาร
นายถนอมพล
นางสาวณุวรรณา
นายสุเทพ

คุปต์กาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
วากะมะนนท์
รัตนแสง
ธีรจามรนันท์
สุวรรณสัมพันธ์
สง่าแสง
ดอนไพรวัน
อนันตกิจไพศาล
แก้วทอง

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

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

แสงสุวรรณ
รักขนาม
สําเภาเงิน
ยิ้มแย้ม
ธรรมอํานวยสุข
สุจริต
ปั้นทอง
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๙ พ.ต.อ.วิฑูรย์
๕๐ พ.ต.ท.อาจิน
๕๑ พ.ต.ท.วุฒิพงษ์
๕๒ พ.ต.ท.ชูชาติ
๕๓ พ.ต.อ.จรูญ
๕๔ พ.ต.ท.บุญเลิศ
๕๕ พ.ต.ท.ทศพล
๕๖ พ.ต.ท.นพพร
๕๗ พ.ต.ท.ถิรวัฒน์
๕๘ พ.ต.ท.สมบัติ
๕๙ พ.ต.ท.พีระเดช
๖๐ พ.ต.ท.ธีรยุทธ
๖๑ พ.ต.ท.ชวน

พละสาร
บัวผัน
เย็นจิตต์
นามจัด
จันดา
บวรมหาชนก
ปานแพร
เจริญนาค
อินสุข
ณ บางช้าง
จิตรมั่น
เกตุมั่งมี
หอยสง

๖๒ พ.ต.ท.ภศิน

ภัทรฐิติดิลก

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

๓
๖๓ ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอินทร์แก้ว

๖๔ พ.ต.ต.บรรพต
๖๕ พ.ต.ต.ฐิติพงศ์
๖๖ ร.ต.ท.ประจักษ์

สุดยอด
เจนกิจเจริญชัย
เทศทอง

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

กระทรวงกลาโหม
๖๗ ร.ท.วิรัตน์
๖๘ ร.ท.วีระวัฒน์
๖๙ ร.อ.ทองพูล
๗๐ น.ต.ณรงค์

เกตุปลั่ง
โพธิ์ไทรพิทักษ์
วรรณขาม
ขําเขียว

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๗๑ นายจิรวัตร
๗๒ นางมลฤดี
๗๓ นายวราพงษ์
๗๔ นายกรีฑา
๗๕ นายขจร
๗๖ นายพินิจ
๗๗ นายธนกร

กิจกล้า
สุนทราภิวัฒน์
หลวงกลาง
อักษรนันทน์
เศรษฐยานนท์
ผิวผ่อง
รัตตมงคล

แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๘ นางสาววารุณี
วีระวณิชย์
๗๙ นางสาวนงนิตย์
เต็งมณีวรรณ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘๐ นายคูณ
สังข์สูตร์
๘๑ นายเดชะ
มิ่งคละ
๘๒ นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
๘๓ นายนิรันดร์
โตสกุล

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๔ นางเรณู
๘๕ นางวรรณเพ็ญ
๘๖ นางสาวศิริ
๘๗ นางชลิดา
๘๘ นายพิทยา
๘๙ นางสาวภัทรวดี
๙๐ นายสมเกียรติ
๙๑ นายทวี

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕

ว่องส่งสาร
เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
สําแดงเดช
คณะมะ
เลิศอาวาส
นวลละออง
อานอาชา

๔
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

นายณรงค์ชัย
นางสาวอัจฉรา
นางเจตนิพิฐ
นายกฤษดาพร
นายเกษม
นายทองล้วน
นายสมเกียรติ
นายศุภชัย

เทียนทอง
เอื้ออนุกูลพงษ์
นิมาภาศ
มิ่งมิตร
ชุ่มแอ่น
เผ่าวิจารณ์
รุ่งเพชรวงศ์
เม่งพัด

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
จันทร์ทับ
๑๐๐ นายชาญวิทย์
๑๐๑ นายสว่าง
รัตนนรา
๑๐๒ นายนิกร
สีดํา
ผางามวิจิตร
๑๐๓ นายอนพัทธ์
๑๐๔ นายรัฐพล
เจริญผล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พงษ์สุวรรณ
๑๐๕ นายพนม
๑๐๖ นายบุญเกื้อ
๑๐๗ นายชัยวัฒน์
๑๐๘ นายนิทิกร

เจี้ยมดี
ลิ้มลิขิตอักษร
มีนาค

แทน หัวหน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
เหมะ
หัวหน้าสํานักงานไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
๑๐๙ นายอมฤต
๑๑๐ นางจุฑามาศ
สังข์นิมิตร์
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
๑๑๑ นางบุบผา
สิงห์พรหม
แทน ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
๑๑๒ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๓ นางสาวปณิดา
๑๑๔ นายสุทธิ

เอกผดุงพงศ์
เบ็ญจฆรณี

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
ธเนศนิรัตศัย
๑๑๕ นางสาวอัธยา
๑๑๖ นายสมเกียรติ
ทิพย์พรวงษ์
๑๑๗ นายดํารงค์
สุดยอด
ร่วมบุญ
๑๑๘ นายชูชีพ

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

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๙ นายอนุสรณ์

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

ปานะศุทธะ

๕
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๒๐ นายณรงค์ศักดิ์
๑๒๑ นายวงศ์ศักดิ์

สมพัส
ประเทียบอินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๒๒ นายอภิเจตน์

ภู่เพชร

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๓ นางลักขณา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๔ นายพนัส
๑๒๕ นายบุญรอด
๑๒๖ นายเชาวลิต
๑๒๗ นายมานะ
๑๒๘ นายประมุข
๑๒๙ นายจํานงค์
๑๓๐ นายทวีพันธ์
๑๓๑ นายเอกรัฐ
๑๓๒ นางโกศล
๑๓๓ นายสมจิตร์
๑๓๔ นายปราโมทย์
๑๓๕ นายวีระ
๑๓๖ นายวีระ
๑๓๗ นายชาญณรงค์

ทองภูเบศร์
จงมุม
คงแก้ว
โพธิ์น้อย
ติฐิโต
สุขชู
คล้ายเพ็ชร
สว่างยิ่ง
หลักเมือง
มีวาสนา
โมลี
แก้วกัลยา
กิ่งแก้ว
รัตนา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๘ นางชลลดา
๑๓๙ นางวิภาพร

คล้ายคลึง
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๔๐ นายสัญจัย
๑๔๑ นายวาที

จันทร์ผ่อง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๔๒ นายสิทธิพร
๑๔๓ นายสุพจน์
๑๔๔ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๕ นายสุบัน
๑๔๖ นายวิเชียร
๑๔๗ นายชัฎ

สุขประเสริฐ
เพชราภิรัชต์
วิบูลศิลป์โสภณ
สวัสดิ์ประภา
เรียบร้อย
แสงหิรัญภาดา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๘ นางสุขใจ
๑๔๙ นางสาวจิตรา
๑๕๐ นายศุภชัย
๑๕๑ นายวรรธน
๑๕๒ นายมนัส
๑๕๓ นายพลกฤษณ์
๑๕๔ นางสาวสุชญา
๑๕๕ นายกนก
๑๕๖ นายภราดร
๑๕๗ นายสิริศักดิ์

ชื่นจิต
ทับยูง
วินิจโกศล
เติมวรรธนภัทร
พูลมา
จันทร์เกษร
ภคพงศ์พันธุ์
บัวศิริ
เวทยนุกูล
สมบัติทวีพูน

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕๘ นายเชิดศักดิ์
๑๕๙ นางธิดาภา
๑๖๐ นายเชิดพงษ์
๑๖๑ นางสาววรากุล
๑๖๒ นางสาวสุวรัตน์

อรุณโรจน์
งามประดิษฐ์
จันจะนะ
วัชญากาญจน์
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
๒ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
๓ ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
๔ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
๖ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๗ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
๘ นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
๙ นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
๑๐ นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
๑๑ นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
๑๒ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
๑. มอบเสื้อสามารถโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร “ค่ายคนไทย...ไร้พุง”
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบั นทึก ความเข้า ใจความ
ร่วมมือ (MOU) โครงการ “จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปีที่ ๒” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี
ได้ใช้กลยุทธ์การจัดค่ายคนไทยไร้พุงเป็นกลวิธีหลัก จากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถลดน้ําหนักได้ร้อยละ ๙๒.๓๓ ส่วนใหญ่ลดได้ตั้งแต่ ๑ – ๓๓ กิโลกรัม ซึ่งโอกาสนี้มีผู้บริหารระดับจังหวัด
และบุคคลตัวอย่างที่สามารถลดน้ําหนักได้ตั้งแต่ ๖ – ๓๓ กิโลกรัม และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติทุกท่านที่สามารถ
ลดน้ําหนักได้ จังหวัดขอมอบเสื้อสามารถให้แก่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลดน้ําหนักได้
๘.๕ กิโลกรัม พ.ต.ท.ประสาน จังพานิช พนักงานสอบสวนชํานาญการพิเศษ ลดน้ําหนักได้ ๖ กิโลกรัม นายโยธิน ต้นสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี ลดน้ําหนักได้ ๒๓ กิโลกรัม และ นายธนา เครือพยัคฆ์
นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ลดน้ําหนักได้ ๓๓ กิโลกรัม
๒. มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์
ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ ได้จัดโครงการ
“ประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาย้อย
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และโรงเรียน
บ้านแม่ประจันต์ อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๓. มอบประกาศเกี ยรติ บั ตรแก่ ผู้ บริ จาคเงิ นสนั บสนุ นโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพครัวเรือนยากจนของจังหวัดเพชรบุรี ให้มีรายได้พ้นเกณฑ์
จปฐ. โดยอําเภอบ้านลาดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ และสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
สาขาอําเภอบ้านลาด ได้จัดทําโครงการแบ่งปันน้ําใจช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอําเภอบ้านลาด
ต่อยอดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน โดยขอรับการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อมอบให้แก่
ครัวเรือนเป้าหมาย โดยอําเภอบ้านลาด ได้รับบริจาคเงินจาก นายชัชชาย เลาหะสัมพันธพร (ร้านชาญชัยเซรามิค)
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทํา
ประกาศเกียรติบัตรมอบแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
๔. มอบประกาศเกียรติบัตรตามโครงการไข่ไก่เพชรบุรีปลอดภัย และอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจําปี ๒๕๕๓ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัด
รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กํากับ ดูแล กระบวนการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ ตั้งแต่การผลิต ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้อาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการไข่ไก่เพชรบุรีปลอดภัย โดยเก็บตัวอย่างไข่ไก่
จากฟาร์มมาตรฐาน จํานวน ๑๗ แห่ง ส่งตรวจสอบสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ไม่พบสาร
ตกค้างในไข่ไก่ทุกตัวอย่าง เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงไข่ไก่ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทําประกาศเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ประกอบการ จํานวน ๑๗ ราย ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี
จํานวน ๕ ราย อําเภอบ้านลาด จํานวน ๒ ราย อําเภอบ้านแหลม จํานวน ๑ ราย อําเภอชะอํา จํานวน ๖ ราย
อําเภอเขาย้อย จํานวน ๑ ราย อําเภอท่ายาง จํานวน ๑ ราย และอําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๑ ราย

๘
สําหรับกิจกรรมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๓ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด จํานวน ๘ ราย ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นายประโลม พ่วงศรี อาสาปศุสัตว์อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นายอุดม
หมันมณี อาสาปศุสัตว์อําเภอชะอํา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นายลือชัย น้อยจริง อาสาปศุสัตว์อําเภอ
แก่งกระจาน รางวัลชมเชย ได้แก่ นายจวน เสน่ห์ติบัง อาสาปศุสัตว์อําเภอหนองหญ้าปล้อง นายอาคม จันทร์บุญ
อาสาปศุสัตว์อําเภอเขาย้อย นายตันโจ นิลห้อย อาสาปศุสัตว์อําเภอบ้านลาด นายเสน่ห์ บุญโพธิ์ อาสาปศุสัตว์
อําเภอบ้านแหลม และนายไพรัช ว่องไว อาสาปศุสัตว์อําเภอท่ายาง
๕. มอบเงิ น รางวั ล แก่ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ร างวั ล การประกวดกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมความปลอดภัยและไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง ระดับภาค
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ การวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ และการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบชุดการแสดง
ตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง
ระดับภาค เพื่อคัดเลือกผู้แทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดฯ นักเรียนจังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัล จํานวน 3 ราย
ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต” ได้รับ
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวปิยธิดา เฉียบแหลม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “วัฒนธรรม
ความปลอดภัย ใส่ใจตั้งแต่วันนี้” ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง” ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงศิริพร จันทร์แย้ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
๖. มอบประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ประจําปี ๒๕๕๓
ผู้แทน ผอ.สพท. เขต ๑ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัด
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างเป็นประจําทุกปี โดยในปี ๒๕๕๓ มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๕๓ โรงเรียน โรงเรียนจาก
จังหวัดเพชรบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๓ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านแหลม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ และโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญ
กําลังใจแก่โรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จังหวัดจึงได้จัดทําประกาศเกียรติบัตรมอบให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
๗. มอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศชุดครูฝึก และวิทยากรอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
ดีเด่นระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๓
ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ว. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ จัดประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
ระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๓ โดยคัดเลือกจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองดีเด่นระดับจังหวัด ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนที่รับผิดชอบของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ รวม ๗ จังหวัด ผลการประกวด
ชุดครูฝึกและวิทยากรดีเด่นระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๓ รางวัลชนะเลิศลําดับที่ ๑ ได้แก่ ชุดครูฝึกและวิทยากร
ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๒ ราย

๙
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ/ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด
(๑) นายเกียรติกุล รุณภัย
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(๒) นายภิญโญ ไทยถาวร
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
(๓) นายกฤษดาพร มิ่งมิตร
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
(๔) นางชลลดา คล้ายคลึง
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
(๕) นางสาววรรณา เชี่ยวสมุทร
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
(๖) นายอภิเชษฐ์ ปั้นทอง
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
(๗) นายจาตุรณต์ สยนานนท์
ผู้อํานวยการ คปภ. จังหวัดเพชรบุรี
(๘) นายอรรถพร พัฒราช
ผู้อํานวยการ สํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
(๙) นายอภิเจตน์ ภู่เพชร
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
(๑๐) นายทวีพันธ์ คล้ายเพ็ชร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
๑.๒ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางสาวศิริ วัดสว่าง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก สํานักงานประมงอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๓
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ รายจ่ายประจํา เงินงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ ๗,๗๔๑.๗๓ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๗,๖๐๘.๔๗ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๘.๒๘ รายจ่ า ยลงทุ น
เงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๕๒๘.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๑๗๗.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๔ ภาพรวม
เงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๑๐,๒๖๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙,๗๘๖.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๙
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายได้ ๘๖.๑๔
ภาพรวม เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๙๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๕.๒๙ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๗๓๓.๔๔ เบิกจ่ายได้ ๒,๖๖๘.๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔ เทียบกับ
เป้าหมาย เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ ๙๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๗.๖๔ ลําดับผลการเบิกจ่ายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยู่ในลําดับที่ ๔๔ งบลงทุนอยู่ในลําดับที่ ๔๓ ภาพรวมอยู่ในลําดับที่ ๓๘
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท และ
เบิกจ่ายเกินเป้าหมาย ๕ อันดับแรก ได้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๙๙ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๑๒ และโครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๑๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท และเบิกต่ํากว่าเป้าหมาย ๕ อันดับแรก ได้แก่ ศูนย์วิจัย
และพั ฒ นาการเกษตรเพชรบุ รี เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๗๔.๓๖ ศู น ย์ ก ารทหารราบ เบิ ก จ่า ยได้ ร้ อ ยละ ๖๔.๒๑
โครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๓.๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เบิกจ่ายได้

๑๐
ร้อยละ ๕๕.๐๖ และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ค่ายนเรศวร) เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๓๙ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑,๐๓๖.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๙๗๒.๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๕
ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๑
จํานวน ๑,๒๗๙.๖๒ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๙๑.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๗๐.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๓.๖๗ วงเงินที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๒ จํานวน ๖๐๘.๒๕ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ ๑๐๑.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๔๑๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔ ภาพรวมเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายต่อเงินจัดสรร
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๒.๕๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๔๔
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสําหรับเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๒ กรณีมีหนี้ผูกผันทุกรายการ และกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกงบรายจ่าย ยกเว้น
งบดําเนินงานและงบบุคลากร ดังนี้ ๑) เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ ที่มีวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่
๒๐ ล้านบาทขึ้นไป ๒) เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่มีวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่ ๑๕ ล้านบาทขึ้นไป ๓) เงิน
งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ที่มีวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่ กทม. เมืองพัทยา และ อปท. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ดังนี้ ๑) เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๙
ที่มีวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ๒) เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่มีวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่
๕ ล้านบาทขึ้นไป ๓) เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ที่มีวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ สมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ส่วนราชการต้องบันทึก
ข้อมูลเข้าในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. กรณีบันทึกข้อมูลไม่สําเร็จ
หรือมีข้อผิดพลาดหรือระบบมีปัญหา ให้บันทึกข้อมูลด้วย Excel Form ลงแผ่น CD หรือ Thumb Drive พร้อมส่ง
แบบรายละเอียดการนําส่งข้อมูล เพื่อให้สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีรับลงทะเบียนพร้อมแผ่น CD หรือ Thumb Drive
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ส่วนราชการที่ลงทะเบียนไว้ ต้องนําข้อมูล
เข้าสู่ระบบให้แล้วเสร็จ และต้องบันทึกเฉพาะเครื่อง Terminal ที่สํานักงานคลังจังหวัดเท่านั้น โดยการนําส่งข้อมูล
ต้องระบุวันที่ผ่านรายการ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ กรณีส่วนราชการมีรายการเบิกเกินส่งคืนหรือรายการ
เบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ซึ่งส่วนราชการมีความจําเป็นที่จะใช้เงินดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องทําการบันทึก
รายการเบิกเกินส่งคืนหรือบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อจะได้
สามารถเบิกเงินดังกล่าวมาใช้ให้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ในส่วนของระบบ GFMIS จะปิดทําการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อยกยอดข้อมูล ดังนั้น ส่วนราชการจะปฏิบัติงานระบบ GFMIS ตามปกติได้
ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป รวมถึงการบันทึกการจ่ายของรายการที่ขอเบิกที่นําส่งข้อมูล ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๓ โดยระบุวันที่ผ่านรายการตามวันที่ได้มีการจ่ายเงินจริง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ๑) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอทั้ง
๘ อําเภอ ได้ออกติดตามและเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รวม ๒๓๑ ครัวเรือน ๒) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพ

๑๑
ด้านปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอได้ออกตรวจสอบคอกสัตว์และให้คําแนะนําในการสร้างคอกแก่ครัวเรือน
ยากจนเป้ า หมายในพื้ น ที่ ทั้ ง ๘ อํ า เภอ จํ า นวน ๔๐๘ ครั ว เรื อ น ๓) คณะทํ า งานส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นประมง
สํานักงานประมง ได้ออกติดตามและให้คําแนะนําแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จํานวน ๖๑ ครัวเรือน ๔) คณะทํางาน
ส่งเสริมอาชีพด้านเย็บผ้าและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน
และดูความพร้อม จํานวน ๑๑ ครัวเรือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
ปลัดจังหวัด
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ถึงสาเหตุการยุติเรื่อง/ลูกหนี้ไม่ประสงค์ขอกู้ ดังนี้ เจ้าหนี้ไม่มา
ประนอมหนี้ ลูกหนี้หาหลักประกันไม่ได้ ไม่มีคนค้ําประกัน ไม่มีสัญญากู้ ไม่มีอาชีพที่แน่นอนจึงไม่มีรายได้
ให้ธนาคารวิเคราะห์ มีภาระหนี้ที่จะต้องรับผิดชอบมากกว่ารายได้ ลูกหนี้ชําระหนี้เสร็จก่อนวันเจรจาประนอมหนี้
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เป็นญาติพี่น้องกัน คุณสมบัติของลูกหนี้ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
ติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ และลูกหนี้ไม่มาติดต่อกับธนาคาร
สําหรับเหตุผลของการถอนเรื่องจากธนาคาร เนื่องจาก ลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามวิธีการกู้เงินของธนาคารได้ ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตกลงผ่อนชําระกันเอง ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เป็นญาติกัน ลูกหนี้ไม่สามารถ
ผ่อนชําระหนี้ตามที่ธนาคารกําหนดได้ ลูกหนี้ไม่สามารถทําตามเงื่อนไขของธนาคารได้ ลูกหนี้ไม่มีบัญชีเงินกู้
กับธนาคารจึงไม่สามารถกู้ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ พิธีบําเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว
หั ว หน้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ ระนครคี รี ด้ ว ยวั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของทุ ก ปี เป็ น วั น คล้ า ยวั น เสด็ จ สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดให้เป็นวันพระจอมเกล้า
เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยมีพิธีวางพานพุ่ม
พิธีบวงสรวงและพิธีบําเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพระนครคีรี
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ พิธีวางพวงมาลากถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช สําหรับปีนี้เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓
จังหวัดจึงกําหนดจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) โดย
ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี จัดให้มีการประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม รางวัลที่ ๑ เงินสด จํานวน
๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ เงินสด จํานวน ๒,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ เงินสด จํานวน ๑,๕๐๐ บาท และรางวัลชมเชย
๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ในส่วนของรายละเอียด สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

๑๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดปาฐกถาทางวิชาการ เรื่อง
(นางนฤมล ปาลวัฒน์) “น้อมรําลึกหนึ่งศตวรรษพระพุทธเจ้าหลวง กับเมืองเพชรบุรี และการพัฒนาประเทศไทย” เพื่อ
น้อมรําลึกถึงหนึ่งศตวรรษแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ในวั น เสาร์ ที่ ๒๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ หลั ง เสร็ จ พิ ธี ว างพวงมาลา จะมี พิ ธี ป ลู ก ต้ น มะฮอกกานี
ณ พระรามราชนิ เ วศน์ (วั ง บ้ า นปื น ) ขณะเดี ย วกั น จะมี ก ารแจกและจํ า หน่ า ยต้ น มะฮอกกานี โดยสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี รับเป็นเจ้าภาพ
สําหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางจังหวัดประสานกับส่วนกลาง กําหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เนื่องจากทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อขอจองนิทรรศการเคลื่อนที่จากกรมศิลปากรได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยจังหวัดขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ร่วมจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพระองค์ท่าน ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สําหรับรายละเอียด จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินทํากิน/โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๔
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกประกาศ ส.ป.ก. จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนด
ระยะเวลายื่นคําร้องขอที่ดินทํากิน ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ กําหนดให้เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทํากินมายื่นคําร้อง
ขอรับที่ดินทํากินที่ ส.ป.ก. จังหวัดเพชรบุรี ได้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรมายื่น
คําร้อง จํานวน ๑,๗๔๔ ราย ซึ่ง ส.ป.ก. จังหวัดเพชรบุรี ต้องดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป
ในส่วนของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
มีแผนงานอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ระยะเวลา ๓ เดือน และกําหนดเปิดรับสมัครให้แก่
ผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพการเกษตร ในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้วเกษตรกรต้องเข้าสู่เงื่อนไข
การได้รับการจัดที่ดิน ดังนี้ ๑) ไม่มีที่ดินทํากินของตนเองและครอบครัว ๒) ผู้ไม่มีที่ดินทํากินและประสงค์จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส.ป.ก. จะจัดที่ดินรองรับในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน รายละ ๓ – ๕ ไร่ โดยอนุญาตให้เข้า
ทําประโยชน์ชั่วคราว เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ๓) ต้องเข้าทําประโยชน์ในที่ดินรองรับตามกําหนดเวลา หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ส.ป.ก. กําหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ๔) ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยตนเอง สามารถ
เลี้ยงชีพและยกระดับการผลิตของตนเองได้ โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ผู้แทน ผจก.ส่วนบริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หลายแบบให้เลือกใช้ ราคา
บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) เริ่มต้นที่ ๕๙๐ บาท ส่วนราชการใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแจกจ่ายที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน เป็นกองทุน
ที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่หนึ่ง ๆ ด้วยความสมัครใจ เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ฯลฯ ที่ประสงค์
จะดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิดจนตายบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกัน การดําเนินงานมีรูปแบบที่หลากหลาย
แตกต่างกันออกไป เช่น สมาชิกมีการออมเงินวันละบาท เพื่อฝึกการออมทรัพย์และการมีส่วนร่วมในการจัด

๑๓
สวัสดิการ แก่สมาชิกเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย การประกอบอาชีพการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น ขณะนี้มีกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว จํานวน ๕๒ กองทุน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา
เขต ๗ อําเภอชะอํา แทนตําแหน่งที่ว่าง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๙๓ คน มาใช้สิทธิ จํานวน ๑๗๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๖๗ บัตรที่เป็นคะแนน จํานวน ๑๖๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ บัตรเสีย จํานวน ๖ บัตร คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๔๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาประกอบผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน –
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลือกตั้งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และมีมติแต่งตั้ง นายธนาวุฒิ แก้วน้อย เป็นประธานกรรมการ
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ์ นายวิเชียร ปลื้มจิตร์ และ
นายสนอง เบี่ยงสวาท เป็นกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด และนายบันเทิง เกตุสุริวงค์
เป็นกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ตามที่สถานศึกษาและส่วนราชการได้ขอความร่วมมือ ดังนี้ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒,๐๐๐ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
5.1 มาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดเพชรบุรี
พลังงานจังหวัด
เรื่องของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการช่วยทบทวนมาตรการ รอบ ๖ เดือน ให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาตรการประหยัดพลังงาน เป็นอีกตัวชี้วัดของจังหวัด ส่วนราชการใดที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลลงใน
(นางนฤมล ปาลวัฒน์) e-report ขอให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ
๕.๒ มิติใหม่ของการบริหารและบริการวิชาการ “หนึ่งคณะ หนึ่งอําเภอ”
ผู้แทน อธิการบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎเพชรบุ รี มิ ติ ใหม่ ของการบริ หารและบริ การวิ ชาการ “หนึ่งคณะ หนึ่ งอํ าเภอ”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บุคลากรของทุกภาคส่ วนของมหาวิทยาลัย นอกจากปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติแล้ว
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ข (๒) คือสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่
ตามแผน ระยะ ๕ ปี และ ๑ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริการวิชาการใน
ชุมชนเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔
๕.๓ โครงการพัฒนาและป้องกันเอง ปี ๒๕๕๓
ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ว. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเพชรบุรี จัดฝึกอบรม อพป. จํานวน ๑๒ หมู่บ้าน
โดยแบ่งเป็นหมู่บ้านตอนใน จํานวน ๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านชายฝั่งทะเล จํานวน ๓ หมู่บ้าน และหมู่บ้านชายแดน
จํานวน ๖ หมูบ่ ้านใน จํานวน ๑๒ หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บา้ นจัดตั้งใหม่ จํานวน ๔ หมูบ่ ้าน และหมู่บา้ นฝึกทบทวน
จํานวน ๘ หมูบ่ ้าน
ในส่วนของการประกวดหมู่บ้าน อพป. ระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๓ ของกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือกหมู่บ้าน อพป. ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเป็นหมู่บ้าน
ชายแดน ได้แก่ บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด
เนื่องจากมีความพร้อมในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้น้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดําเนินชีวิตเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ ๑ ทั้งรางวัลชนะเลิศชุดครูฝึก อพป.
และรางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน อพป. ระดับภาค
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แก้วทอง)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

