รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 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

นายชาย
นายชุมพร
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นางสุรัตน์
นายสาธิต
นายพศวีร์
นางลัดดาวรรณ
นายเผ่าพงศ์
นายพนอม
นายพิภพ
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายอํานาจ
นายเลิศศักดิ์
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร

พานิชพรพันธุ์
แสงมณี
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
สมสมาน
แก่นแก้ว
พลบุตร
รัตนศรีทอง
สมใจ
สุขเจริญ
แฮวอู
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
ชัยศาสตรศิลป
เครือนาค
กรีสุระเดช
กรมมา
ตั้งปัญจศิล
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์

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

๒
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายวันชัย
นางนิทรา
นายพิทักษ์
นางอุไรวรรณ
นางสาวศุทธณัช
นายวิทยา
นายศักดิ์ชัย
นายวัชรินทร์
นางสาวสมมาตร
ว่าที่ร้อยตรียอดชาย
นายสุรินทร์
นายประสาร
นายเอกภพ
นางสาวณุวรรณา

จันทรกูล
แย้มบุตร
บุญชูกุศล
คูหพันธ์
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน์
วังทอง
วากะมะนนท์
รัตนแสง
ปาระมาศ
ธีรจามรนันท์
สง่าแสง
จันทร์เพ็ญ
อนันตกิจไพศาล

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

อําเภอ
๓๙ นายประจวบ
๔๐ นายเลิศพรไชย
๔๑ นายสุนทร
๔๒ นายประมณฑ์
๔๓ นายไพบูลย์
๔๔ นายวิรัตน์
๔๕ นายรัฐพล
๔๖ นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
ไชยฤทธิ์
ธนังสิทธิ์
สุจริต
ยิ้มแย้ม
ไชยสิทธิ์
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๗ พ.ต.ต.อภิรัตน์
๔๘ พ.ต.อ.สุวัฒน์
๔๙ พ.ต.อ.วิทัศน์
๕๐ พ.ต.อ.เดชา
๕๑ พ.ต.ท.ชูชาติ
๕๒ พ.ต.ท.วินัย
๕๓ พ.ต.อ.วีระยศ
๕๔ พ.ต.อ.วรเดช

รอดชูแสง
สุวรรณนิกขะ
บริรักษ์
รักษ์งาม
นามจัด
ปริยะเลิศพงศ์
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
สวนคล้าย

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน

๓
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

พ.ต.อ.จักรพันธ์
พ.ต.ท.สมบัติ
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.สุชาติ
พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์

๖๐ พ.ต.ต.ฐิติพงศ์
๖๑ ร.ต.อ.ณัฐพงศ์

เจนกิจเจริญชัย
อําไพจิตร์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

กระทรวงกลาโหม
๖๒ ร.อ.วิรัตน์

เกตุปลั่ง

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
๖๓ นายจิรวัตร
๖๔ นายรังสรรค์
๖๕ นายวันชัย
๖๖ นายธนกร

กิจกล้า
สอนส่งกลิ่น
จันทรกูล
รัตตมงคล

๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

สังข์นิมิตร์
อักษรนันทน์
สุภาพจน์
เศรษฐยานนท์
แก้วขาว

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

นางสุฑามาศ
นายกรีฑา
นางอุไรวรรณ
นายขจร
นายจรูญ

แก่งสันเทียะ
ณ บางช้าง
ชัยพันธ์
แสงนิล
บุญชูวิทย์

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
๗๒ นายอัครพล
พึ่งธรรม
๗๓ นางสาวนงนิตย์
เต็งมณีวรรณ

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๔ นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน์
หนูพรหม
๗๕ นายสุรศักดิ์
๗๖ นางเธียรรัตน์
กล่อมประเสริฐ
๗๗ นายคูณ
สังข์สูตร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายประกิต
นายสมเกียรติ
นางมาลัย
นางสาวนวนิตย์
นางวรรณเพ็ญ
นางสาวศิริ
นายศักดา
นายนที
นางสาวมนกรณ์
นายนที
นายสมเกียรติ
นายมานิตย์
นายทองล้วน
นายศุภชัย
นางสาวปิยรัตน์
นายอํานวยพร
นายพิทยา

ขําเลิศ
รุ่งเพชรวงศ์
อิ่มศิลป์
คล่องแคล่ว
เกตุกล่ํา
วัดสว่าง
ประจักษ์บุญเจษฎา
อานอาชา
ยอดใจ
สะอาดนัก
นวลละออง
พุ่มร่มไทร
เผ่าวิจารณ์
เม่งพัด
ตรีนิติ
ศิลปโอสถ
คณะมะ

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง ๑ สํานักชลประทานที่ ๑๔
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
๙๕ นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
๙๖ นางอริยา
สะมะทอง
๙๗ นางสาวนันทินี
พริ้มเพราะ
๙๘ นายปณัย
หนูแท้
๙๙ พ.จ.อ.เมืองชล
วงศ์สุวรรณ

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๐ นายรัชชัย
พรหมา
๑๐๑ นายชัย
แก้วใหญ่
๑๐๒ นายรักษ์เกล้า
สถานสุข
๑๐๓ นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทร์

แทน ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๔ นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
๑๐๕ นายไพศาล
เทพสุต
แทน โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

๕
กระทรวงพลังงาน
๑๐๖ นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๗ นางสาวเปรมนีย์

ทรัพย์โชคไชย

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
๑๐๘ นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
๑๐๙ นายชูชีพ
ร่วมบุญ
๑๑๐ นายปรีชา
อมรพันธางค์
๑๑๑ นายอนันต์วัฒน์
ทองสีไพล

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุร)ี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๒ นายวีระ
กระทรวงยุตธิ รรม
๑๑๓ นายสุพจน์
๑๑๔ นางบุษศา

บุญมาเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

สวนอินทร์
ประพันธ์

แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
๑๑๕ นายไกรวิทย์

เอกธรรมสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๑๖ นางลักขณา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๗ นายวิรัช
๑๑๘ นายสุรพงษ์
๑๑๙ นางสาวชูศรี
๑๒๐ นายบุญรอด
๑๒๑ นายอภิชาต
๑๒๒ นายมานะ
๑๒๓ นายนิมิตร
๑๒๔ นายวีรวัฒน์
๑๒๕ นายจํานงค์
๑๒๖ นายณรงค์
๑๒๗ นางกมลวรรณ

อธิรัตนปัญญา
สาคเรศภักดีรักษ์
อุดมกุศลศรี
พุทธารักษ์
สามนคร
โพธิ์น้อย
อาศัย
สวัสดิ์สุข
สุขชู
นิติกาล
เกียร์ช

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

๖
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

นายสมจิตร์
นางมณฑา
นายมหิศร
นายชาญณรงค์
นายสมหมาย

มีวาสนา
บัวศิริ
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
ลิ้มเจริญ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๓ นางประไพพิศ
๑๓๔ นางวิภาพร

สิงหเสม
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๓๕ นายวาที
๑๓๖ นายสรรเพชญ

อากาศวิภาต
ตรีเทพ

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
๑๓๗ นายชัยรักษ์
๑๓๘ นายสุพจน์
๑๓๙ นางบุญสม
๑๔๐ นายศักดิ์สิทธิ์
๑๔๑ นายวิโรจน์
๑๔๒ นายชัฏ

คุ้มโต
เพชราภิรัชต์
นุชนิยม
วิบูลศิลป์โสภณ
ปิ่นเศียร
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๓ นางสุขใจ
๑๔๔ นางสาวจิตรา
๑๔๕ นางกนกวรรณ
๑๔๖ นายอธิก
๑๔๗ นายอนุรักษ์
๑๔๘ นายสําราญ
๑๔๙ นายเสนาะ
๑๕๐ นายกนก
๑๕๑ นายภราดร
๑๕๒ นายสงวน
๑๕๓ นายมานะ

ชื่นจิต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
คงจรูญ
พรสมบูรณ์ศิริ
พวงเจริญ
เอี่ยมเอก
บัวศิริ
เวทยนุกูล
จิตต์พุ่ม
ภุมรา

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าร่วมประชุม

๗
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

นายมนัส
นายเจริญฤทธิ์
นางพัชราภรณ์
นายเชิดพงษ์
นางสาววรากุล
นางสาวนัทธมน
นางสาวสุวรัตน์

เนียมเงิน
จันทร์ทิมา
แสวงศักดิ์
จันจะนะ
วัชญากาญจน์
รัตนวิบูลย์
มุขรัตน์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสุรชัย อังเกิดโชค)
๒ การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
๓ ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
๔ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๕ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี
๖ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๗ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
๘ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
๙ ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
๑๐ ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
๑๑ รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๑๒ สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
๑๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑๔ รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๕ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
๑๖ นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
๑๗ นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
๑๘ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด

๘
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. ร่วมบริจาคเงินสมทุบก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้จัดทํา
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระบรม
ราชสมภพ เมื่อปี ๒๕๔๗ โดยได้จัดทําโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จังหวัดตั้ง
งบประมาณ ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๓๕,๗๙๗,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๓๕ ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนร่วมบริจาค ประมาณ ๒๐ ล้านบาท ในส่วนของการดําเนินงานก่อสร้างฐานพระบรมราชาอนุเสาวรีย์
ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว การดําเนินการหล่อพระบรมรูป ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างนําความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขอยู่ ๓ จุด
ช่างสิบหมู่กําลังดําเนินการ
จาการปฏิ บั ติ ราชการในพื้ นที่ จั งหวั ดเพชรบุ รี จนครบเกษี ยณอายุ ราชการ ของผู้ ว่ าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มีความจํานงร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จํานวน ๑ แสนบาท
๒. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคล องค์กร เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี ๒๕๕๔
เกษตรจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร เกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ จะได้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทุ่งพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร เกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอําเภอ) ดีเด่น ได้แก่ นายชาญณรงค์ พวงสั้น
ตําแหน่ง เกษตรอําเภอบ้านลาด ๒) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําอําเภอ (เกษตรตําบล) ดีเด่น ได้แก่
นายณรงค์ สําแดงเดช ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง
๓) พนักงานราชการที่ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล) ดีเด่น ได้แก่ นายจตุภูมิ จิตต์ประเสริฐ
สํานักงานเกษตรอําเภอเขาย้อย และนายประชา ปิ่นทอง สํานักงานเกษตรอําเภอท่ายาง ๔) พนักงานราชการ
ที่ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ดีเด่น ได้แก่ นางสาวขวัญเรือน เทียบอินทร์ สํานักงาน
เกษตรอําเภอท่ายาง และนางสาววลัยพร ปี่แก้ว สํานักงานเกษตรอําเภอเขาย้อย ๕) ศูนย์บริการและถ่ายทอด

๙
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเด่น อันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง อันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน ๖) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทํานา อันดับ ๑ ได้แก่ นายไพโรจน์ พ่วงทอง
ตําบลบางเค็ม อําเภอเขาย้อย อันดับ ๒ ได้แก่ นายสมพงษ์ หลําทอง ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
อันดับ ๓ ได้แก่ นายพิสิษฐ์ สว่างยิ่ง ตําบลยางหย่อง อําเภอท่ายาง ๗) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน อันดับ
๑ ได้แก่ นายแสวง สิทธิไชย ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง อันดับ ๒ ได้แก่ นายมานะ ดียิ่ง ตําบลหนองกระเจ็ด
ตําบลบ้านลาด ๘) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําไร่ อันดับ ๒ ได้แก่ นายเพลิน ฤทธิ์ถิ ตําบลป่าเด็ง อําเภอ
แก่งกระจาน ๙) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม อันดับ ๑ ได้แก่ นายประวิทย์ ไมตรีจิตต์ ตําบลท่าคอย
อําเภอท่ายาง อันดับ ๒ ได้แก่ นายทุเรียน บุญจันทร์ ตําบลหนองกระเจ็ด อําเภอบ้านลาด อันดับ ๓ ได้แก่
นายรังสรรค์ สรรพอุดม ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม ๑๐) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น อันดับ ๑ ได้แก่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดกุฎิ ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม อันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนขุนห้วย
ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา อันดับ ๓ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาช่องสะแก ตําบลช่องสะแก อําเภอ
เมืองเพชรบุรี ๑๑) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ตําบล
ท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง อันดับ ๓ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรโรงเรียนบ้านพุตูม ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด
๑๒) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายนิธิพร เอื้อดิเรกฤทธิ์ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้านท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กหญิงสาวิตรา คําโพธิ์ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้านพุตูม ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด ๑๓) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับ ๒ ได้แก่ นางสิรินรัตน์
เสนาะน้อย ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง อันดับ ๓ ได้แก่ นางแก้วมณี
อ่อนแก้ว ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านพุตูม ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด ๑๔) ศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น อันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด อันดับ ๒
ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตําบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย
๓. มอบโล่และเงินรางวัลแก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์
ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนดจัดโครงการอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนทุกเขตพื้นที่
การศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ สามารถ
นําไปถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้ โดยในโครงการได้กําหนดให้มีการประเมิน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่เขตการศึกษาละ ๒ โรงเรียนคัดเลือกให้เหลือโรงเรียนต้นแบบเพียงการศึกษาละ ๑
โรงเรียน จังหวัดเพชรบุรีจึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามโครงการดังกล่าว ผลการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๓
ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ ตําบลท่าช้าง อําเภอบ้านลาด
๔. มอบเงินรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๓
ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จัดให้มีโครงการอาสาสมัครประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรประกันภัย ช่วยนํา

๑๐
ความรู้และข่าวสารด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เห็นความสําคัญ
ของการประกั น ภั ย มี ก ารรั บ สมั ค รและจั ด อบรมความรู้ ป ระกั น ภั ย เพิ่ ม เติ ม ทุ ก ปี โดยเน้ น ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย และไมโครอินชัวรันส์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓
อาสาสมัครประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี มีกระจายอยู่ในทุกอําเภอ จํานวน ๑๕๓ คน สํานักงาน คปภ. มีโครงการ
ประกวดอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น โดยคัดเลือกจากอาสาสมัครประกันภัยที่มีผลงานในการช่วยปฏิบัติภารกิจ
เผยแพร่ความรู้ประกันภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี
มีอาสาสมัครประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ ยินดี ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ได้แก่ นายโสภณ นามเดช ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ นางกมลชนก โตทรัพย์ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
สามารถบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและประสานเชื่อมโยงแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
กรมการปกครองได้จัดโครงการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สามารถบูรณา
ปลัดจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและประสานเชื่อมโยงแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับอําเภอและระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ กม. เล็กเห็นประโยชน์และความสําคัญ
ของการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ กม. ในการบูรณาการจัดทําแผนฯ
รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ กม. โดยให้อําเภอคัดเลือกหมู่บ้านที่
กม. มีผลงานโดดเด่นด้านการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน อําเภอละ ๑ หมู่บ้าน ส่งผลงานเข้าประกวด
ในระดับจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา ผลการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) สามารถบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและประสานเชื่อมโยงแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับจังหวัด
มีดังนี้ หมู่บ้านชนะเลิศ ได้แก่ บ้านวังไคร้ หมู่ที่ ๓ ตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง ได้รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อม
โล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมการปกครอง หมู่บ้านรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๕
ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง ได้รับประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมการปกครอง หมู่บ้านรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ ได้แก่ บ้านดอนยางโทน หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองขนาน ได้รับประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมการปกครอง
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารเกษียณอายุราชการ
(๑) นายชาย
พานิชพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
(๒) นางนิทรา
แย้มบุตร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
(๓) นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
๑.๒ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่

๑๑
(๑) นายชัยรักษ์ คุ้มโต
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) นายชัยทูรย์ ละมูล
หั วหน้ าสํ านั กงานสาขาชั่ งตวงวั ดเพชรบุ รี ย้ ายมาจาก
สํานักชั่งตวงวัด (ส่วนกลาง)
๑.๒ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
- นางชื่นจิตร
คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
คลังจังหวัด
ผลการเบิ ก จ่ า ยตั้ ง แต่ ต้ น ปี จนถึ ง วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๔ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบลงทุน ๒,๘๔๕.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๒๑๙.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๙ งบประจําได้รับจัดสรร
๘,๓๕๑.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘,๑๖๔.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๑,๑๙๗.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐,๓๘๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบ
๗๕ จังหวัด ลําดับผลการเบิกจ่ายในภาพรวม อยู่ในลําดับที่ ๒๙ งบลงทุน อยู่ในลําดับที่ ๕๔ งบประจํา อยู่ในลําดับ ๔๑
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
๑) การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดําเนินการได้ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๒๔.๐๐ น. ๒) การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน เจ้าของ
งบประมาณที่ไม่มีเครื่อง Terminal สามารถสํารองเงินในระบบได้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐ น.
๓) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขบัญชีของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างให้ถูกต้อง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน จังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด จากการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
จนถึงปัจจุบัน ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ ๑) เตรียมความพร้อม โดยการจัดตั้ง ศจพ. จังหวัด อําเภอ รวบรวม
ครอบครั วยากจน ๒) ค้ นหาครั วเรือนยากจน สร้างความเข้ าใจกับ ศจพ. จัดเวทีค้นหาครอบครั วเป้าหมาย
วิเคราะห์ปัญหารายครัวเรือน ๓) แก้ไขปัญหา ครัวเรือนยากจนจัดทําแผนพัฒนาวิถีชีวิต จัดทําแผนแก้ไขความ
ยากจนระดั บ อํ า เภอ จั ง หวั ด แก้ ไ ขปั ญ หาโดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปรั บ แผนพั ฒ นาอํ า เภอ ๓ ปี สนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา ๔) ติดตามผล ติดตามผลในพื้นที่โดยคณะทํางานทั้งหมด ติดตามผลโดยการรายงาน

๑๒
ผลในการประชุม ติดตามผลกับ อปท. ที่มีครัวเรือนยากจน ๕) ขยายผล จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาความยากจน
ในศู นย์เรียนรู้ ระดับอํ าเภอ จั ดคลิ นิกยากจนในศูนย์เรี ยนรู้ทุ ก ๓ เดื อนสร้างเครื อข่ ายดู แ ลครอบครั วยากจน
๖) ประเมินผล โดยการสํารวจข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๒ สํารวจข้อมูล จปฐ. ข้อ ๓๐ ซ้ํา ทุก ๔ เดือน ตลอดจนผลิตสื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลการดําเนินงานเมื่อเริ่มโครงการ จํานวน ๒,๐๓๔ ครัวเรือน ปัจจุบันเหลือ จํานวน
๒,๐๒๕ ครัวเรือน สาเหตุเนื่องจากเสียชีวิต ครัวเรือนที่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน แยกเป็น
๘ ประเภทอาชี พ ได้ แก่ ปศุ สั ตว์ ประมง เกษตร ค้าขาย บริการรับจ้างและอื่น ๆ ช่าง งานฝี มือ เย็บผ้า และ
อุตสาหกรรม
ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของคณะทํางาน ประกอบด้วย ๑) คณะทํางาน
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน
เป้าหมายจํานวน ๔ ครัวเรือน ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท/เดือน ๒) คณะทํางาน
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายปศุสัตว์อําเภอหนองหญ้าปล้อง ติดตามและให้การ
สนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ พบไก่ที่ได้รับการสนับสนุน ๕๐ ตัว/ครัวเรือน ได้ผลผลิตเฉลี่ย
๔๐ –๔๒ ฟอง/วัน ทําให้มีรายได้เสริมเฉลี่ยวันละ ๑๒๐ บาท/วัน ๓) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านบริการ รับจ้าง
และอื่น ๆ แรงงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย วัสดุ อุปกรณ์
ที่ได้รับสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้น ๔) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านเย็บผ้าและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย อาชีพเย็บผ้าและเพาะเห็ด
พบครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ๕) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านประมง สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายอําเภอบ้านแหลม อาชีพเลี้ยงปูดํา พร้อมให้คําแนะนําเป็น
ระยะ ๆ ตลอดการเลี้ยง พบชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองและสามารบริหารจัดการได้ บรรเทาความเดือนร้อน
ด้านเงินทุนของชาวประมง ๖) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ออกติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย พบครัวเรือนขาดความชํานาญ
ในการตัดเย็บเสื้อผ้า แนะนําให้สมัครเรียนเพิ่มเติม ๗) คณะทํางานส่งเสริมอาชีพค้าขาย สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เพชรบุรี ออกติดตามและให้การสนับสนุนครัวเรือน อาชีพค้าขาย อําเภอบ้านแหลม พบครัวเรือนได้รับผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อไม่ตรงกับความต้องการ แนะนําทําความเข้าใจกับครัวเรือนเรื่องการจัดซื้อจ้างจ้างไม่สามารถกําหนดยี่ห้อได้
ให้ค้าขายอย่างต่อเนื่องโดยหมุนเงินซื้อมาขายไป
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
จํานวน ๙ ครัวเรือน ได้แก่ อําเภอแก่งกระจาน จํานวน ๘ ครัวเรือน อาชีพเลี้ยงสุกร จํานวน ๓ ครัวเรือน ทําไร่
จํานวน ๕ ครัวเรือน อําเภอบ้านลาด อาชีพเลี้ยงปลา จํานวน ๑ ครัวเรือน ปัจจุบันผ่านเกณฑ์ จํานวน ๗ ครัวเรือน
ยังตกเกณฑ์ จํานวน ๒ ครัวเรือน ได้แก่ครอบครัวหมู่บ้าน โป่งลึก – บางกลอย เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว
มีจํานวนมาก ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ครัวเรือนที่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๙๔๕ ครัวเรือน ตกเกณฑ์
จํานวน ๗๖ ครัวเรือน เป็นครัวเรือนจากฐานข้อมูลเดิมที่ยังตกเกณฑ์อยู่ จํานวน ๔๐ ครัวเรือน เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์
ที่เพิ่มขึ้นใหม่ จํานวน ๗๔ ครัวเรือน ครัวเรือนเดิมที่ได้รับงบประมาณยังตกเกณฑ์ จํานวน ๒ ครัวเรือน
จากที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งโครงการแก้ไขปัญ หาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และมีการประเมินผลรอบที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า จังหวัด
ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓”

๑๓
ประธาน

ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จํานวน ๒ ครัวเรือน ในหมู่บ้านโป่งลึก – บางกลอย เนื่องจากสมาชิกใน
ครอบครัวมีจํานวนมาก ขอให้อําเภอแก่งกระจานเข้าไปดูแลเป็นกรณีพิเศษ ให้อาชีพ ส่วนครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่ม
สงเคราะห์เนื่องจากพิการ ขอให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าไปดูแล
ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
รับทราบ
มติที่ประชุม
๓.๓ ความคืบหน้าโครงการจังหวัดขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
เกษตรจังหวัด
ความคืบหน้าโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ดังนี้ ๑) มีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนา
หมู่บ้าน จํานวน ๑๑ กลุ่ม (บ้านบางกลอย จํานวน ๕ กลุ่ม บ้านโป่งลึก จํานวน ๖ กลุ่ม) ๒) จัดตั้งอาสาสมัคร
หมู่บ้าน จํานวน ๒๒ คน (บ้านบางกลอย จํานวน ๑๐ คน บ้านโป่งลึก จํานวน ๑๒ คน) ๓) นําประธานกลุ่มพัฒนา
หมู่บ้านอาสาสมัคร ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการบริหาร
จัดการน้ําอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ําห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔) ผลการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ของประชากรหมู่บ้านเป้าหมาย นําเสนอผลการวิเคราะห์จัดทําเป็นรูปเล่ม ๕) การระดมความคิด
ของกลุ่มพัฒนาหมู่บ้าน เสนอความต้องการในการประกอบอาชีพ ได้แก่ อุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ
๔.๑ ขอเชิญ ร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตามที่มีราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ยื่นทูลเกล้าถวายฎีกาไปยังสํานักราชเลขาธิการ และผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานความช่วยเหลือ จํานวน ๗ ราย ทางสํานักราชเลขาธิการ
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อน ผ่านการกลั่นกรอง เหลือ ๓ ราย คือ อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑ ราย
ได้แก่ เด็กหญิงจิตติมา แซ่พู่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๒ ราย ได้แก่ นางสุรินทร์ พิกุลขาว และนางสาว
นลินภัสร์ นนท์ธนาเสถียร
สํานักราชเลขาธิการ จะจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี โดย ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธาน ในวัน
อาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพิธี
รับมอบพระราชทานความช่วยเหลือ จํานวน ๓ ราย การมอบถุงพระราชทาน จํานวน ๕๐๐ ราย การมอบ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือ และอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๕ แห่ง การมอบ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอ และผู้แทน
หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน ๕ แห่ง การมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ จํานวน
๘ ราย เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และสํานักงานอัยการสูงสุดที่มา
ให้บริการแก่ราษฎร จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

๑๔
ผู้แทน ผอ.ร.พ.พระจอมเกล้าฯ ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงติดตามผลการดําเนินงานของโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อ
ครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและดูแลหญิง
ตั้งครรภ์คลอดก่อนกําหนด และระบบการส่งต่อทารกแรกเกิดอย่างปลอดภัย และทรงเปิดหออภิบาลทารกแรกเกิด
ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ พิธีบําเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกรมศิลปากร จัดพิธีบําเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระจอมเกล้า เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
และชาวจั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยมี พิ ธี ว างพานพุ่ ม พิ ธี พ บวงสรวง และพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําพระนครคีรี ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจําจังหวัด
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) ได้กําหนดโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับภูมิภาค
ทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อให้ทุกจังหวัดมีหน่วยงานต้นแบบให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่
จังหวัดได้ศึกษา จังหวัดเพชรบุรีโดยคณะทํางานคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่
สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า จังหวัดเพชรบุรี มีหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจําจังหวัด จํานวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่
สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนน ๒๗๐ คะแนน จาก ๓๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ กําหนดพิธีลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ภายในจั ง หวั ด ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในภาพรวม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และมีพิธี
มอบโล่รางวัลจากนายกรัฐ มนตรี ซึ่ งจะจัดในงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ ยวกับพระราชบั ญ ญั ติข้ อมู ล ข่ าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจําปี ๒๕๕๔ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ผลการพิจารณาความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี ๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ให้จังหวัดส่งผลการดําเนินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมระดับจังหวัด เข้ารับการประเมินเพื่อมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจําปี ๒๕๕๓” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดมีการบริหารราชการที่เกิดจากการ

๑๕
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและมี ผ ลฤทธิ์ ที่ เ กิ ด จากกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งยั่ ง ยื น และแท้ จ ริ ง
โดยกําหนดรางวัล แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับชมเชย และกําหนดขั้นตอนการประเมิน
๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการประเมินจากใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร ขั้นตอนการประเมินในพื้นที่โดย
การสั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกตการณ์ โดยคณะวิ ช าการประจํ า กลุ่ ม จั ง หวั ด และคณะกรรมการกลางจากสถาบั น
พระปกเกล้า และขั้นตอนการประเมินเพื่อยืนยันผลการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(อ.ก.พ.ร.)
จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งผลงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ
เข้ารับการพิจารณาประเมินดังกล่าว ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี ๒๕๕๓
ในระดับดีเยี่ยม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการวิเคราะห์สถานการณ์จําลองผลกระทบจากการเพิ่มขั้นของระดับ น้ําทะเล
ต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน
โครงการวิเคราะห์สถานการณ์จําลองผลกระทบจากการเพิ่มขั้นของระดับน้ําทะเลต่อพื้นที่ชายฝั่ง
ผู้แทน ผอ.ทสจ.
ทะเลอ่าวไทยตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยใช้แบบจําลองจากการเพิ่มขึ้นระดับน้ําทะเลพยากรณ์ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อจัดทําแผนนโยบาย
และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเลของระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งทะเลที่สําคัญ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน
โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลในอนาคตที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล และ
ชุมชนชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบน พื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี (ถึงแหลมบ้าน ช่อง
แสมสาร ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ) ขอบเขตการดําเนินงาน มีดังนี้ ๑) ศึกษา สํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทุติยภูมิ หรือเพิ่มเติมข้อมูลปฐมภูมิในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อจัดทําสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่ง ๒) วิ เคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาปั จจุบั นด้านทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้ อมฝั่ง เศรษฐกิจ และสังคม และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน รวมทั้งการดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ๓) ศึกษา
วิเคราะห์และคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ในระยะเวลา ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๕๐ ปี และ ๑๐๐ ปี ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ หาดเลน ป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการัง และพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนบน ด้วยระบบสารสนเทศในการสร้างภาพจําลองจากโมเดลเครื่องมืออื่นที่เชื่อถือได้ โดยคํานึงถึง
ปัจจัยการทรุดตัวของแผ่นดิน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลปานกลางตามฤดูกาล ๔) ประเมินมูลค่าความ
เสียหายในทางเศรษฐกิจของกิจกรรมหลักที่มีความสําคัญตามแนวชายฝั่งทะเล เช่น พื้นที่การเกษตร ชุมชนท้องถิ่น
และชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น ๕) ประเมินมูลค่าความเสียหายในทางเศรษฐศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลจากการเพิ่มขึ้นในระบบนิเวศที่สําคัญ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระบบ
นิเวศปากแม่น้ําเพชรบุรี – บางตะบูน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ระบบนิเวศปากแม่น้ําแม่กลอง จังหวัดสมุทรสาคร
ระบบนิเวศปากแม่น้ําท่าจีน จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ระบบนิเวศปากแม่น้ําเจ้าระยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระบบนิเวศปากแม่น้ําบางปะกง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ระบบนิเวศแนวปะการัง ๖) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า
๓ ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่อาวไทยตอนบน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานบัน

๑๖
การศึก ษา ๗) จั ด ทํ า แผนนโยบายและมาตรการในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลชายฝั่ ง เพื่ อ รองรั บ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ในส่วนของการ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลและชายฝั่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางดํ า เนิ น การ ดั ง นี้
๑) ทํา การวิ เ คราะห์ และประเมิ น ทั้ง ในกรณี ข องกรณี ที่ ไ ม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ต ามที่ ค าดการณ์ เ กิ ดขึ้ น และกรณี ที่ มี
เหตุการณ์ตามที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการคาดการณ์ในระยะเวลาต่าง ๆ ๒) ทําการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ๓) จําแนก
รูปแบบการประเมินที่อาจมีผลกระทบออกเป็นรูปแบบต่างๆ ซึ่งนําเสนอผลการศึกษาในประเด็นที่สําคัญ เป็นกรณีเฉพาะ
การประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศ
ประเมินจากผลกระทบการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล แบ่งเป็นประเภท ประกอบด้วย ๑) มูลค่าความเสียหายของ
กิ จ กรรมหลั ก ที่ สํ า คั ญ ตามแนวชายฝั่ ง ทะเล ๒) มู ล ค่ า ความเสี ย หายเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงระบบนิ เ วศ
ใช้เทคนิคการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิธีการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์
และวิธีประเมินมูลค่าโดยผ่านระบบตลาด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ มอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตามที่จะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน
ร่วมกันอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานพร้อมจัดโต๊ะหมู่
บูชา ธงชาติ และธงตราสั ญ ลัก ษณ์ ประดั บบริเวณอาคารสํานั กงาน อาคารบ้า นเรื อน ที่พัก อาศั ย ทั้ง นี้ ทาง
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ได้นําสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ จํานวน ๒ ขนาด มาแจกจ่ายให้ทุกส่วน
ราชการได้นําไปติดบริเวณสํานักงานด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
สถิติจังหวัด
ตามที่สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๒เรื่อง ระดับ
ความสําเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือโครงการชุมชนพอเพียง ทางสํานักงานสถิติ
จังหวัดเพชรบุรี ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการรับ รั บรู้ข้อมู ล ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในขั้ นตอนการดําเนิ นงาน
ประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําโครงการชุมชนพอเพียง
ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยทําการสัมภาษณ์สมาชิก
ในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป เป็นตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน สรุปผลการสํารวจที่สําคัญ ดังนี้
๑) การรับทราบ รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินการโครงการชุมชนพอเพียง ประชาส่วนใหญ่รับทราบ รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนพอเพียงจากส่วนราชการในพื้นที่ ร้อยละ ๙๔.๙ ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๙๔.๕ ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน

๑๗
ทําการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารเชิญชวนคนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประชาคม ร้อยละ ๙๕.๗ ๒) การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๔.๙ ประชาชนมีส่วนร่วม
และเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมประชาคม ร้อยละ ๖๗.๙ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดโครงการ ร้อยละ ๔๖.๑ ร่วมดําเนินการ
ปฏิบัติงานโครงการ ร้อยละ ๒๐.๑ ร่วมจัดทํารายละเอียดโครงการ ร้อยละ ๑๕.๙ และร่วมควบคุม ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ร้อยละ ๑๐ ๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทําโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนในหมู่บ้าน
ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ด้านการเกษตรมากที่สุด ร้อยละ ๖๘.๑ ด้านการส่งเสริมรายได้ การสร้างอาชีพ
ร้อยละ ๕๐.๕ ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๓๔.๘ ด้านสวัสดิการชุมชน ร้อยละ ๑๖ ด้านการท่องเที่ยว
ร้อยละ ๕.๔ ภาพรวมของการดําเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่ามีประโยชน์
และควรดําเนินการต่อไป ร้อยละ ๘๗.๖ ๔) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง พบว่าด้าน
การให้คําปรึกษาแนะนํา การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘.๓
ผลการดําเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กําหนด ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗.๙
การดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗.๘ การใช้จ่าย
งบประมาณมีความประหยัด คุ้มค่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗.๙ ความพึงพอใจของงบประมาณ
ที่ได้รับ ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗.๒ และด้านระยะเวลาในการจัดทําโครงการมีความเหมาะสม
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘ ๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า
ร้อยละ ๘๐.๒ ระบุไม่มีปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ๖) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการ
ชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชน ร้อยละ ๒๑.๕ ระบุว่าให้ติดตามโครงการและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องการ
งบประมาณเพิ่ม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้การอบรมความรู้ในเรื่องที่จะจัดทําโครงการ เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทน ผอ.กกต. จังหวัด ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เขต ๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔
นางณัฐรดา รุจิรัตนชัย ได้ ๒๗๔ คะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เขต ๓ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโรง เขต ๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้มติ
เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพุสวรรค์
เขต ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
รับสมัครระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตํ า หรุ เมื่ อ วั น ที่ ๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๔
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านลาด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เขต ๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยจัดตั้งกองใหม่ จํานวน ๒ กอง ๆ ละ ๔๐ คน ได้ดําเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่
๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ค่ายศรียานนท์ ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์
ประธาน
เมื่อวันคืนวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของธนาคาร
ธกส. ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ เกิดเหตุทุบกระจกรถยนต์ จํานวน ๔ คัน ได้ทรัพย์สินไปหลายรายงาน
ฝากตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี รีบไปดําเนินการและตรวจสอบ
ผู้แทนตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ประมาณ เวลา ๒๑.๓๐ น. ร้อยเวรได้รับแจ้งเหตุ
จํานวน ๔ คัน ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้ทรัพย์สินไปหลายรายการ สําหรับความคืบหน้า
ยังไม่ทราบแน่ชัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ มาตรการประหยัดพลังงาน
พลังงานจังหวัด
ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินการกรอกข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงาน
เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
รับทราบ
มติที่ประชุม
๕.๓ ขอเชิญร่วมปล่อยพันธุ์ปลาถวายพ่อหลวง
หน.หน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเรียนเชิญ
ทุกท่าน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาถวายพ่อหลวง ณ บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๔ ขอเชิญร่วมงานวันต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ
ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ และเพื่อ
เป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขอเชิญทุกส่วนราชการ
ร่วมบํารุงรักษาต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกไว้ในโครงการเพาะเมล็ดวันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

