รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องนพเก้า ชั้น ๙ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายมณเฑียร
นายประสาน
นายไกร
พ.อ.ชัยพร
พ.ต.อ.ปิยะ
นายปราโมทย์
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายประจักษ์
นายพูลสวัสดิ์
นายชวพันธุ์
นางขวัญฤทัย
นายคํารณ
ว่าที่ ร.ต.บันลือ
นายพิภพ

ทองนิตย์
วงศ์สวัสดิ์
บุญบันดาล
อวยพร
สุขประเสริฐ
สําเภาเงิน
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
สมบูรณ์ปัญญา
อันตรเสน
เสาวนะ
พวงมณี
ถิรางกูร
พัชรพรรณสกุล

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายปราโมทย์
นางศุภามาศ
นายพนัส
นายโกวิท
นายประเสริฐ
นายสมบูรณ์
พ.ท.ยุทธนา
นางอาทิตตยา
นายยุทธ
นายผดุงเดช
นางอรัญญา
นายสมศักดิ์
นางพิมพ์นิภา

กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
ชัยศาสตรศิลปะ
เครือนาค
กรีสุระเดช
ผกามาศ
สีน้ําเพชร
บุญเขตต์
พัสสุดี
นิลสุข
แสงรุ่งเรือง
ลือปิยะพาณิชย์
ยั่งยืนพงษ์
พู่รัตนะ
กลัดเข็มเพชร

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

๒
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายโสภณ
นายสมชาย
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นายวันชัย
นายประสาร
นายเรวัต
นายจตุพจน์

คงเทียบ
ลิ้มสกุล
พัฒนาเจริญ
เพชรโปรี
เทียบสุวรรณ
จันทรกูล
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
ปิยัมปุตระ

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายพิจิตร
42 นายชวลิต
43 นายจักรพงษ์
44 นายกิตติศักดิ์
45 นายไพบูลย์
46 นายรัฐพล
47 นายขจรศักดิ์

แสงสุวรรณ
บุญทัน
ปราบพาล
รัชนีกุล
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
48 ร.อ.มาโนช
49 พ.ต.เรืองศักดิ์
50 ร.ท.วรภาส
51 น.ท.ณรงค์

โรจนบุรานนท์
วุธนู
เบ็ญจชาติ
ขําเขียว

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
52 พ.ต.ท.สันติ
53 พ.ต.ท.ชลิต
54 พ.ต.ท.เฉลิมพล
55 พ.ต.อ.วรเดช
56 พ.ต.อ.วีระยศ
57 พ.ต.อ.โกศล
58 พ.ต.ท.พงศธร
59 พ.ต.ท.สร
60 พ.ต.ท.ไพโรจน์
61 พ.ต.ท.ปราโมทย์
62 พ.ต.ท.สุทน

สุทธิกลม
ระเวง
จิตรบรรจง
สวนคล้าย
ชื่นกลิ่นธูปศิริ
ยามา
ปิตุทิพย์
ซื่อตรงพานิช
แม้นบุตร
โพธิ์พันธุ์
บูลย์ชนะ

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)

๓
63 พ.ต.ท.บรรพต

สุดยอด

64 ร.ต.อ.สําราญ
65 ร.ต.อ.ศิลา

มาลาลักษมี
ขําเพชร

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

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางจักรพงศ์
67 นางมาลินี
68 นางอุษชา
69 นางอุไรวรรณ
70 นายขจร
71 นายคูณ

นิลไพรัช
บุญสม
ชัยกรณ์กิจ
สุภาพจน์
เศรษฐยานนท์
สังข์สูตร์

แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
72 นางดวงใจ
คุ้มสะอาด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
73 นายยรรยง
ศรีเจริญวงศ์
74 นางสาวภิญญาพัชฎ์ นพรัตน์ธนสิน

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
75 นายรัฐพันธุ์
76 นายวิชัย
77 นายมานิตย์
78 นายนที
79 นางนันทนา
80 นางสาวชุติมา
81 นายสมเกียรติ
82 นายสันต์
83 นายสิทธิศักดิ์
84 นายกฤษณุพันธ์
85 นายประจวบ
86 นายอดุลย์
87 นายสุรศักดิ์
88 นางยุคลทร
89 นายพิทยา
90 นางปทุมวดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

รัตนบรรพต
ไตรสุรัตน์
พุ่มร่มไทร
สะอาดนัก
แฮวอู
เหล่าคํา
นวลละออง
สุริยันต์
จิตติ
โกเมนไปรรินทร์
ลีรักษาเกียรติ
รัศมีนพเศวต
กุลลาย
จั่นเผือก
คณะมะ
มนต์คงธรรม

๔

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
91 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
92 นายสว่าง
รัตนนรา
93 นางนันทินี
พริ้งเพราะ
94 นายปณัย
หนูแท้
95 นางสินีนารถ
ตาละลักษณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
96 นางสาวสุชีพ
นกแก้ว
97 นายราชันย์
บุญอยู่
98 นายไพโรจน์
นาครักษา
99 นายไพโรจน์
นาครักษา
100 นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
กระจ่างแจ้ง
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
101 นายสุรศักดิ์
กระทรวงพลังงาน
102 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
103 นางสาวรติกร
104 นางนิธิมา
105 นายชัยฑูรย์

เวชชะ
ไชยชโย
ละมูล

การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
106 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
107 นายโกศล
ขาวละเอียด
หม่อมงาม
108 นายดํารงค์
109 นายไพศาล
รอดสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
110 นายสุพจน์
111 นางบุษศา

สวนอินทร์
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
112 นายอํานาจ

คําฮ้อ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
113 นางศาริสา

จินดาวงษ์

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

๕

กระทรวงศึกษาธิการ
114 นางสาวอรอนงค์

มากจันทร์

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

อธิรัตนปัญญา
นิมาภาศ
ไทยประดิษฐ
รุ่งสมัย
สมบูรณ์
ยิ้มพูลทรัพย์
สุขชู
โพธิ์น้อย
มหารัตนวงศ์
มีวาสนา
รัตนฉายา
ระหว่างบ้าน
สุระชาติ
รัตนา
เรืองแสงอร่าม

แทน รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
130 นางประภาพร
131 นางวิภาพร

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
132 นายวรวิทย์
133 นางทิพาพร

สัมพัฒนวรชัย
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

สุขประเสริฐ
พวงน้อย
ตันติรัตนโอภาส
เรียบร้อย

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกมล
พรสมบูรณ์ศิริ
เรืองแก้ว
มาคล้าย

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ

ว่าที่ ร.ต.วิรัช
นางเจตนิพิฐ
นายทวีศักดิ์
นายสันติ
นายเกียรติศักดิ์
นายเจษฎา
นายจํานงค์
นายมานะ
นายสุนทร
นายสมจิตร์
นายกิตติศักดิ์
นายสาโรช
นายพิทักษ์
นายชาญณรงค์
นายประสิทธิ์

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
134 นายสิทธิพร
135 นายอภิชาต
136 นายจํานงค์
137 นายวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
138 นางยุวดี
139 นางสาวจิตรา
140 นางกนกวรรณ
141 นายศุภชัย
142 นายอนุรักษ์
143 นายจรุงศักดิ์
144 นายบุญยอด

๖
145
146
147
148

นายสันติ
นายถาวร
นายภราดร
นายสงวน

ผู้เข้าร่วมประชุม
149 นายประทีป
150 นายเชิดพงษ์
151 นางวรรณวิมล
152 นายสกล
153 นายราชัน
154 นางสาวสุวรัตน์

พรายมี
บัวชู
เวทยนุกูล
จิตต์พุ่ม

แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง

นทีทวีวัฒน์
จันจะนะ
ดั่นประดิษฐ์
ศักดิ์กําจร
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
3 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจาน
4 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพชรบุรี
7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
9 รองผู้บังคับศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
11 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
12 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
13 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
14 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
15 นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก
16 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
17 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
18 ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี
19 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
20 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
21 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
22 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
23 ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๗
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายประสงค์ ประเสริฐวสุ ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี ย้ายมาจาก
แขวงการทางกรุงเทพ
๒) นายสุนทร
มหารัตนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเข้าย้อย ย้ายมาจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
๓) นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์
นายอํ า เภอนามน รั ก ษาราชการแทนนายอํ า เภอ
แก่งกระจาน ย้ายมาจาก ที่ว่าการอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
๔) นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
ย้ายมาจาก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลําปาง
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
- นายพิจิตร
บุญทัน
นายอําเภอเขาย้าย ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๒.๑ งานพระนครคี รี - เมื อ งเพชร ครั้ ง ที่ ๒๗ ประจํ า ปี ๒๕๕๖ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๘
มีนาคม – วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมเรื่องงบประมาณการจัดงาน ในปี ๒๕๕๕ ใช้งบประมาณ
จํานวน ๕ ล้านเศษ ปี ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ จํานวน ๖ ล้านกว่าบาท ได้มีการปรับลงงบประมาณบางรายการ
คงเหลือยอดค่าใช้จ่าย ประมาณ ๖ ล้านบาท ขณะที่รายรับจากการจําหน่ายบัตรกอล์ฟ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ สนามกอล์ฟ ดิอิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้ยอดตาม
เป้าหมาย จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรม เพื่อนําเงินรายได้ทั้งหมดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โดยจังหวัดได้เชิญ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน
พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
๑.๒.๒ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด” มอบสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดทํากําหนดการและแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
โครงการ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ครอบครัวคนเพชร” จังหวัดเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
โดยได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการ ด้านการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ และการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย คือ “เป็นกระทรวงหลัก
ในการบริหารจัดการ และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขประชาชน” โดยครั้งแรก ได้ออกเยี่ยมบ้าน
ณ อําเภอบ้านแหลม ประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทําให้เราได้รับทราบถึงความเป็นอยู่ของคนในอําเภอ
ซึ่งจะนําไปสู่แนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบกําหนดการด้วย
๑.๒.๓ นโยบายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้จังหวัดรับไป
ดําเนินการ ดังนี้ ๑) ปัญหาภัยแล้ง มอบสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี แจ้งรายละเอียด
และระเบียบการใช้งบประมาณให้ส่วนราชการทราบ ๒) การจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๓) ระบบข้อมูลที่ทันสมัย มอบสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ประสานส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล สถิติจังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน ๔) การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบสังคม รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ําและฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลในเรื่องการจําหน่ายสุรา การจัดระเบียบสังคม

๘
การสร้างความสงบสุขให้สังคม เรื่องสถานบริการ อบายมุข ตลอดจนเรื่องของยาเสพติด ๕) การพัฒนาสังคมด้าน
สาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องของสุขานั่งราบ นั่งยอง ควรจัดสัดส่วนสุขานั่งยองให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อย
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๖) อัตรากําลังและผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ํา มอบสํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
รวบรวมผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ํา ๗) การป้องกันการทุจริตงานทะเบียนและบัตร เนื่องจากขณะนี้
จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีผู้เข้ามาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านนายหน้า มอบนายอําเภอ
ทุกอําเภอ เข้าไปดูแลแก้ไข ๘) การประหยัดไฟฟ้า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมได้มีมติให้ทุกหน่วยงาน
ราชการรณรงค์ประหยัดพลังงานโดยการปิดไฟที่ไม่จําเป็น และลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ โดยนายกรัฐมนตรี
นําร่องและเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานราชการโดยแต่งกายไม่สวมสูท จึงขอฝากทุกส่วนราชการช่วยกันประหยัด
โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมจะปิดท่อแก๊สทําการซ่อมประจําปี ๙) การบุกรุก
ที่สาธารณะ รวมถึง ที่ ส.ค.๑ มอบสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี รับไปดําเนินการ
๑.๒.๔ การนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี การสร้างภาพลักษณ์ การส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ OTOP การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น การสร้างแบรนด์ของจังหวัด โดยคณบดี คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑.๒.๕ โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ขณะนี้รัฐบาล
มี ง บประมาณ จํ า นวน ๑๕,๐๐๐ ล้ า นบาทสํา หรั บ โครงการนี้ เป็ น แผนตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป้ า หมาย
ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐ ล้านกล้า ดําเนินการได้ จํานวน ๑๔ ล้านกล้า เป้าหมาย ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑๘๐ ล้านกล้า
สําหรับรายละเอียดงบประมาณยังไม่เห็น มอบสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ประสานและรายงานความคืนหน้าให้ทราบด้วย
๑.๒.๖ เรื่องยาเสพติด รัฐบาลเน้นย้ําและให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการ
บําบัด จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงขอฝาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความเข้มแข็ง เข้มข้น ดูแลในเรื่องนี้
๑.๒.๗ กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เป็ น เรื่ อ งที่ น ายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยให้สําคัญ มอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ดูแลเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
การจัดทํายุทธศาสตร์ OTOP สู่สากล
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 29 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้ อํ า นวยการสภากาชาดไทยทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ น ายแผน วรรณเมธี เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย
เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ
“รถคลิ นิ ก จั ก ษุ ศั ล ยกรรมเคลื่ อ นที่ ส ภากาชาดไทย ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ”
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หน่วยแพทย์พระราชทานเน้น
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้รับการบริการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาอย่างถูกต้อง
จนสามารถมองเห็นและช่วยเหลือได้ เช่น โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และโรคตาอื่น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส .ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มลูกหว้า จังหวัดเพชรบุรี ภาคีเครือข่ายเยาวชน 14 กลุ่มจาก 8 อําเภอของจังหวัดเพชรบุรี จัดงานเพชรบุรี...ดีจัง
ทั้งเมือง ณ บริเวณพื้นที่ตลาดเพชรบุรีตั้งแต่ถนนอนามัย - ถนนคลองกระแชง ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2556
มีการโขนเพชรบุรี ณ บริเวณหน้าพระปรางค์วัดมหาธาตุ เปิดถนนศิลปะ – สกุลช่าง - นักอ่าน ชาวชุมชนและ
กลุ่มแม่ค้าร่วมใจเปิดบ้านร้านตลาดให้เยี่ยมชม ชมภาพประวัติศาสตร์ของสถานีกาชาดที่ 8 เอื้อน อนามัย เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีเปิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นนโยบายที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อมุ่งการพัฒนา

๙
เศรษฐกิจระดับฐานรากมั่นคงและยั่งยืนนั้น จังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินงานตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
มาตลอด ซึ่งประสบผลความสําเร็จตามเป้าหมายอย่างดียิ่งทุกปี สําหรับการจัดงาน OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล
สู่อาเซียนครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาด้านการตลาดประจําปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาความพร้อม
การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ทั้งในด้านกลุ่มอาชีพตัวสินค้า
OTOP การตลาด เพื่อให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในอนาคต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ตรวจรับงานและติดตามความคืบหน้า งานก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครคีรี โดย นายไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน งานสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 4 แบ่งงานเป็น 3 เฟส เฟสแรกเป็นการสร้างฐานรากและตบแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อจะ
อัญเชิญพระรูปมาประดิษฐาน พร้อมกับศาลาประกอบซ้ายขวา สองศาลา ในเฟสที่สองเป็นการรื้อสิ่งปลูกสร้างเก่า
เช่น สระว่ายน้ําและอาคารอัศจรรย์ บริเวณโดยรอบสนามกีฬาเดิม เพื่อที่จะสร้างเป็นลานดอกบัว และอาคารหมู่ดาว
สุริยุปราคา และในเฟสที่3เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดโดยรอบ ทั้งสามเฟสจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2557
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อําเภอท่ายางร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอท่ายาง และสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
จัดโครงการรณรงค์งดเผาตอซัง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพและลดภาวะโลกร้อน ที่แปลงนาตําบลท่าคอย
อําเภอท่ายาง ปัจจุบันหลายประเทศกําลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน สําหรับประเทศไทย การเผาซังข้าวและตอซังพืช
ในแต่ ล ะปี มี ม ากกว่ า 29
ล้ า นตั น ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ก ระตุ้ น ทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น ประกอบกั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทํายุทธศาสตร์ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556
เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ในงานนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงมือขับรถไถ ไถตอซัง
ข้าวด้วยตนเอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี
ณ ห้องประชุม ตํารวจภู ธรจั งหวัดเพชรบุรี มีการสรุ ปสถานการณ์ ปัญหาของเด็ กและเยาวชนจั งหวัดเพชรบุ รี
โดยปัญหาเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการพัฒนา 3 ลําดับแรก ได้แก่ ๑) เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
และพบเห็นได้ในที่สาธารณะ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ติดเกมส์ เล่นการพนัน 2) ครอบครัวยากจน ไม่มี
ทุนการศึกษาต่อ 3) เด็กกําพร้า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับหน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัด งาน“เด็กเพชรรู้จักรัก” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมว่าเด็กเพชร
รู้จักรักอย่างไรให้ถูกต้อง ในการรักคุณพ่อ คุณแม่ รักเพื่อน รักตัวเอง ในที่สุดเด็กหญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว และ
เด็กชายรักเพื่อนหญิงอย่างถูกต้อง ไม่เอาเปรียบหรือรักแกเพื่อนหญิงก่อนวัยอันควร ซึ่งจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ในวันรุ่นอันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในปัจจุบันประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของแม่วัยใสสูงเป็นอันดับ 1
ของภูมิภาคเอเซีย และจังหวัดเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยสูงในระดับต้น ๆ ซึ่งโครงการนี้ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553
และทําให้สถิติลดลง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แถลงข่าวกรณีพนักงานอัยการได้สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมใน 12 ประเด็นหลัก กรณี
บุคคลเข้าไปล่าสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยได้พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมคาดว่าหลังจากพนักงาน
อัยการจังหวัดเพชรบุรีได้รับประเด็นที่สอบสวนเพิ่มเติมแล้ว จะได้ข้อมูลเพียงพอต่อการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด
ซึ่งขั้นตอนนั้นเป็นดุลยพินิจของพนักงานอัยการว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ และหากพนักงานอัยการมีความเห็นประการใดแล้ว
ก็ยังมีขั้นตอนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถมีความเห็นแย้งความเห็นของพนักงานอัยการได้ และเมื่อความเห็นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และพนักงานอัยการมีความเห็นแย้งกันเช่นนี้ ต้องส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด แล้วพนักงาน
อัยการต้องดําเนินการตามคําชี้ขาดของอัยการสูงสุดต่อไป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา
สังคมหน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายแกนนําเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันนําไปสู่การตั้งครรภ์และมีบุตรก่อนวัยอันควร โดยอัตราการคลอดบุตรที่มารดาอายุ

๑๐
ต่ํากว่า 20 ปี จังหวัดเพชรบุรีมีความรุนแรงอยู่ในลําดับต้น ๆ ของประเทศ การอบรมดังกล่าวนํานักเรียนนักศึกษา
จากสถานศึกษาต่าง ๆ มาเข้ารับอบรมกว่า 100 คน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นําคณะส่วนราชการร่วมทําบุญ ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี 2556 เดินทางร่วมทําบุญ ณ วัดยาง อําเภอเขาย้อย
พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม
ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าวัดทําบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นโอกาสที่ทางส่วนราชการจะได้ศึกษา
ปัญหาและอนุรักษ์ พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของวัด
ในจังหวัดเพชรบุรี ไว้เป็นหลักฐานในการพัฒนา ศาสนสมบัติ ที่มีคุณค่าสืบต่อไป วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําส่วนราชการเยี่ยมเยียนบ้านทุ่งเฟื้อ ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม ตามโครงการ
ผู้ว่าพาเยี่ยมบ้ านยามเย็ นครอบครั วคนเพชร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญ หาความเดือดร้อนและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน นํานโยบายของรัฐบาล และจังหวัดเพชรบุรีให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อพัฒนาตนเอง
และครอบครัว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมหารือกับ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์
รองอธิบดีกรมอาเซียน และคณะ เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีร่วมจัดการฝึกซ้อม
บรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief Exercise - DiREx) ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก(ASEAN Regional Forum - ARF) ครั้งที่ 3 ในปี 2556
จะใช้พื้นที่อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่ฝึกซ้อมในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

แก้ไขหน้า 2 หมายเลข 50 แก้ไขจากผู้กาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา เป็นผู้กํากับการสถานี
ตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๕,๗๘๑.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๐๗๖.๑๗
คิดเป็นร้อยละ ๔๔ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) ร้อยละ ๔๔ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๙๗๗.๘๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๐๕.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม) ร้อยละ ๒๕ งบประจํา
ได้รับจัดสรร ๔,๘๐๓.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๘๗๐.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๗
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๗.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๓ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๒.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๗
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๒.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๐.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๐๗.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบประจําได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ๒๑ หน่วยงาน ได้แก่
๑) ศูนย์การทหารราบ ๒) โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต ๒ ๔) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๕) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ๖) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ๗) วิทยาลัย
การอาชีพเขาย้อย ๘) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๙) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ

๑๑
ตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ๑๐) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๑๑) งบกรมจังหวัดเพชรบุรี ๑๒) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ๑๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ๑๔) สํานักทางหลวง
ชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ๑๕) สถานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ๑๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
๑๗) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ๑๘) สํานักชลประทานที่ ๑๔ ๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒๐) สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี ๒๑) สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
(นายประสาน วงศ์สวัสดิ์) ณ โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดําริ ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ขอให้โครงการชลประทานเพชรบุรี และโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับระบบสูบน้ํา
พลังงานไฟฟ้า ชี้แจงต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กรณีมีข้อสอบถาม เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี ยังมีพื้นที่หลายอําเภอ
ที่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากเขื่อนเพชร และเขื่อนห้วยแม่ประจันต์ ในการนําน้ําไปใช้ในการเกษตรได้ จากกรณี
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ อาจส่งผลให้จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณในการนํามาทําโครงการดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณในการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก ไม่สามารถใช้งบปกติได้
ประธาน

ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ณ โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดําริ ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมาย
อําเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้
จะมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒
โดยกองทัพบกได้รับประมาณจากการแก้ไขปัญหาอุทกภัยมาดําเนินการในพื้นที่ รัฐบาลมีงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หากส่วนราชการใดมีโครงการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ขอให้เสนอผ่านจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้นําเสนอต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๕๖”
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กําหนดจัด “พิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ.๒๕๕๖” ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๔๕ น. พร้อมกันทุกจังหวัด ณ พระอารามหลวงหรือ
พระอารามสํ าคั ญของจั งหวั ด ทั้ งนี้ จั งหวั ดมอบหมายให้ สํ านั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ดเพชรบุ รี และสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดพิธีฯ ดังกล่าว
จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดพิธีฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม
วรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ
โดยพร้อมกัน เวลา ๐๕.๑๕ น. และขอความร่วมมือแต่งกายชุดเครื่องแบบหน่วยงาน หรือชุดสีขาว สุภาพบุรุษ :
ยกเว้นเสื้อยืด สุภาพสตรี : ผ้าซิ่นยาวสีขาว หรือกระโปรงยาวสีขาวคลุมข้อเท้า ยกเว้นเสื้อแขนกุด รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒
๔.๒ การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ และนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน
ประธาน
ขณะนี้ได้มี คําสั่งจังหวัดเพชรบุ รี ที่ ๒๓๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่องการ
มอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอปฏิบัติ
ราชการแทน แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว สําหรับการมอบอํานาจ หากมีภาระที่มีความกระชัน
ชิดอาจมีการข้ามสายงาน แต่อย่างไรให้ถือปฏิบัติตามคําสั่ง และอาจมีการปรับปรุงคําสั่งเป็นระยะ ๆ เป็นบางกรณี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ คิดรอบตอบ ๓๖๐ องศา : การสร้างอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี สู่อัตลักษณ์ระดับประเทศ
คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ การออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันจะต้องเกิดจากการบูรณาการกันจากองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลาย ๆ ด้าน การกําหนดแนวทาง แนวความคิดของโครงการในธุรกิจต่างๆ อย่างมีเอกภาพในแต่
ละโครงการจะต้องมีแกนกลางทางความคิดเป็นตัวตั้ง เพื่อไม่ให้หลงทิศหลงทาง แต่จะมุ่งเน้นสู่จุดเด่น หรือลักษณะ
พิเศษ มีวิธีในการวิเคราะห์หาแนวความคิดจากผังโครงสร้าง 360 องศา โดยมีหลักคิดและการวางผังเพื่อการ
ประสบความสําเร็จด้านความคิดรอบทิศ ดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ การเขียนผังข้อมูล
ทุกด้านอย่างละเอียดรอบคอบเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความสมดุลในการวางแผน และสามารถวิเคราะห์ถึงความ
แม่นยําในการกําหนดแนวความคิดที่ชัดเจนและเป็นแนวความคิดที่สามารถอธิบายได้ทุกเรื่องภายใต้ความคิด
เดียวกัน การสํารวจรอบทิศทุกด้าน ทุกมิติ ยังจะช่วยทําให้ผู้นําองค์กรมองภาพรวมขององค์กรและการทําโครงการ
ซึ่งสามารถนําองค์ความคิดมาเป็นนโยบายในการบริหารให้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ออกแบบ
จะไม่หลงทางหรือจะไม่ตกอยู่กับความคิดแคบ ๆ แต่จะเปิดกว้างพร้อมที่จะบูรณาการให้ความคิดมีความละเอียด
และมุ่งประเด็นที่ถูกต้องพอเหมาะพอควรจนถึงขั้นการค้นพบแนวทางใหม่ในการออกแบบอย่างเป็นเอกภาพ
๒) การวิเคราะห์หาจุดเด่นเฉพาะด้านในผังและการมุ่งเน้นตามน้ําหนักสําหรับโครงการ การเขียนผัง สามารถ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเจาะจงพิเศษเฉพาะโครงการนั้น จนเกิดลักษณะเด่นเฉพาะขึ้นมา โดยปัจจัยแวดล้อมรอบ ๆ
ก็ช่วยส่งเสริมความเด่นชัดเหล่านั้นด้วย ข้อดีในประเด็นนี้จะเป็นเสมือนเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการที่แตกต่างกัน
ตามปัจจัยของแต่ละโครงการ เช่น บางโครงการเน้นด้านการตลาด บางโครงการเน้นความสําคัญของผู้บริโภค บาง
โครงการเน้นรูปแบบ บุคลิกภาพที่โดดเด่น บางโครงการเน้นที่งบประมานการลงทุนที่ต่ําที่สุด บางโครงการเน้นการ
ใช้ ส อยที่ ดี เ ลิ ศ หรื อ การเน้ น ความเป็ น แลนด์ ม าร์ ค เฉพาะที่ แ ตกต่ า งด้ ว ยเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะจากลายเส้ น ของ
นักออกแบบ เป็นต้น ๓) การหาที่มาที่ไปของแนวความคิดจากผัง 360 องศา เกิดจากการสํารวจทุกทิศ
จึงก่อให้เกิดความคิดทั้งจากสภาพแวดล้อมรอบตัว พฤติกรรมผู้บริโภค อุดมการณ์ อุดมคติ และความมุ่งหวัง
ที่ต้องการให้เกิดโครงการแบบใด งบประมานการลงทุน ปัจจัยปัญหาและผลกระทบที่ตามมา ประเภทและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยอาจจะกําหนดเป็นวงกลมหลายวงกระจายออกไปเหมือนวงน้ําตามความสําคัญ
4) การ
กําหนดธีมหลักของโครงการ จากนั้นก็กําหนดธีม และความคิดอยู่ในใจความของวงกลม เสมือนค่า X ที่อาจเป็น
กุญแจสําคัญในการไขปริศนาโครงการตลอดจนแนวความคิดเฉพาะ อันเป็นอัตลักษณ์ของโครงการ
มติที่ประชุม
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๑๓
๔.๔ แนวคิดจากการกระแสแฟชั่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ดีไซน์เพื่อชาติ
รองคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ โลกของการออกแบบมักจะมีการผสมผสานของศาสตร์หลายศาสตร์ เช่น ในงานออกแบบ
(ผศ.ดร.น้ําฝน ไล่สัตรูไกล) เครื่องแต่งกายก็จะมีส่วนผสมของศาสตร์ด้านศิลปะผืนผ้าการตลาด และยังรวบรวมแง่มุมทั้ง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย งานออกแบบเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของคนในชุมชนมีประสิทธิภาพ
มีชีวิตชีวา ช่วยดึงลูกค้าให้เข้ามาในชุมชน ประเทศไทยได้ใช่เมืองอุตสาหกรรม จึงต้องต่อยอดสิ่งที่เราคิด ต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ มีทักษะ มีเทคโนโลยี มีวัฒนธรรม เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้อยู่บน
พื้นฐานของวัฒนธรรมหรือสิ่งที่กล่าวมาได้ สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้สังคมไทยได้เป็นอย่างดี เราสามารถลุกขึ้น
ยืนเป็นที่ 1 ของโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย ศิลปะสามารถเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของชาติได้ดีที่สุด
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา

๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน์ มุขรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายราชัน มีน้อย)
หัวหน้ากลุม่ งานอํานวยการ

