รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
นายวินัย
นายประสาน
นายสมชาย
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายไกร
พ.ท.หญิงสุชาดา
นายบัญชา
นางสาวเอกธาดา
นายชาติชาย
นางขวัญฤทัย
นายมานะ
นางพนอม
นายพิภพ
นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางวันเพ็ญ
นายวรรณะ
นางศุภามาศ
นางแน่งน้อย
นายอํานาจ
นายวชิระ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย์
นายสมพร
นายวันชัย

บัวประดิษฐ์
วงศ์สวัสดิ์
ปัญญเจริญ
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
บุญบันดาล
แก่นแก้ว
ค้าของ
ภาคอัต
ยิ้มเครือ
ถนอมเกียรติ
อ่อนนุ่ม
พวงสมบัติ
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
พรหมเกษ
สามัคคี
เครือนาค
ไม้เขียว
กรมมา
ไผ่เกาะ
ดีหะสิงห์
นพโลหะ
อรุณรัตน์
จันทรกูล

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

๒

อําเภอ

นางสาวพิมพ์พรรณ
นายผดุงเดช
นางอุไรวรรณ
นางบุบผา
นายวิทยา
นายโสภณ
นายธเนศ
นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวสิรินทร์
นายถนอมพล
นายจตุพจน์

พัฒนประสิทธิ์
ลือปิยะพาณิชย์
คูหพันธ์
สุดใจ
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
สายสินธุ์
พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
เทียนสุวรรณ
พุ่มงาม
ดอนไพรวัน
ปิยัมปุตระ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

นายประจวบ
นายชัยศรี
นายปราโมทย์
นายประมณฑ์
นายภคพัส
นายไพบูลย์
นายรัฐพล
นายสุทธิพงษ์

แสงสุวรรณ
อรุณเจริญสุข
สําเภาเงิน
สุจริต
ส่งวัฒนายุทธ
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
แทน นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

พละสาร
บริรักษ์
สุวรรณนิกขะ
รักษ์งาน
เวชศิลป์
เพียรสวัสดิ์
สวนคล้าย
ปิ่นทอง
รอดคงที่
ปิตุทิพย์
คําหอม

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พ.ต.อ.วิฑูรย์
พ.ต.อ.วิทัศน์
พ.ต.อ.สุวัฒน์
พ.ต.อ.เดชา
พ.ต.ท.อนันต์
พ.ต.อ.บัญญัติ
พ.ต.อ.วรเดช
พ.ต.ท.อาณุ
พ.ต.ท.ปรีชา
พ.ต.ท.พงศธร
ร.ต.ต.อิทธิพล

๓
พ.ต.ท.พงษ์สันต์
พ.ต.ท.ขวัญทูล
พ.ต.ท.สุทน

ชัยพันธ์
ปัญญาปิยวิทย์
บูลย์ชนะ

พ.ต.ท.เดชา

กระจ่างพล

พ.ต.ท.วิสูตร

ใบเงิน

ร.ต.ท.วัชรินทร์

ฉัตรศรี

สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายศรียานนท์)
แทน รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔

กระทรวงกลาโหม
ร.ต.ท.พร้อมเพชร
ร.ท.วีระวัฒน์

เกิดแสง
โพธิ์ไทรพิทักษ์

แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
แทน ผูบ้ ังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)

กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
นางสาวปราณี
นางอุษชา
นางมาลินี
นางสาวสุธารัตน์
นายธนกร

หนูเนตร
ชัยกรณ์กิจ
บุญสม
จิตสมบูรณ์
รัตตมงคล

นายเทียนไชย
นายไพฑูรย์

เปรมปราคิน
ศรจังหวัด

แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นทีเ่ พชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้ายการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
นางดวงใจ
คุ้มสะอาด
นําทวีสินหัตกมล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน์
นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
นางสาวพิมลพร
อินทนุพัฒน์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางมาลัย
อิ่มศิลป์
นายวิชัย
ไตรสุรัตน์
นายสมเกียรติ
รุ่งเพชรวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๒๗ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

นายศักดิ์ณรงค์

๔
นายกฤษณุพันธ์
นายเสน่ห์
นางสุณีย์
นายทวี
นางสาวจิราภรณ์
นายนที
นายสมเกียรติ
นางปทุมวดี
นางเจตนิพิฐ
นายมานิตย์
นายประกิต
นายวัฒนา
นางสาวศิริ
นายพิทยา

โกเมนไปรรินทร์
ลาภอารมณ์
สุวรรณรังสี
อานอาชา
คําบาง
สะอาดนัก
นวลละออง
มนต์คงธรรม
นิมาภาศ
พุ่มร่มไทร
ขําเลิศ
พรประเสริฐ
วัดสว่าง
คณะมะ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขือ่ นแก่งกระจาน เพชรบุรี
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
นายเสริมศักดิ์
นัยนันท์
นายสว่าง
รัตนนรา
นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายรัชชัย
พรหา
นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร

ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
นายอมฤต
เหมะ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
นางสาวน้ําฝน

คล้ายทอง

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
นางสาวเปรมนีย์
นางสาวรติพร

ทรัพย์โชคไชย
เวชชะ

แทน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
นายโกศล
ขาวละเอียด
นายไพศาล
รอดสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

๕
หม่อมงาม

ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
ดร.สุรสิทธิ์
นายสุชาย

จิตรชอบใจ
จาตุรพิทักษ์กุล

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
นางชัญญาพัชญ์

สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอรอนงค์

มากจันทร์
เย็นเปรม
จันทรสุพิศ
ไทยประดิษฐ
เจริญศรี
โพธิ์น้อย
อาศัย
บุญฤทธิ์มนตรี
ลือสกุล
เกียร์ช
มีวาสนา
บัวศิริ
กิ่งแก้ว
รัตนา
ลิ้มเจริญ

แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
นางธัญพร
นางวิภาพร

ชื่นกลิ่น
จันทรเสวต

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
นายณรงค์ชัย
นางทิพาพร

หิรัญรัตน์
ชูทอง

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

นายดํารงค์

ผศ.ศรชัย
ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์
นายทวีศักดิ์
นายยรรยงค์
นายมานะ
นายนิมิตร
นางลอดหล้าดาวดี
นายอุทัย
นางกมลวรรณ
นายสมจิตร์
นางมณฑา
นายวีระ
นายชาญณรงค์
นายสมหมาย

๖
ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
นายชัยรักษ์
นายวิเชียร
นายกรัณย์
นายสุพจน์
นายชัยฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสุขใจ
นายยุทธ
นางกนกวรรณ
นายอธิก
นายอนุรักษ์
นายอนุชา
นายอนุชา
นางกาสนต์สินี
นางจันทร์จิรา
นายสันติ
นางสาวดวงพร
นายณัฐกฤช

คุ้มโต
เรียบร้อย
สุทธารมณ์
เพชราภิรัชต์
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อังกินันทน์
ชนะสิทธิ์
คงจรูญ
พรสมบูรณ์ศิริ
ลีอร่าม
สุภาษิต
อิศรางกูร ณ อยุธยา
สาพิมพ์
พรายมี
เวทยนุกูล
กรีธาธร

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

๗
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายประทีป
นายอานนท์
นายเชิดพงษ์
นางพัชราภรณ์
นางวรรณวิมล
นายราชัน
นางสาวสุวรัตน์

นทีทวีวัฒน์
พร้อมเพรียง
จันจะนะ
แสวงศักดิ์
ดั่นประดิษฐ
มีน้อย
มุขรัตน์

ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
แทน จ่าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2 ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
3 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
4 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
5 หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
6 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
7 หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี
8 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
9 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
10 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
11 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒
12 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
13 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
14 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
15 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
16 นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด
17 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
18 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
19 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
20 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
21 นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๘
๑. มอบประกาศเกียรติคณ
ุ แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น
ปลัดจังหวัด
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดปฏิบัติการ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๕” ตั้งเป้าหมายลด
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ ร้อยละ ๘๐ ในเวลา ๑ ปี โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สําคัญและเพื่อเป็นการรับสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งห่วงใยในเรื่องดังกล่าว
จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ดําเนิน
มาตรการเพื่อสนองนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการป้องกันปราบปราม และบําบัดรักษา โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สําหรับด้านการปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ซึ่งทุกสถานีตํารวจภูธรในสังกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้มงวดและปฏิบัติภารกิจอย่างดียิ่ง สถานีตํารวจภูธร
เมืองเพชรบุรี และสถานีตํารวจภูธรชะอํา เป็นหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานด้านการปราบปราม จับกุมผู้ต้องหา
ยาเสพติดได้ดีเด่นในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีชุดปฏิบัติการปราบปรามที่มีศักยภาพสูง จับกุมผู้ต้องหาและได้ของกลาง
จํานวนมาก สมควรมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเข้มแข็งต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ มีขวัญกําลังใจการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุเป้าหมาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
จังหวัดเพชรบุรี จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปราม
ยาเสพติดดีเด่น จํานวน ๑๓ คน ดังนี้ ๑) พ.ต.ท.ชนาวิน สุริยพรหม สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเพชรบุรี
๒) พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ ผู้กํากับการ สภ.ชะอํา ๓) พ.ต.ท.วรัญญู กุลดิลก รอง ผกก.ป. ๔) พ.ต.ท.สถิต คงเนียม
รอง ผกก.สส. ๕) พ.ต.ท.บุญส่ง พันธ์จินดา สวป. ๖) ร.ต.อ.ภัฏ อินเถลิงศักดิ์ รอง สวป. ๗) ด.ต.สมมาศ หงส์ทอง
ผบ.หมู่ ป. ๘) ด.ต.เสวก ชื่นอารมณ์ ผบ.หมู่ สส. ๙) ด.ต.ลือชัย มานิช ผบ.หมู่ ป. ๑๐) ด.ต.มานพ สังข์คีรี ผบ.
หมู่ ป. ๑๑) จ.ส.ต.สัมฤทธิ์ เปรมใจ ผบ.หมู่ ป. ๑๒) จ.ส.ต.สุนทร ศิลปสธรรม ผบ.หมู่ ป. ๑๓) ส.ต.อ.ชาญณรงค์
ทองกล่ํา ผบ.หมู่ ป.
ประธาน

ขอแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีกับ ผู้ ปฏิบัติงานในเรื่องการปราบปรามยาเสพติ ด
โดยเฉพาะสถานีตํารวจ ทั้ง ๒ แห่ง จังหวัดเพชรบุรีเป็นเส้นทางผ่าน ฉะนั้นการป้องกันและป้องกันยาเสพติด
เป็นเรื่องที่จะสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดลงไปในพื้นที่ภาคใต้ได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอชื่นชม เป็นกําลังใจ และขออวยพรให้ท่านประสบความสุข ความสําเร็จ ทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว
ตลอดไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางชนิดา
เพชรโปรี
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ย้ายมาจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
๒) นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม
นายอําเภอบ้านลาด ย้ายมาจากที่ว่าการอําเภอขุนยวง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓) นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก
จังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

๙
๔) ดร.สุรสิทธิ์

จิตรชอบใจ

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาจาก

กรมราชทัณฑ์
๕) นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หั ว หน้ า สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เ พชรบุ รี
ย้ายมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑.๒ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายอํานาจ กรมมา
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เพชรบุ รี ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
๑.๓ สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อําเภอท่ายาง จั งหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรและติดตามการดําเนินงานของศู นย์เรียนรู้ ทางการเกษตร
เขากระปุก ทรงรับรายงานผลการฝึ กอบรมเยาวชน จํานวน ๓ รุ่น ให้สามารถช่วยบิดามารดาทําการเกษตร
ของศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก เสด็จทอดพระเนตรแปลงเกษตร และทรงอุดหนุนร้านค้าสหกรณ์ของศูนย์
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ประชาชนเข้าเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่17 พฤษภาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดพิธีบวงสรวงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธาน เวลา ๐๗.๓๐ ผู้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ
สามเณร การถวายเครื่องบวงสรวงสักการะศาลหลักเมือง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ํา
พระพุทธมนต์ พราหมณ์ทวีศักดิ์ ทิพย์โอสถ กองงานพระราชพิธีสํานักพระราชวัง ประกอบพิธีบวงสรวง ผู้ร่วมพิธี
ร่วมกล่าวคําถวายอาศิรวาท เสร็จพิธีแล้วเป็นการแสดงรําถวายมือจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี และคณะละครชาตรี
ในจังหวัดเพชรบุรี และการแสดงของชนเผ่าไทยทรงดํา เมื่อวันที่ 1๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายชูชาติ พาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อําเภอชะอํา และอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจติดตาม
โครงการที่จังหวัดเพชรบุรีขอรับการสนับสนุนในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 19 - 20
พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 122,585,000 บาท ซึ่งเป็น
โครงการเกี่ยวกับน้ําทั้งสิ้น โดยเห็นชอบในหลักการและให้เทศบาลตําบลท่ายางเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการ
ก่อสร้างขยายระบบผลิตน้ําประปา งบประมาณ 55 ล้านบาท โดยใช้รูปแบบแบบเดียวกับเทศบาลเมืองชะอํา
สําหรับโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าดอนขุนห้วย ตําบลดอนขุนห้วย ขอให้ดูเรื่องราคาค่าไฟฟ้าสําหรับการเกษตร
นอกจากนี้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววนอุทยานเขานางพันธุรัต อําเภอชะอํา สําหรับโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ ซึ่งมีจังหวัดเพชรบุรีรวมอยู่ด้วยนั้น นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 เสนอของบประมาณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความสนใจและเห็นชอบในหลักการ
ประกอบด้วย โครงการ (East - West Ferry) เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวงบประมาณ 15 ล้านบาท
และโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางสาวฐิติมา ฉายแสง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๕
ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานที่จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานเปิดงาน สหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย สินค้าอุปโภค
บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อให้ประชาชนได้หาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด หลังจากนั้นได้เดินทางไปติดตามโครงการเศรษฐกิจ
ทางด้านชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี และการแก้ไขปัญ หาราคาสับปะรดตกต่ําของจังหวัดเพชรบุรี และ
เป็นประธานการประชุมโครงการเศรษฐกิจทางด้านชายฝั่งริมทะเลของจังหวัดเพชรบุรี และการแก้ไขปัญหาราคา

๑๐
สับปะรดตกต่ําของจั งหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจที่สํ าคัญของจังหวัดโดยตรวจดู
โครงการเกลือสมุทรสะอาดมีคุณภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน พลโทอุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาค 1
ร่วมด้วยพลเอกนภดล วัฒโนทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างแหล่ง
อาหารช้างสนองพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเงินพระราชทานและเงินสนับสนุนกองทุน
ชมรมฅนรักษ์ช้างบ้านป่าเด็งมอบพันธ์กล้าไม้ให้ผู้นําชุมชน และรับมอบอาวุธปืนจากชาวบ้านปลูกพืชอาหารช้าง
สร้างโป่งเทียม และปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นและการแสดงนิทรรศการของหน่วยทหารโดยมีส่วนราชการ
ในพื้นที่ ประชาชนชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างมากกว่า
1,000 คน สําหรับในภาคบ่ายพลโทอุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาค 1 พลเอกนภดล วัฒโนทัย ที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริ ทหาร ตํารวจในพื้นที่ ร่วมด้วย นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง ได้ประชุมเพื่อรับทราบและ
หารือการแก้ปัญหาราษฎรชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ แม่ทัพภาค 1 สรุปว่าการแก้ไขปัญหา
ต้องจํากัดคนที่มีความเหมาะสม ช่วยปรับปรุงบํารุงดิน สร้างความมั่นใจว่าที่แห่งใหม่สามารถทํากินได้จริง ส่วน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่าจังหวัดจะทํางานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการร่วมและการแก้ไขปัญหาต้อง
ไม่ใช้วิธีรุนแรง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามเย็นครอบครัวคนเพชร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ไปที่บ้านห้วยรางโพธิ์ หมู่ ๖ ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปบ้าน
ป่าเด็งเหนือ หมู่ ๑ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน ที่นี่นอกจากจะมีการเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิต การมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือคนชราและคนยากจนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ
ยังได้ทําพิธีเปิดประปาภูเขา การนํากล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงเริ่ม
โครงการอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้มีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับโรงเรียน เรื่องความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
ด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เคารพกฎหมาย มีวินัยจราจร ดูแล
ให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ
ทหาร ตํารวจ เยี่ยมวัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี ได้ร่วมทําบุญตักบาตรกับประชาชน ตรวจสุขภาพ
พระวัดมหาธาตุวรวิหารมีพระปรางค์ ๕ ยอด ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จะเปิดให้ประชาชนสักการะ
ในเดือนเมษายนของทุกปี เป็นวัดที่ประดับด้วยศิลปะปูนปั้นของสกุลช่างเพชรบุรีและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
นิยมมานมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิและชมศิลปะเป็นอันมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมเยียนวัดปากอ่าวบางตะบูน ตําบลตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม ซึ่งถูกลม
พายุพัดเสียหาย เมื่อเย็นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยหอฉันที่กําลังก่อสร้างต่อเติมถูกพัดพังลงมาและทับกุฎิพระ
ได้รับบาดเจ็บ จํานวน ๓ รูป และบ้านเรือนราษฎรเสียหายหลายหลังคาเรือน ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้สํารวจความเสียหายและดําเนินการช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ไปตลาดกลางท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปวัดถ้ํารงค์ ตําบลถ้ํารงค์
อําเภอบ้านลาด ซึ่งในการนี้ได้มีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ออกให้บริการแก่เกษตรกรด้วย สําหรับปัญหาความต้องการของ
ราษฎร ประกอบด้วย ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง ความต้องการลานแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ความตื้นเขินของแม่น้ํา
ลําห้วย ตลิ่งถูกกัดเซาะ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จังหวัดเพชรบุรีได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร นายวินัย บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาล “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” และนิทรรศการเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” จังหวัดเพชรบุรีเป็น หนึ่งในสิบจังหวัดต้นแบบ เศรษฐกิจ

๑๑
สร้างสรรค์ การจัดเทศกาลนี้นอกจากจะนําสินค้ามีชื่อของจังหวัดมาจําหน่ายโดยตรงให้กับผู้ซื้อแล้ว ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น วันที่
22 พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ
“เพื่อแม่ของแผ่นดิน ทุกท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด อําเภอบ้านแหลม” ณ สถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันภาคส่วน ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละชุมชน เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่ได้รับการอบรมฟื้นฟู ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยยาเสพติด และเลิกพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
โดยเด็ดขาด วันที่ 2๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติดอําเภอชะอํา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการคนดีศรีชะอํานํากลุ่มเสี่ยงและผู้เสพเข้าบําบัดรักษา
ณ ค่ายนเรศวร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๔.๑ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้จัดประชุม ครม. สัญจรนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี
ได้เข้าร่วมเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ในส่วนของจังหวัด เสนอขอ จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๖๕ ล้านบาท ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างขยายระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลเมืองชะอํา เพื่อให้การ
บริการสาธารณูปโภคมีความพร้อมในการผลิตและจ่ายน้ําประปาให้เพียงพอ งบประมาณ ๕๕,๕๘๕,๐๐๐ บาท
๒) โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าดอนขุนห้วย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการเกษตรกรรมของราษฎรในโครงการ
ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย พื้นที่ ๒,๕๘๑ ไร่ งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ๓) โครงการก่อสร้างและขยาย
ระบบประปาเทศบาลตําบลท่ายาง เป็นโครงการเกินงบประมาณ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจะนําไปพิจารณาอีกครั้ง
ในส่วนของโครงการของกลุ่มจังหวัด เสนอขอ จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการสร้างพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลอ่าวไทย งบประมาณ 61.5 ล้านบาท จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙ ล้านบาท ที่เหลือเป็นของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เส้นทางเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวเขานางพันธุรัต ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
มะพร้ า ว งบประมาณ 8.21 ล้ า นบาท จั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ 2 ล้านบาทเศษ ๓) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
บริเวณแหลมผักเบี้ย ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม งบประมาณ 19.99 ล้านบาท ๔) โครงการศึกษาวิจัย
เพิ่มศักยภาพอํานวยความสะดวกการค้า การบริการ และการลงทุน เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชมคม
เศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 6.11 ล้านบาท อีกโครงการ คือ โครงการเชื่อมโยงระบบการขนส่งและการ
ท่องเที่ยว งบประมาณ 15 ล้านบาท ทางคณะรัฐมนตรีมอบหมายกรมเจ้าท่า พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้
๑.๔.๒ กองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้าง” ณ อ่างเก็บน้ํากะหร่าง 3
บ้านป่าเด็ง ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบเงินกองทุนพระราชทาน ของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเบื้องต้น ในส่วนของจังหวัดได้มอบเงินสมทบ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดย
เงินสมทบทั้งหมดจะนําเข้าบัญชี กองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
และทางคณะกรรมการได้ จั ด สรรงบประมาณให้ สํา นั ก งานประมงจั ง หวั ด เพชรบุ รี นํ า ไปดํ า เนิ น การ จํ า นวน
๔๘๕,๐๐๐ บาท
๑.๔.3 การแก้ไขปัญหาโป่งลึก – บางกลอย แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร ได้ให้
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโป่งลึก – บางกลอย ดังนี้ ๑) เรื่องคดีความ กรณีที่ประชาชนชาวกะหร่างฟ้องร้อง
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยเร่งรัด ดูแลในเรื่องของคดีถ้าสามารถไกล่เกลี่ยได้

๑๒
ให้ดําเนินการไกล่เกลี่ย ๒) การพัฒนาพื้นที่โป่งลึก – บางกลอย ขณะนี้มีชาวกะหร่างที่มีทะเบียนบ้านถูกต้อง
อาศัยอยู่ จํานวน ๘๐๐ ราย ขึ้นทะเบียนศูนย์ไว้ จํานวน ๔๐๐ – ๕๐๐ ราย สําหรับการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ทํากิน
ต้องมีการพัฒนาพื้นที่โป่งลึก – บางกลอย ให้เป็นพื้นที่ทํากิน จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการ
เรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ๓) การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องดําเนินการด้วยความนุ่มนวล อย่าใช้ความรุนแรง ตอลดจน
การให้ข่าว
๑.๔.๔ งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่
๒๙ พฤษภาคม – วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดเพชรบุรีรณรงค์เชิญชวนแต่งกายชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรําลึกในโอกาสครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา สําหรับ
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดร่วมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม “เปิดจวน ฟังธรรม” เพชรบุรี พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
กิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์ จํานวน ๓๕ รูป แสดงพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิฝึกปฏิบัติธรรม และเดินจงกรม
พิธีปล่อยปลา จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จังหวั ดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุ น ๑,๖๑๒.๕๑ ล้ านบาท เบิกจ่า ยได้
๕๒๒.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๘ อยู่ในลําดับที่ ๕๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๖,๙๙๒.๓๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๕,๙๔๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๖ อยู่ในลําดับที่ ๓๒ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๘,๖๐๔.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๔๖๓.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๑ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๗ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๒๗.๒๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๓.๔๑ ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ ๒๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๒๑.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๘๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๔ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๒๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๑ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๕๓ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒๐๔.๔๐ ล้านบาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ในลําดับที่ ๑๘ งบประจําได้รับจัดสรร ๖๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๕๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ อยู่ในลําดับที่ ๑๘ รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๕๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๑๘ ของประเทศ
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕๐ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๒ –
๑๐๐ จํานวน ๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑ – ๗๑ จํานวน ๑ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ – ๕๐
จํ า นวน ๔ หน่ ว ยงาน เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ ๑ – ๒๕ จํ า นวน ๑๑ หน่ ว ยงาน ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย จํ า นวน
๒๕ หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๓
รายการค่ า ใช้ จ่ า ยในการฟื้ น ฟู เ ยี ย วยา ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุ ท กภั ย ณ วั น ที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน ๓,๐๗๑,๘๑๐ บาท เบิ ก จ่ า ยได้
2,432,591.35 คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๙
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงประจําพระองค์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สืบเนื่องจากในบางพื้นที่ มีการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงประจําพระองค์ เวลาที่มีการ
เสด็จฯ พระราชดําเนินของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ไม่เหมาะสม ไม่สมพระเกียรติ ธงขาด จึงขอให้
ทุกส่วนราชการรีบไปดําเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ธงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม และสมพระเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ โครงการเยาวชนสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาสตรี ประจําปี ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือให้จังหวัดเข้าร่วม
ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการรับรวบรวม
โครงงานที่ส่งเข้าประกวด และจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ส่งเข้าประกวดจังหวัดละ ๓ เรื่อง และแจ้งผล
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ขณะนี้ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการ ดังนี้ ๑) แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี
เป็นที่ปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเค้าโครงงาน “โครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
รักษ์สิ่งแวดล้อม” จังหวัดเพชรบุรี ๒) แจ้งเวียนส่วนราชการ อําเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาล
เมืองเพชรบุรี และเทศบาลเมืองชะอํา ส่งโครงงานฯ ๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมโครงงานที่ส่งเข้าประกวดในชั้น
คัดกรอง และจะเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี พร้อมแจ้งผลการคัดเลือก
ให้วุฒิสภาทราบ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความก้าวหน้าของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ และเจ้ า หน้ าที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกลุ่ม จัง หวัด ภาคกลาง ได้แ ก่ จัง หวั ด นนทบุ รี จัง หวั ด ปทุ มธานี จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๓ และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม
แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับ พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
สํานักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดแจ้งกลุ่มเป้าหมายข้างต้น เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง
ดังนี้ ๑) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วน เข้าร่วมการอบรมด้วยตนเอง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสมชาย ปัญญเจริญ) จะเข้าร่วมอบรมด้วย

๑๔
๒) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ จํานวน ๒ ท่าน เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของ
โลก ประจําปี ๒๕๕๕ “งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมอุปสมบทหมู่
ร่วมกับส่วนกลาง จํานวน ๑๙๙ รูป ระหว่างวันที่๒๒ พฤษภาคม – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามหลวง
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมอุปสมบท จํานวน ๒ คน ๒) พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทุกวัดใน
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๓) ปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะในพื้นที่
ทุกอํ าเภอ โดยสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุ รี สนับสนุนกล้าไม้ ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๔) ปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ํา และแม่น้ําลําคลองในพื้นที่
อํ า เภอต่ า ง ๆ สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด เพชรบุ รี สนั บ สนุ น พั น ธุ์ ป ลา ระหว่ า งวั น ที่ ๒๙ พฤษภาคม – วั น ที่
๔ มิถุ นายน ๒๕๕๕ ๕) รณรงค์ แต่งชุดขาวทั่วพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – วันที่
๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ๖) จั ด งานประทีป โคมไฟ บริเ วณรอบพุ ท ธสถานวั ด พระแก้ว น้ อ ย หอจตุ เ วทปริ ตพั จ น์
พระธาตุจอมเพชร และปล่อยประทีปโคมไฟ ณ พระนครคีรี (เขาวัง) พร้อมทั้งจัดให้มีการเทศนาปฐมสมโพธิและ
เวียนเทียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๗) พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๘๕ รูป พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ๘) พิธีเปิดงานพุทธชยันตี ในวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม ๙) ประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ในวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม ๑๐) จัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดใหญ่
สุวรรณาราม ๑๑) นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม
และโรงเรียนต่าง ๆ ๑๒) จัดตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัด
มหาธาตุวรวิหาร ๑๓) กิจกรรมเดิน – วิ่งสมาธิ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หน้าวัดพระนอน
๑๔) กิจกรรมเวียนเทียนทุกวัดในจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. ๑๕) สวดมนต์ข้าม
๒๖ ศตวรรษ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ หลังพิธีเวียนเทียน ๑๖) จัดรถบุปผาชาติ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
๑๗ จังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์จัดรถบุปผาชาติ แสดงเรื่องราววันปฐมเทศนาเข้าร่วมขบวนอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กําหนดเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว
หมู่ 8 บ้านหุบเฉลา ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ
มูลนิธิ พอ.สว จะเดินทางมาสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.
หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ พอ.สว. จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี กิ จ กรรมในหน่ ว ยแพทย์ แ บบใหม่ ดั ง นี้
1) กิจกรรมเปิดกรวยถวายความจงรักภักดี 2) การกล่าวคําถวายสัตย์ปฏิญาณ 3) การมอบยาชุดพระราชทาน
และมอบของจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ๔) บริการแพทย์แผนไทย 5) กิจกรรม DPAC ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 6) การคัดกรองโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง 7) การสาธิตตรวจเต้านม

๑๕
ด้วยตนเอง 8) นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 9) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล 10) บริการ
ตัดผม, ฝึกอาชีพ 11) อื่น ๆ เช่น บริการฉีดวัคซีนสุนัข ฯลฯ
ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รูปแบบใหม่ ดังนี้ ๑) การถวายความจงรักภักดี แ ล ะ
กล่าวคําปฏิญาณก่อนการปฏิบัติงาน เป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าฯ, สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒) ประชาชนสามารถ
เลือกรับ บริการได้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น มีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 30 % ๓) เป็น
การบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมออกปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มขวัญและ
กําลังใจให้แก่สมาชิก พอ.สว. และเป็นแรงจูงใจในการออกปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยส่งจังหวัด/ชมรมฯ
เข้าร่ วมการประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวั นออก เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มี นาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวด
ระดับประเทศ จํานวน ๒ ประเภท คือ ประเภทจังหวัด TO BE NUMER ONE ดีเด่น และประเภทสถานศึกษา
(มัธยมศึกษา) ต้นแบบระดับเพชร ของโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดระดับประเทศจะลงพื้นที่เก็บคะแนนในรอบแรก (๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
โดยจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เยาวชนคนเพชรบุรี เป็นการ
คอยรับคณะกรรมการฯ ณ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวัดจันทราวาส
(ศุ ข ประสารราษฎร์ ) เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๑๕ น. รอบที่ ๒ เข้ า ร่ ว มการประกวด ระหว่ า งวั น ที่ ๑๓ – ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศู นย์ประชุ มอิมแพค เมื องทองธานี ในการนี้ จังหวัดจึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน
ร่วมงานและต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และขอ
ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งแผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม
ในโครงการ TO BE ยาเสพติด หรือโครงการเกี่ยวกับเยาวชน (ภายในวันที่ 5 มิ.ย.2555 ที่ สสจ.พบ.)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เนื่องใน
วันไอโอดีนแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกรในภูมิภาคต่าง ๆ
เมื่อพบพสกนิกรในท้องถิ่นใดเจ็บป่วยจากการขาดสารไอโอดีน พระองค์ก็จะพระราชทานเกลือเสริมไอโอดีนให้แก่
บุคคลเหล่านั้น และได้มีพระราชดําริให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยป้องกัน
พสกนิกรไม่ให้เป็นโรคจากการขาดสารไอโอดีน
ชาวจั ง หวั ด เพชรบุ รี ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า กิ น เกลื อ ทะเล จะได้ รั บ สารไอโอดี น เพี ย งพอ
จากสถานการณ์ ปี ๒๕๔ สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีไอโอดีนในปัสสาวะ น้อยกว่า ๑๕๐ ไมโครกรัม/ลิตร ร้อยละ ๘๐
(เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ ๕๐) ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓ พบว่า จํานวนทารกแรกเกิดอายุ ๒ วัน ที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้น
ต่อมไทรอยด์มากกว่า ๑๑.๒ มิลลิยูนิต/ลิตร ร้อยละ ๒๔.๘๗, ๒๓.๒๐, ๒๕.๓๐, ๑๖.๗๓, ๑๗.๔๘, ๑๕.๒๒ และ
๑๒.๖๐ ตามลําดับ (เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ ๓) ปี ๒๕๔๙ เด็กนักเรียนจังหวัดเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ย IQ = ๙๐ (ปกติ ๙๐
– ๑๑๐) ผลลัพธ์ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีไอโอดีนในปัสสาวะ น้อยกว่า ๑๕๐ ไมโครกรัม/
ลิตร ร้อยละ ๔๖.๐๗ และ ๒๙.๓๓ (เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ ๕๐) ปี ๒๕๕๔ พบว่า จํานวนทารกแรกเกิดอายุ ๒ วัน

๑๖
ที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์มากกว่า ๑๑.๒ มิลลิยูนิต/ลิตร ร้อยละ ๗.๐๙ ตามลําดับ (เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ ๓)
ปี ๒๕๕๔ เด็กนักเรียนจังหวัดเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ย IQ = ๑๐๐ (ปกติ ๙๐ – ๑๑๐) ผลลัพธ์
จังหวัดเพชรบุรี จึงได้กําหนดนโยบาย “จังหวัดไอโอดีนถ้วนหน้า” ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมใจ
ขจั ด ภั ย โรคขาดสารไอโอดี น ให้ ห มดสิ้ น จากจั ง หวั ด อย่ า งยั่ ง ยื น ตามโครงการพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมาร “การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน”
กิจกรรม “วันไอโอดีนแห่งชาติ” วันที่ ๒๕ มิถุนายนของทุกปี ได้แก่ ๑) จัดขบวนเดินรณรงค์
ให้สุขศึกษาในโรงเรียน ศพต. และในหมู่บ้าน-ชุมชน ๒) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๓) ให้สุขศึกษาผ่านหอกระจายข่าว
วิทยุชุมชน หรือช่องทางอื่น ๆ ๔) สุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์พัฒนา
เด็ กเล็ ก และโรงเรี ยน ๕) ส่ งเสริม ให้ร้านค้าในชุมชนขายเกลื อเสริ มไอโอดีน และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมไอโอดีน
๖) ส่งเสริมให้ประชาชนและร้านอาหารในชุมชน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนปรุงอาหารอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจรและภัยพิบัติทางทะเล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจรและภัยพิบัติทางทะเล มาจากสาเหตุ ดังนี้
๑) สถานการณ์สถิติปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่สําคัญเร่งด่วน เพื่อดูแลผู้เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรี ๒) เพื่อทบทวน
ปัญหาจุดเสี่ยง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดเพชรบุรี ๓) การ
รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นระบบ ๔) เตรียมการซ้อมแผนรับภัย
ทางทะเลรองรับการซ้อมแผนรับภัยพิบัติ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมผสมไทย – กัมพูชา
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรี
สูงกว่าระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยการตายจากอุบัติเหตุจราจร เฉลี่ย ๓ วัน ตาย ๑ คน ทางหลัก (ถนนเพชรเกษม)
เกิดอุบัติเหตุหมู่รถโดยสารขนาดใหญ่พลิกคว่ํา จํานวน ๓ ครั้ง ได้แก่ บริเวณถนนตําบลต้นมะพร้าว อําเภอเมือง
เพชรบุรี บริเวณทางโค้งวัดเขากิ่ว ขาขึ้น และขาล่องใต้ ตําบลไร่ส้ม อําเภอเมืองเพชรบุรี และบริเวณถนนตําบล
สามพระยา อําเภอชะอํา
ในวั น ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ จะจั ดกิ จ กรรมซ้ อ มแผนเสมื อ นจริ ง กรณีอุ บั ติ เ หตุ ห มู่ ซ้ํ า ซ้ อ น
ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เวลา 10.00 - 10.30 น. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริเวณถนนเพชรเกษม
ตําบลไร่ส้ม (บริเวณโค้งบ้านไร่ดอน) ทาสีช่องทางจราจร ทําความสะอาดป้ายจราจร เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
แจกแผ่นพับ สติกเกอร์สะท้อนแสง สร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุ จําหน่ายหมวกกันน็อก
ราคาถูก กิจกรรมที่ 2 เวลา 10.30 - 12.00 น. จําลองสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่รถบัสพลิกคว่ํา บริเวณเพชรเกษม
ตําบลไร่ส้ม (บริเวณโค้งบ้านไร่ดอน) มีผู้บาดเจ็บ 29 ราย ตาย 3 ราย การบริหารการจราจร การสื่อสาร ประสานงาน
ระบบบัญชาการ การกู้ชีพ - กู้ภัย ณ จุดเกิดเหตุ กิจกรรมที่ 3 เวลา 10.30 – 16.30 น. ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ
WAR ROOM เวลา 10.30 12.00 น. สรุปบทเรียน เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมที่ 4 เวลา 10.30 - 12.00 น. การบริหารจัดการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
การบริหารการจราจร การสื่อสาร ประสานงานระบบบัญชาการ การกู้ชีพ – กู้ภัย ณ โรงพยาบาล กิจกรรมที่ 5
เวลา 11.00 - 12.00 น. จําลองสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่เรือนักท่องเที่ยวถูกคลื่นทะเลพัดและชนกันกลางทะเล
บริเวณหาดค่ายพระราม 6 อําเภอชะอํา บาดเจ็บ 20 ราย การบริหารการจราจร การสื่อสาร ประสานงานระบบ
บัญชาการ การกู้ชีพ – กู้ภัยในทะเล กิจกรรมที่ 6 เวลา 11.30 - 12.00 น. ตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ค่าย
พระราม 6 โดยทีม DMAT เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทั้ง ๖ กิจกรรม ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรณีอุบัติเหตุซ้ําซ้อน) เรียบร้อยแล้ว
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร ปรับปรุงสภาพเส้นทางการจราจร ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน

๑๗
ในการป้องกันอุบัติเหตุ
2) จัดตั้งคณะทํางานสอบสวนข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกเพื่อนําข้อมูลมากําหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา 3) ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมเสมือนจริง) กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่
ซ้ําซ้อนจากรถโดยสารประจําทางพลิกคว่ําและเรือล่มในทะเล โดยสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ
วัสดุ/อุปกรณ์ อนุญาตให้ใช้สถานที่ดําเนินกิจกรรมซ้อมแผน 4) ร่วมประเมินผลการซ้อมแผนฯ เพื่อพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดระบบศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
สํ า นั ก งานโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ จั ด ทํ า แผนการใช้ ที่ ดิ น
ของหน่วยงานของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด หลังจากที่แผนการใช้ที่ดินฯ
เสร็จแล้ว จะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานในจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสถานที่ทํางานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน
ร่วมเป็นอนุกรรมการ) ให้ความเห็นชอบในรายงานฉบับสมบูร ณ์แ ล้ว สํ านั กงานฯ จึงนําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยลําดับ หลังจากแผนการใช้
ที่ดินผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จังหวัดจะต้องนํามาพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามผัง
แม่บทศูนย์ราชการ และให้ถือปฏิบัติ หากจังหวัดใดมิได้ดําเนินการเป็นไปตามผังแม่บทและแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินงานฯ โดยจัดทํารายละเอียดด้านการใช้ที่ดิน ผังอาคาร ผังงบประมาณ รวมทั้ง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง จะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นของหน่วยงานราชการในจังหวัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยผ่าน
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ร าชการระดั บ จั ง หวั ด คณะอนุ ก รรมการฯ คณะกรรมการ และคณะรั ฐ มนตรี
เช่นเดียวกับการจัดทําแผนการใช้ที่ดินฯ ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ
เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ราชการของจังหวัดและอําเภอมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ภาครัฐ
สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารหน่วยงานราชการได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม รวมทั้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และการให้บริการแก่ประชาชน ขอความร่วมมือ
ทุกส่วนราชการกรอกข้อมูลส่วนราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งคืน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ โครงการ “การกํ า หนดขอบเขตพื้ น ที่เ มื อ งเก่ า กลุ่ ม ที่ ๒” (เมื อ งเก่ า แพร่ เมื อ งเก่ า
เพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าร้อยเอ็ด เมืองเก่าปัตตานี)
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ “การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ ๒” (เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี
เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าร้อยเอ็ด เมืองเก่าปัตตานี) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนอขอบเขต และจัดทําแผนที่แสดง
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า พร้อมรายละเอียดองค์ประกอบที่สําคัญในพื้นที่เมืองเกล่า เพื่อจัดทําแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า เป้าหมายเมืองเก่ากลุ่มที่ ๒
ที่มีความสําคัญ ลําดับที่ ๑ รวม ๕ เมือง ได้แ ก่ ๑) เมืองเก่าเพชรบุรี ๒) เมืองเก่าแพร่ ๓) เมื องเก่าจันทบุรี
๔) เมืองเก่าร้อยเอ็ด ๕) เมืองเก่าปัตตานี โดยมีการการดําเนินงาน ดังนี้ ๑) ศึกษาความสําคัญของพื้นที่เมืองเก่า
และบริบทของพื้นที่ โดยทบทวนและประมวลผลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และ
ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ครอบคลุมสาระสําคัญด้านประวัติความเป็นมา และพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม โบราณสถาน องค์ประกอบเมืองเก่า และรวบรวมกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าของต่างประเทศที่มีลักษณะ

๑๘
ใกล้เคียงกับพื้นที่เมืองกลุ่มที่ ๑ เพื่อจัดทําแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ๒) จัดทําขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและแบ่งเขตพื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
เป็นเขตพื้นที่หลักและพื้นที่ต่อเนื่อง ๓) ศึกษาและจัดทําแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในพื้นที่หลัก
พื้นที่ต่อเนื่อง และแนวทางทั่วไป ๔) จัดทําเอกสาบรรยายประกอบเมืองเก่า รายเมือง และแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า ๕) ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและการแบ่งเขตพื้นที่ ๖) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์การดําเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย ๑ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง ให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า ต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นคุณค่าความสําคัญ
ของประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมขององค์ประกอบของเมืองเก่า ร่วมกับเหตุผลความจําเป็นที่จะต้อง
ปกป้องคุ้มครองเมืองเก่าจากสภาวะคุกคาม ประกอบด้วยพื้นที่ ๒ ระดับ ดังนี้ ๑) ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เป็นขอบเขต
ที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีองค์ประกอบซึ่งมีคุณค่าความสําคัญและกระจายตัวอย่างมีการเกาะกลุ่มกัน และมีความเป็น
ของแท้ดั้งเดิมและบูรณภาพ ที่ต้องเร่งให้เกิดการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนา ๒) ขอบเขตพื้นที่ เป็นการแบ่งพื้นที่
ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าตามลักษณะเชิงจินตภาพของเมืองที่มีคุณค่าความสําคัญแตกต่างกัน เพื่อการวางแผน
บริหารจัดการที่เหมาะสม ได้แก่ พื้นที่หลัก คือ บริเวณศูนย์กลางเมืองเก่าที่มีการกระจุกตัวขององค์ประกอบเสียง
และพื้นที่ต่อเนื่อง คือ บริเวณต่อเนื่องกับเขตพื้นที่หลัก สมควรให้เป็นบริเวณส่งเสริมการอนุมัติและพัฒนาพื้นที่หลัก
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

