รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
ราชการส่วนภูมิภาค
1 นายมณเฑียร
2 นายประสาน
3 พ.ต.อ.ปิยะ
4 นายปราโมทย์
5 พ.ท.หญิงสุชาดา
6 นายประจักษ์
7 นางนฤมล
8 นายชวพันธุ์
9 นางขวัญฤทัย
10 นายคํารณ
11 นายกฤตวัชร์
12 นายพิภพ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสถิตย์
นางสาวสุนันทา
นางมยุรี
นายปราโมทย์
นางศุภมาศ
นายพนัส
นายประสิทธิ์
นายประเสริฐ
นายสมบูรณ์
พ.อ.ประเวศ
นางสาวสุวรรณา
นายยุทธ
นายผดุงเดช
นางอรัญญา
นางบุบผา
นายวิทยา
นายโสภณ
นางสุกัญญา

ทองนิตย์
วงศ์สวัสดิ์
สุขประเสริฐ
สําเภาเงิน
แก่นแก้ว
วัฒนะกูล
ปิ่นประชานันท์
อันตรเสน
เสาวนะ
พวงมณี
เกตุแก้ว
พัชรพรรณสกุล
กระต่ายอินทร์
น้อยพิทักษ์
อินทรชาธร
ชัยศาสตรศิลปะ
เครือนาค
กรีสุระเดช
พุ่มไม้ชัยพฤกษ์
สีน้ําเพชร
บุญเขตต์
เชิดชูวงศ์
ตรีสิทธิเดช
แสงรุ่งเรือง
ลือปิยะพาณิชย์
ยั่งยืนพงษ์
สุดใจ
เพ็งนรพัฒน์
คงเทียบ
แสงอร่าม

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

๒
31
32
33
34
35
36
37

นายกิตติ
นางชนิดา
พันจ่าเอก กาญจนกุล
นางสาวปราณิสา
นายประสาร
นายเรวัต
นายราชัน

พัฒนเจริญ
เพชรโปรี
เทียบสุวรรณ
สุกระจ่าง
สง่าแสง
ผ่องสุวรรณ์
มีน้อย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ

อําเภอ
38 นายประจวบ
39 นายสิทธิพร
40 นายกฤษฎา
41 นายวิสาห์
42 นายกิตติศักดิ์
43 นายไพบูลย์
44 นายรัฐพล
45 นายขจรศักดิ์

แสงสุวรรณ
สําลีรัตน์
นาคพูล
พูลศิริรัตน์
ฤกษ์ทวีสุข
ยิ้มแย้ม
นิโครธานนท์
สมบูรณ์

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอท่ายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขาย้อย
นายอําเภอบ้านแหลม
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอําเภอแก่งกระจาน

กระทรวงกลาโหม
46 น.ท.ณรงค์

ขําเขียว

แทน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
47 พ.ต.ท.ศุภมิตร
48 พ.ต.ท.สันติ
49 พ.ต.ท.ชลิต
50 พ.ต.อ.เดชา
51 พ.ต.อ.อนันต์
52 พ.ต.ท.กริช
53 พ.ต.ท.บุญมา
54 พ.ต.ท.พรศักดิ์
55 พ.ต.ท.พงศธร
56 พ.ต.ท.สร
57 ร.ท.อ.ณัฐวัฒน์
58 พ.ต.ท.ชินพรรธน์
59 ร.ต.อ.อาทิตย์

สุขเจริญ
สุทธิกลม
ระเวง
รักษ์งาน
เวชศิลป์
เนาวรังสี
น้อยบาท
วรคุตตานนท์
ปิตุทิพย์
ซื่อตรงพานิช
นพวัฒนนันท์
โลหะกิจตระกูล
วงษ์จันนา

60 พ.ต.ท.ไสว

คีรี

61 ร.ต.ท.สมเด็จ
62 ร.ต.อ.เชิดศักดิ์

ชิงชัย
กองผุย

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่ายาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาย้อย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก่งกระจาน
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท่าไม้รวก
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหาดเจ้าสําราญ
สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรไร่สะท้อน
แทน ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
แทน ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายพระรามหก)
แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔
แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๒

๓
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63 นายจรูญ
64 นางสาวปราณี
65 นางมาลินี
66 นางสาวราตรี
67 นายยุทธนา
68 นายนักรบ
69 นายพิรัชการ

แก้วทอง
หนูเนตร
บุญสม
สุริยบาล
ผิวผ่อง
อินทรสาลี
ด่านวงศ์

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
70 นายอัครพล
พึ่งธรรม

ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
71 นางรุจี
กล่ําพันธุ์ดี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ จังหวัดเพชรบุรี
72 นายเดชะ
มังคละ
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
73 นายคูณ
สังข์สูตร์
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
74 นายมาโนช
75 นายประกิต
76 นายเอกราฎร์
77 นายวีระชัย
78 นายนที
79 นายทวี
80 นายสมเกียรติ
81 นายศักดา
82 นางวรรณเพ็ญ
83 นายประจวบ
84 นางปัทมา
85 นางปทุมวดี
86 นายอดุลย์
87 นายพิทยา
88 นางสาวศิริ

มะโนน้อม
ขําเลิศ
บัวประคอง
ฤทธิศรี
สะอาดนัก
อานอาชา
นวลละออง
ประจักษ์บุญเจษฎา
เกตุกล่ํา
ลีรักษาเกียรติ
รัตนอําภา
มนต์คงธรรม
รัศมีนพเศวต
คณะมะ
วัดสว่าง

กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
89 นายประสงค์
ประเสริฐวสุ
90 นางสาวนันทินี
พริ้งเพราะ
91 นายสว่าง
รัตนนรา
92 นายรัฐพล
เจริญผล
93 นายปณัย
หนูแท้

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ๑๔ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
แทน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี)
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานหัวหิน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

๔
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
94 นายศิริพงษ์
เดชโพธิ์พร
95 นายศรศักดิ์
วิริยะเอกกูล
96 นายเมธา
สันติกุล
97 นายพิชัย
บัณฑิตสมิทธ์

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
98 นางสุฑามาศ
สังข์นิมิตร
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
99 นายวาทินทร์

ทองแก้ว

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงพาณิชย์
100 นายชาญณรงค์เดช
101 นางสาวเปรมนีย์
102 นายชัยทูรย์

ดีวังทอง
ทรัพย์โชคไชย
ละมูล

แทน การค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๐ – ๖ เพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
103 นายชูชีพ
ร่วมบุญ
รอดสวัสดิ์
104 นายไพศาล

แทน ผู้จัดการการประปาสาขาเพชรบุรี
แทน ผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

สํานักนายกรัฐมนตรี
105 นายอนุสรณ์

ปานะศุทธะ

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม
106 ดร.สุริสทธิ์
107 นางบุษศา

จิตรชอบใจ
ประพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน
108 นายอนุรักษ์

อุโฆษกิจ

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
109 นายสมจิตร

เรืองทิพย์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

กระทรวงศึกษาธิการ
110 ผศ.ดร.เสนาะ
111 นายกฤติกร
112 นายสายันต์
113 นายประมุข
114 นางสาวชุติมา
115 นายมานะ
116 นายสุนทร
117 นายธัญญะ
118 นายกิตติศักดิ์
119 นางสมศรี

กลิ่นงาม
สําราญถิ่น
ศักดิ์จิรพรพงษ์
ติฐิโต
ชูช่วย
โพธิ์น้อย
มหารัตนวงศ์
มะลิขาว
รัตนฉายา
กําไลแก้ว

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

๕
120
121
122
123
124
125

นายทวีศักดิ์
นายสันติ
นายสมจิตร์
นายนิคม
นายมหิศร
นางชญาดา

ไทยประดิษฐ
รุ่งสมัย
มีวาสนา
ศรีวิโรจน์
แสงมณีรัตนชัย
นาควัชรานันท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
126 นางเพ็ญจมาศ
127 นางวิภาพร

คําธนะ
จันทรเสวต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๒ เพชรบุรี

สํานักงานอัยการสูงสุด
128 นายวิรัตน์
129 นางทิพาพร

วจนกิจไพบูลย์
ชูทอง

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
130 นายหิรัณย์เศรษฐ์
131 นายสิทธิพร
132 นายจํานงค์
133 นายสมปอง
134 นายอภิชาต
135 นายชัฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
136 นางยุวดี
137 นางสาวจิตรา
138 นางกนกวรรณ
139 นางสาวพรพรหม
140 นางมธุรจน์
141 นายวรรธน
142 นางสะกุณา
143 นายศักดิ์สิทธิ์
144 นายชัยวัฒน์
145 นางสาวสิริกร
146 นางสาววาสนา
147 นายศรีเพชร
148 นายณัฐกฤช

เหยี่ยวประยูร
สุขประเสริฐ
ตันติรัตนโอภาส
พึ่งแตง
พวงน้อย
แสงหิรัญธาดา

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บา้ นจังหวัดเพชรบุรี

สรรค์วิทยากุล
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
เดชบุญ
สุภาษิต
เติมวรรธนภัทร์
พหุพันธ์
วาปี
แสงมณี
วัฒนธรรม
อิ่มอุทร
อินพันทัง
กรีธาธร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
149 นายมนัส
150 นายพัลลภ
151 นางพัชราภรณ์
152 นางวรรณวิมล

เนียมเงิน
สิงห์ทอง
แสวงศักดิ์
ดั่นประดิษฐ์

แทน ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร

๖
153
154
155
156

นายสกล
นายราชัน
นายพิสิษฐ์
นางสาวสุวรัตน์

ศักดิ์กําจร
มีน้อย
บุญส่งนาค
มุขรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
แทน หัวหน้าสํานัก OSM ภาคกลางตอนล่าง ๒
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายไกร บุญบันดาล)
2 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
3 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
4 ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
5 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
6 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
7 ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
8 หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
9 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
10 หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
11 รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
13 รองผู้บังคับการศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
14 ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
15 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านแหลม
16 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
17 ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
18 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
19 นายกเทศมนตรีตําบลท่าแลง
20 ผู้จัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
21 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
22 โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
23 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัด
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น
เป็นเครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบน
เครื่ อ งหมายฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสา
รัก ษาดิ น แดน และผู้ป ระกอบคุ ณ ประโยชน์ ต่อกิ จ การกองอาสารั ก ษาดิน แดนและประเทศชาติ เป็ น ส่ว นร่ว ม

๗
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับนายจตุพจน์
ปิยัมปุตระ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสา
รักษาดินแดนส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ประธาน

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสกระทําพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ในวันนี้ ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้
ที่ได้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควร
ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ขอแสดงความยินดี กับนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล
ต่อไป
ขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายที่ ท่ า นนั บ ถื อ พระบารมี แ ห่ ง องค์
พระสยามเทวาธิราช ดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรด
อภิบาลประทานพรให้แก่ท่านและครอบครัวแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึง
ปรารถนาทุกประการ

๒. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด “Young
DPR
Awards” เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประชาสัมพันธ์คําขวัญตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้อง
ชอบธรรม ประจําปี ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตาม
โครงการประชาสัมพันธ์ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ
๑) การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด “Young DPR Awards” ปีที่ ๓ เยาวชน
ประชาธิปไตยสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.ไกร บุญบันดาล
รองผู้ ว่าราชการจั งหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเพื่ อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคัดเลือกทีมที่มีชนะการแข่งขันเป็นตัวแทน
จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับเขต ณ สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นายคณิน พ่วงทอง นายพีรณัฐ ตรีเทพ
และนางสาวภัทรสุดา ทองแถว ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ประกอบด้วย นางสาวสุรีย์พร ทวนทอง นางสาวอัญมณี แสงทอง
และนางสาวกัตติกา สุขประเสริฐ ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนท่ายางวิทยา ประกอบด้วย นายธนวุฒิ ขุนเอียด นายธุวชิต เย็นใจ และนายสรศักดิ์
กลิ่นยอด ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
๒) การแข่งขัน “การประกวดเผยแพร่คําขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ถูกต้องชอบธรรมของวิทยุชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี” เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ชนะการแข่งขัน สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนคนลุ่มน้ําเพชร Big Love FM ๘๘.๒๕ Mhz
ราชอาณาจักร ๙๒.๐๐ Mhz รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพื่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ลูกทุ่งสัมพันธ์เพชรบุรี ๙๔.๒๕ Mhz

๘
๓. พิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ระดับจังหวัดเพชรบุรี
ปี ๒๕๕๖
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ให้กับร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านตรวจรับรองและเห็นควร
รับมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จํานวน ๑๐ ได้แก่ ๑) ร้านตาหนุ่ย
ข้าวมันไก่ ตําบลท่ายาง ๒) ร้านครัวไม้ลัง คาวบอย ตําบลชะอํา ๓) ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหม้อดิน ตําบลคลองกระแชง
๔) ร้านสมุนหมู ตําบลท่ายาง ๕) ข้าวแกงเจ้เบียบ ตําบลท่ายาง ๖) ครัวธัญภัค ตําบลไร้ส้ม ๗) ร้านบ้านตวงทอง
ตําบลบ้านหาด ๘) ร้านรับแขกข้าวหมกไก่ ตําบลท่าราบ ๙) ร้านครัวต้นสน ตําบลสองพี่น้อง ๑๐) ห้องอาหาร
เพชรชมภู ตําบลไร่ส้ม
ประธาน

ขอแสดงความยินดี และเป็นเกียรติประวัติแก่ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และผ่านการตรวจรับรองสมควรได้รับป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q และขอให้รักษามาตรฐานอาคารปลอดภัยให้ยั่งยืน และมั่นคงสําหรับผู้บริโภค และ
เป็นช่องทางการตลาดให้กับเกษตรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่าน
ที่ได้รับป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q สามารถสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้างในอาหารแก่ผู้บริโภค ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงปกปัก
รักษา และคุ้มครองทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งปรารถนาทุกประการ และขอให้รักษาคุณความ
ดีนี้ไว้ตลอดไป
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางเพ็ญจมาศ คําธนะ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ย้ายมาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

๑.๒ นโยบายผู้บริหาร
ประธาน
๑.๒.๑ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้มีการฝึกซ้อมแผนบรรเทาภัยพิบัติ
ประจําปี 255๖ ที่ผ่านมาให้ผ่านไปด้วยดี จึงถือได้ว่าจังหวัดเพชรบุรีได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจน สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่มาอยู่
มาลงทุน หรือมาเที่ยวในประเทศไทย
๑.๒.๒ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จทรงติดตามผล
การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบุรี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา
๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเชิญทุกท่านร่วม
เฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
๑.๒.๓ จากการชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น งบประมาณให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพิ่มเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ในปี2557 ของรายได้สุทธิรัฐบาล เหตุการณ์ผ่านไปด้วยดี จังหวัดเพชรบุรี
มีผู้ไปร่วมชุมนุมจํานวนไม่มาก ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๓ ผลการดําเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์จังหวัด วันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารมหามกุฏราชานุสรณ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เวลา 10.00 น.
ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ทรงเปิดอาคาร 200 ปี พระบาทสมเด็จ

๙
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9
แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีจัดการฝึกซ้อมแผน
บรรเทาภัยพิบัติ ประจําปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค (ASEAN Regional Forum’s Disaster Relief Exercise 2013 : ARF DiREx 2013)
ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556 ณ อําเภอชะอํา และอําเภอท่ายาง มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน
จํานวน 27 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกว่า 2,400 คน จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย รับผิดชอบเรื่องศูนย์พักพิงผู้อพยพจากพื้นที่อันตราย
เนื่องจากเขื่อนร้าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ค่ายพระรามหก อําเภอชะอํา มีการฝึกซ้อมอพยพประชาชนจากสนามกีฬาอําเภอท่ายาง
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน 500 คน มาที่ศูนย์พักพิงดังกล่าว จัดที่พัก และดูแลด้วยอาหาร น้ําดื่ม
ตลอดจนการรักษาผู้เจ็บป่วย วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๖ วันแรงานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมให้กําลังใจ
นายจ้างและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเพชรบุรี ให้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศชาติ พร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้ใช้
แรงงานงานทุกคนหลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ยังจะเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการถวายสัตย์ปฏิญาณของแรงงานไทยน้อมนําแด่พ่อหลวงของปวงประชา เป็นการ
ฉลองวันแรงงานแห่งชาติและแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งภาคเอกชน วันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรี
ประชุมคณะทํางานบูรณาการการอนุรักษ์ช้างป่าอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้านอํานวยการ ที่ประชุมได้มี
การพิจารณาตกลงในหลายประเด็น ด้านการให้ข่าวให้มีการคัดกรองข่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และ
ต่อไปนี้จะเรียกช้างที่พบที่อ่างเก็บน้ํากะหร่างสามที่แก่งกระจานว่าช้างที่มีลักษณะพิเศษ ตลอดจนการดําเนินการอนุรักษ์
แหล่งน้ําและอาหารของช้างป่า ระยะสั้นและระยะยาว วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๖ นางวนิดา สักการโกศล
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี มาตรวจติดตามผลการดําเนินงานราชการและประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเพชรบุรีให้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ติดตามการดําเนินโครงการผลิตและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ําเพื่อการทําการประมงที่ยั่งยืน โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ําเพชรบุรี ท่าน้ําวัดท่าไชยศิริ
อําเภอบ้านลาด และบ้านปากคลอง อําเภอบ้านแหลม ลงพื้นที่สํารวจโครงการก่อสร้างฝายดินเก็บน้ําบริเวณ
ลําห้วยพุมะซาง ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ประชุมพิจารณาการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 จังหวัดเพชรบุรี
เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 10 ฝ่าย เพื่อให้การเตรียมพร้อม
การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี, กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานสารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จัดโครงการ ฝากลูกลูกไว้กับผู้ว่า ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม –
16 พฤษภาคม 2556 จํานวน 9 วัน 9 คืน มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 107 คน โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้เข้า
รับการอบรม นอกจากนั้นได้จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความถนัด จิตเวชบําบัด กีฬา นันทนาการ การบําเพ็ญ
ประโยชน์ รวมทั้งการฝึกจิต สมาธิ วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๖ โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น ครอบครัวคนเพชร
ณ หมู่ ที่ ๒ บ้านหนองสํ าโรง ตํา บลหนองพลับ อําเภอเมื องเพชรบุรี ผู้ว่า ราชการจัง หวั ดเพชรบุ รี เยี่ย มเยีย น
ประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการ เยี่ยมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มอบบ้านตาม
โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จําเป็นให้กับเจ้าของบ้าน
จํานวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองสําโรง เป็นหมู่บ้านที่ดํารงชีพโดยวิถีการเกษตร เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร

๑๐
ที่สําคัญของตําบลหนองพลับ ปัญหาความเดือดร้อน คือ เกษตรกรต้องการงบประมาณในการก่อสร้างรางส่งน้ํา
เพื่อใช้ในการทําการเกษตรอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ วันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรี เปิดแถลงข่าวประมูล
หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวด กจ อย่างเป็นทางการ จํานวน 301 หมายเลข ก่อนที่จะทําการเปิดให้ผู้ที่สนใจ
ได้เข้าประมูล ในวันที่ 15 และวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน คาดว่ายอดเงินประมูลสูงกว่า
20 ล้านบาท โดยหมวด กจ หมายถึง การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง แผ่นป้ายเป็นลายกราฟฟิกแบบใหม่
ภาพทิวทัศน์และภาพเอกลักษณ์เมืองเพชร พระครูถาวรวิริยคุณ ฐิติวิริโย หรือพลวงพ่อคง เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
อําเภอแก่งกระจาน ประกอบพิธีอธิษฐานจิต เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ครอบครอง นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียน
รถที่ค้างชําระ หมวด กง จํานวน 14 หมายเลข จะนําออกประมูลใหม่ในครั้งนี้ด้วย วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕๖
โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ เทศบาลตําบล
บ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม ภายในงานมีหน่วยงานราชการมาตั้งบูทให้คําปรึกษาในด้านการเกษตร การบริการ
ทําหมันสุนัข การตรวจวัดสายตา การสอนอาชีพให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นําถุงยังชีพ
และผ้าห่มมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ สําหรับปัญหาต้องการแก้ไขการปรับปรุงถนนสายบ้านแหลม – เพชรบุรี
ให้พ้นจากน้ําทะเลท่วมในช่วงน้ําทะเลขึ้นสูง และต้องการสนามกีฬา เป็นต้น วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรี
นําหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนไป ณ วัดพุพลู อําเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าวัด
ทําบุญ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นโอกาสที่ทางส่วนราชการจะได้ศึกษาปัญหาและอนุรักษ์
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของวัดในจังหวัดเพชรบุรี
ไว้เป็นหลักฐานในการพัฒนา ศาสนสมบัติ ที่มีคุณค่าสืบต่อไป วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕๗ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนครคีรี จัดงานประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีการทําโคมตราตําแหน่ง ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดําริให้มีขึ้น เป็นการสืบสานภูมิปัญญาในการทําโคมและเครื่องแขวนของชาวเพชรบุรี
ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เมื่อคราวเสด็จมาบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาในปี พุทธศักราช 2515 โดยมีการ
เวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร วันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๕๖ วันวิสาขบูชา ภาคเช้าจังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธี
ทําบุญตักบาตร ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ ณ วัดหนองจอก อําเภอท่ายาง ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
เป็นเจ้าอาวาสอยู่ มีข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจํานวนมาก ภาคบ่าย สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเดิน สมาธิ ไหว้พระ 12 วัด วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 12
ถือศีลห้า ลดละอบายมุข น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระนอน โดยมี
ประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ นางเจริญ บุญมีโชติ ชาวตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทผู้ประกอบอาชีพ
ที่มีคุณธรรมและส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา ปี 2556 และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี 2556 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พลับพลาพิธี
ท้องสนามหลวง ชาวอําเภอบ้านแหลมทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดงาน “เปิดโลกทะเล
โคลน” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2556 ณ บริเวณจุดชมวิวปากอ่าวบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม ในวันที่ 10 - 19
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอบ้านแหลมให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และ
เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อในอําเภอบ้านแหลม
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ผู้แทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๘,๕๗๔.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๖๙๒.๕๕
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๖ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๙ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๕๗๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๕๗๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๗,๐๐๓.๘๖
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๑๑๓.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๙
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (งบประมาณตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป)
จํ า นวน ๑๙ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ๑) สํ า นั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ เ พชรบุ รี ๒) โรงเรี ย นเพชรบุ รี ปั ญ ญานุ กู ล
๓) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ๔) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ๕) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๖) กองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) (ลําดับที่ ๑ – ๖ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
๗) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ๐.๖๙ ล้านบาท ๘) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เบิกจ่ายได้
๐.๑๐ ล้านบาท ๙) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ เบิกจ่ายได้ ๑๑.๔๖ ล้านบาท ๑๐) ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ๐.๒๒ ล้านบาท ๑๑) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้
๖.๗๙ ล้านบาท ๑๒) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เบิกจ่ายได้ ๐.๖๒ ล้านบาท ๑๓) งบจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้
๑๕.๖๒ ล้านบาท ๑๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เบิกจ่ายได้ ๑.๘๒ ล้านบาท
๑๕) ศูนย์การทหารราบ เบิกจ่ายได้ ๓.๕๔ ล้านบาท ๑๖) สํานักชลประทานที่ ๑๔ เบิกจ่ายได้ ๓๐.๑๓ ล้านบาท
๑๗) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ๓.๒๓ ล้านบาท ๑๘) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๐ เบิกจ่ายได้ ๑๖.๖๐ ล้านบาท ๑๙) โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจ่ายได้ ๑๐๔.๔๘ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๑๔๗.๙๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๘.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๕.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๑ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕๐ งบประจําได้รับจัดสรร ๓๒.๓๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๑๓.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๗
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จํานวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) อําเภอเมืองเพชรบุรี
งบประมาณ ๕.๐๓ ล้านบาท ๒) อําเภอชะอํา งบประมาณ ๖.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๓ ล้านบาท ๓) อําเภอ
บ้านแหลม งบประมาณ ๓.๙๘ ล้านบาท ๔) อําเภอท่ายาง งบประมาณ ๑.๙๗ เบิกจ่ายได้ ๐.๙๕ ล้านบาท
๕) อํ า เภอหนองหญ้า ปล้ อง งบประมาณ ๒.๒๐ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้ ๐.๙๙ ล้า นบาท ๖) อํ า เภอบ้า นลาด
งบประมาณ ๕.๖๑ เบิกจ่ายได้ ๑.๓๘ ล้านบาท ๗) อําเภอแก่งกระจาน งบประมาณ ๕.๗๐ เบิกจ่ายได้ ๐.๘๐ ล้านบาท
๘) อําเภอเขาย้อย งบประมาณ ๗.๗๐ ล้านบาท ๙) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ
๓๘.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๙.๐๒ ล้านบาท ๑๐) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๑.๔๗ ล้านบาท
๑๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑๑.๓๖ ล้านบาท ๑๒) สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๕ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรร ๒๙๒.๓๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๑.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๒๐๗.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๔๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ งบประจําได้รับจัดสรร ๘๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๓๘

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๒
ประธาน

ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ หากผลการเบิกจ่ายน้อย อาจ
ส่งผลให้ปีต่อไปจังหวัดจะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลง ทั้งนี้ กรณีที่ทําสัญญาแล้ว ส่วนราชการสามารถเบิก
เงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาได้ ๑๕ % เพื่อจะได้มียอดการเบิกจ่าย ในส่วนของผู้รับเหมาที่ไม่สามารถทํางานได้ตามสัญญา
ส่วนราชการสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับจ้างได้ โดยใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ และผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหาย สําหรับ
โครงการที่มีผู้มายื่นซองน้อย ให้ส่วนราชการทําหนังสือขอยกเว้นไปที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)
อนุญาตให้จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีพิเศษ
งบกลุ่มจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายน้อย เนื่องจากมีการเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง เปลี่ยนขนาดถนน หรือ
จุดที่ก่อสร้างต่าง ๆ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาเรื่องการทํา TOR มีการประกาศ ๒ รอบ รอบแรก
กําหนดผลงานของผู้มายื่นซองไม่ถึง ๕๐ % ของวงเงินก่อสร้าง จึงมีการเปลี่ยนตัว รอบสองกําหนดผลงานของผู้มายื่นซอง
ไม่น้อยกว่า ๕๐ % จึงมีการร้องศาลปกครอง จึงขอฝากทุกส่วนราชการในการทํา TOR ต้องมีความรอบคอบ

มติที่ประชุม
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ด้ว ยทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุบ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วัฒ นาพรรณวดี จะเสด็ จ ทรงติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบุรี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และทรง
เป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา
๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ จุดรับเสด็จฯ
จะแบ่งเป็น ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็นสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว จุดที่ ๒ โรงเรียน
วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เสด็จฯ เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE,
ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เสด็จฯ
เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE, ทอดพระเนตรกิจรรมภายใน
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE, พระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBER ONE, ทอดพระเนตรนิทรรศการ
TO BE NUMBER ONE, เยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น, ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ของจังหวัด และเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการแจกที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ยอดเงิ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย เป็ น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท ดั ง นี้ ผู้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานเข็มทอง บริจาคเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จํานวน ๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เข้ารับ
พระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE บริจาคเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จํานวน ๑๐๔ ราย เป็นเงิน
๖๗๗,๔๐๐ บาท ผู้เข้ารับพระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBER ONE บริจาคเงินตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป
จํานวน ๑๓๖ ราย เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐ บาท สมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ถาวร จํานวน
๑๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๑๘,๖๐๐ บาท
มติที่ประชุม
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๔.๒ ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
แทนวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัดเพชรบุรียุทธนาก่อสร้าง ดําเนินการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนี้จังหวัดโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดําเนินการตรวจรับงาน
ไปแล้ว ดังนี้ ระยะที่ ๑ งานก่อสร้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลาพระอาทิตย์ – ศาลาพระจันทร์ วงเงิน
๓๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานไปแล้ว จํานวน ๗ ครั้ง รวมทั้งหมด ๑๐ งวดงาน ซึ่งการดําเนินงานงวดที่ ๑
สิ้นสุดสัญญาแล้ว งานในระยะที่ ๒ งานก่อสร้างป้ายหน้าโครงการลานสุริยุปราคา พร้อมโครงสร้าง และระบบ

๑๓
สุขาภิบาล ส่วนปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเงิน ๓๖,๐๘๓,๔๔๔.๔๒ บาท จะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
สําหรับการดําเนินงานในระยะที่ ๓ ขณะนี้จังหวัดกําลังดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบและกําหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน
เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายโกวิ ท ผกามาศ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ เ ข้ า พบ
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกั บการดําเนินงานด้านพิธีการ โครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้ าอยู่หัว และกระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดสร้างพระบรมรูปฯ การเททอง การอัญ เชิ ญ และพิธีเปิ ด
พระบรมราชานุสาวรีย์ ดังนี้ ๑) พิธีวางศิลาพระฤกษ์ ดําเนินการจัดทําแผ่นศิลาพระฤกษ์ การขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเข้าเฝ้าเพื่อพระมหาราชครูถวายทรงเจิมแผ่นศิลาพระฤกษ์ และพิธีวางศิลาพระฤกษ์ในวันศุกร์ที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาพระฤกษ์ ๑๒.๒๙ น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามหน้าเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
๒) พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินฯ ทรงเททองหล่อพระบรมรูป เฉพาะส่วนพระมหาพิชัยมงกุฎ ช่างสิบหมู่
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ต่อไป ๓) พิธีอัญเชิญพระบรมรูปฯ
ประดิษฐาน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณกลางปี ๒๕๕๗ เมื่อมีการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ระยะที่ ๓ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ และการหล่อพระบรมรูป ณ จังหวัดนครปฐม
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ๔) พระราชพิธีเสด็จพระราชดํ าเนินฯ ทรงเปิดอุทยานเฉลิ ม
พระเกียรติฯ จังหวัดมีความพร้อมดําเนินการประมาณปลายปี ๒๕๕๗ โดยจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเสด็จฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
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๔.๓ ผลการดําเนินงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จัดการศึกษา จํานวน ๔ อําเภอ ได้แก่
ผอ.สพป.เขต ๒
อําเภอแก่งกระจาน อําเภอบ้านลาด อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๑๒๖ โรงเรียน
แยกเป็น โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน ๒ โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน ๔๙ โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน ๗๕ โรงเรียน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน ๓,๙๒๘ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน
๑๐,๗๘๙ คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๑,๕๔๓ คน ผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ ได้แก่ ระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง (PET2G Model) ได้คะแนนดีเยี่ยม ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ได้ลําดับที่
๒๕ จาก ๑๘๓ เขต ผลการสอบ O-NET ได้ลําดับที่ ๘๐ จาก ๑๘๓ เขต
แผนงาน/โครงการ มีจํานวน ๕ กลยุทธ์ ๓๑ โครงการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน ๙ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานักใจความเป็นชาติไทย
จํานวน ๓ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน ๒ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน ๒ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จํานวน ๑๕ โครงการ
การบริหารแบบท่าชะบ้านแก่งโมเดล (ท่า หมายถึง ท่ายาง, ชะ หมายถึง ชะอํา, บ้าน หมายถึง บ้านลาด, แก่ง
หมายถึง แก่งกระจาน) ประกอบด้วย สี่ตาม สามเป้าหมาย เก้าแนวทาง สี่ตาม หมายถึง ๑) ตามศีล สมาธิ ปัญญา
๒) ตามเวลาหาอนาคต ๓) ตามกฎลูกเสือเชื้อไทย ๔) ตามใช้เศรษฐกิจพอเพียง สามเป้าหมาย หมายถึง ๑) สร้าง
คนดี มีความรู้ สู่สังคม เก้าแนวทาง หมายถึง ๑) สร้างพลังแห่งศรัทธา ๒) พัฒนากําลังคน ๓) ฝึกฝนค้นหาคนดี
๔) ทุกที่ ต้อ งมีห้ องสมุ ด ๕) เร่ งหยุ ดความทุกข์ ของหนู ๖) เรี ย นรู้ อ่ า นเขี ย นวิท ย์ – คณิต ๗) เป็นมิ ต รรอบรู้
สู่อาเซียน ๘) หมั่นเพียรสังเคราะห์หลากหลาย ๙) คมคายเจิดจ้าดุจเพชร

๑๔
ผอ.สนง.กศน.จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (สํานักงาน
กศน.จังหวัดเพชรบุรี) มีสถานศึกษาในสังกัด เป็น กศน.อําเภอ จํานวน ๘ แห่ง วิสัยทัศน์ คือ กศน. เพชรบุรี เป็นองค์กร
ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนให้พันธมิตรทุกภาคส่วนของสังคม จัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียน ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดําเนินงานในรอบ
๖ เดือนแรก ดังนี้ งานการศึกษานอกระบบ ได้ดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ นักศึกษา จํานวน ๖,๗๙๒ คน การจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ ดําเนินการจัดการศึกษา
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑๔๔ คน ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือบนพื้นที่สูงให้เรียนรู้ภาษาไทย และอ่านออก เขียนได้
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา ให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โดยดําเนินการ
จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๖๐๐ คน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปากะญอ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโป่งลึก อําเภอแก่งกระจาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการจัดการศึกษาให้กับทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน
๑,๒๐๙ คน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดําเนินการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๓,๒๕๕ คน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดการศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน ดําเนินการจัดการศึกษา
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒,๐๙๓ คน โดยเน้นการสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย ความ
เป็นพลเมืองดี และการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่นําร่อง โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถสตรีด้านภาษาสู่ AEC โดยจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ทําการเปิด
สอนภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน
๙๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ จํานวน ๙๓ ตําบล ตําบลละ ๒๓ คน รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒,๑๓๙ คน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
จัดสรรตามความต้องการของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเรียน จํานวน ๑,๖๖๘ คน การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพโดยให้ผู้เรียน เรียนกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อําเภอละ ๓ ศูนย์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้
ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ได้จริง
งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ การส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน รวมทั้ง กศน.ตําบล
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้อ่านคล่อง อ่านเข้าใจความ และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน โดยให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การส่งเสริมการอ่านในเชิงรุก ได้แก่ การจัดให้มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่
ให้บริการหมุนเวียนหนังสือที่น่าอ่านลงไปสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนในระบบโรงเรียน
นักศึกษานอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป โดยนํารถห้องสมุดเคลื่อนที่ลงไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามแผนการจัด
กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน การดําเนินการตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
หนังสือของชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จํานวน ๓๖๙ แห่ง แต่ละแห่งได้รับหนังสือพิมพ์
รายวัน วันละ ๒ ฉบับ วารสารหรือนิตยสารรายสัปดาห์ เดือนละ ๔ ฉบับ วารสารหรือนิตยสารรายปักษ์ เดือนละ
๒ ฉบับ/แห่ง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เข้าถึงทุกครัวเรือน ให้เป็นบ้านหนังสือที่ยั่งยืนของประชาชนในหมู่บ้าน
หรือในชุมชน

๑๕
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนภูมิภาค และส่วน
ราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข อําเภอ จํานวน ๘ แห่ ง
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ จํานวน ๘ แห่ง และ รพ.สต. จํานวน ๑๑๗ แห่ง เจ้าหน้าที่ จํานวน
๑,๕๐๐ คน ลูกจ้างประจํา จํานวน ๑,๐๐๐ คน การดําเนินงาน ประกอบด้วย การสร้างสุขภาพ และซ่อมสุขภาพ
ประกอบด้วย ๔ มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ
สําหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคโดยตรง และส่วนใหญ่เกิดจาก
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตและพันธุกรรม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญของคนไทย โดยเฉพาะ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งอัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือด
สมอง เป็นสาเหตุการตายที่สําคัญใน ๑๐ อันดับแรก ในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และเป็นสาเหตุการป่วยสําคัญ ๕
อันดับแรก ในปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ จากการสํารวจสุขภาพคนไทยปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป พบว่า
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๑.๔ หรือ ๑๐.๘ ล้านคน ร้อยละ ๕๐.๓ ไม่ทราบว่าตนเองมีความดัน
โลหิตสูง และร้อยละ ๘.๗ ได้รับการวินิจฉัยความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการรักษา ความชุกโรคเบาหวาน ร้อยละ
๖.๙ หรือ ๓.๕ ล้านคน ๑ ใน ๓ ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นเบาหวาน และร้อยละ ๓ ที่แพทย์วินิจฉัยเป็นเบาหวาน
แต่ไม่ได้รับการรักษา จากสถิติของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากการรับประทานอาหารไม่สมดุล ออกกําลังกายไม่เพียงพอ
สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเครียด อ้วนและน้ําหนักเกิน ภาวะความดัน
โลหิตสูง ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง
อาจส่งผลให้เป็นอัมพาต สมองเสื่อม โรคหัวใจขาดเลือด หัวใจวายตายฉับเพลัน ไตวาย โรคเบาหวาน อาจส่งผล
ให้เป็นต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม และแผลเรื้อรัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย
จากกรณีเกิดการรวมตัวต่อต้านโครงการศูนย์แปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงาน ณ ตําบลบางจาน
ผอ.สนง.ทสจ.
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สืบเนื่องจากประชาชนเป็นห่วงในเรื่องของการใช้น้ําจากระบบประปาของ
ภูมิภาค มลพิษทางอากาศ มลพิษน้ําเสียลงสู่ลําธาร จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ การทํานา การเลี้ยงสัตว์น้ํา
ระบบนิเวศน์ ตลอดจนอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งได้มีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบแล้วว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟัง
ความคิดเห็นยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด
เทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยในประเทศไทย โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารฝัง กลบ (Landfill)
เป็นการกําจัดขยะมูลฝอยโดยนําไปฝังกลบในพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้ ปัจจุบันใช้การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
แทนการเทกองพื้นกลางแจ้ง การย่อยสลายแบบไม่ให้ออกซิเจน ประกอบด้วย ระบบรับและคัดแยกขยะมูลฝอย
ถังหมักย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวิภาที่ได้ การผลิต
พลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ โดยเป็นการนําก๊าซจากการฝังกลบ ได้แก่ ก๊าซมีเทน
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาเป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า การเผาในเตา เป็นการเผาในเตาเผา
ที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยต้องมีอุณหภูมิที่ ๘๕๐ – ๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส การผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ เป็นการทําให้ขยะเป็นก๊าซ โดยใช้กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น และไพโรไลซีส เป็นกระบวนการ

๑๖
ที่ต่อเนื่องกันในการเปลี่ยนชีวมวลให้กลายเป็นก๊าซที่เผาไหม้ได้ ขยะเป็นเชื้อเพลิง เป็นการปรับปรุง แปรสภาพ
ของขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง เหมาะสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลงป้อนหม้อไอน้ํา เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน
สําหรับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่จัดการขยะมูลฝอย
โดยการกองบนพื้น การเทกองกลางแจ้ง กองบนพื้นและเผา และกองบนพื้นและเผาในเตาเผา
อดีต ผวจ.น่าน (นายสุจริต นันทมนตรี) เรื่องการกําจัดขยะเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคน เราจะทําอย่างไร
ให้สิ่งเหล่านี้เกิดความสบายใจ สบายตา ไม่ขัดต่อมลภาวะทางจิตใจ มลภาวะทางสายตา โดยเฉพาะกลิ่น สิ่งเหล่านี้
มีกระบวนการในการจัดการ แต่ละกลุ่มที่เข้ามาประกอบการในประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีหลาย ๆ ระบบ สําหรับ
ในส่วนของการกําจัดโดยแยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งนํามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนที่สองนํามาทําเป็น
เชื้อเพลิง และจะใช้การปลูกป่าเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างไร ขบวนการกําจัดขยะต้องมอบอํานาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจังหวัดมีฐานะเป็นภูมิภาค ต้องเป็นศูนย์กลางในการจัดการ โดยหาวิธีให้เรื่องนี้ออกมาดูดี
ส่งผลให้ได้ปุ๋ยที่ดี ได้สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ไฟฟ้าใช้แต่ละจังหวัด เราจะเกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ร่วมกันทําให้
ชาวบ้านมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้ที่มั่นคง ฉะนั้น เราต้องสร้างความเข้าใจให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าทุกคนมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

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

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

