รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 5/2551
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
สวนภูมิภาค
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายสยุมพร
นายมงคล
นายนิรันดร
พ.อ.จิตนาถ
พล.ต.ต.คเชนทร
พ.ท.แสวง
นายเพชรฤกษ
นายจินดา
นายชวพันธุ
นายวิเชษฐ
นายปญญา
นายสมศักดิ์
นายอดุลย
นายสถิตย
นางสาวจริยา
นางวันเพ็ญ
นายธํารง
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นางชูศรี
นายสรศักดิ์
นายบวร
พ.อ.ภูธนา
นายสุธี

ลิ่มไทย
สัณฐิติวิฑูร
สมสมาน
เปยมระลึก
คชพลายุกต
หินธีระนันท
แทนสวัสดิ์
แอกทอง
อันตรเสน
อิ่มใจสุข
พึงประสพ
นอยอุบล
ศิริชัย
กระตายอินทร
กิจจาพานิชย
พรหมเกษ
ธาตรีนรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
เย็นจิตร
สิทธิสังข
จันทรวงศ
มิตรชอบ
ไวปญญา

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝท.)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

-226. นายธรรมศักดิ์
27. นายพัฒนพงศ
28. นายกิตติ
29. น.ส.อารี
30. นายภูริธัช
31. นายณรงค
32. นายธานี
33. นายอนุสรณ
34. นางอําพัน
35. นายสุเทพ
อําเภอ
36. นายวรรโณ
37. นายวิศาล
38. นายโอภาส
39. นายวีรพล
40. นายไกร
41. นายมนัส
42. นายปราโมทย
43. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
44. พ.ต.ท.ชาลี
45. พ.ต.อ.ภาณุเดช
46. พ.ต.อ.ชาลี
47. พ.ต.อ.ชูสงา
48. พ.ต.ท.จิราเดช
49. พ.ต.อ.บุญธรรม
50. พ.ต.อ.พีรพล
51. พ.ต.อ.มโนรถ
52. พ.ต.ท.ชลิต
53. พ.ต.ท.ชัยยุทธ
54. พ.ต.ต.รังสฤษดิ์
55. พ.ต.ท.จรัญ

ชนะ
ฤทธิรงค
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
มีแกว
ศรีพุม
ธรรมสุวรรณ
รางเล็ก
รุงแจง
แกวทอง

เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
ชูฤทธิ์
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เดชศิริ
พัฒนธรรม
สรอยสุมณฑา
ภูอาวรณ
ชมพูนิตย
วรรณรัตน
ไชยพงษ
สิทธานนท
ระเวง
ถมยา
เมืองวิจิตร
สามพวงบุญ

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

-356. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
รังสิมันต
57. พ.ต.ท.ชวน
หอยสง
58. พ.ต.ท.โกเศรษฐ
สาอุ
59. พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
พานิชการ
60. พ.ต.ท.วชิระ
61. ด.ต.ไพฑูรย
บุญนพ
62. ร.ต.อ.วิโรจน
บํารุงกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรี
63. นายเกรียงไกร
วิวัฒนพนชาติ
กระทรวงกลาโหม
64. ร.ต.เรืองชัย
นิ่มวาศ
65. ร.ต.วีรยุทธ
โพธิ์ไทรพิทกั ษ
66. ร.ท.สรกฤต
อนสมุทร
67. พ.ต.นิวฒ
ั น
พุมทิพย
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
68. นายกฤติเดช
จิตรโอฬาร
69. นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
70. นายราเชนทร
อุดมศิริ
71. นายจาตุรณต
สยนานนท
72. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
สุภาพจน
73. นายประสบชัย
74. นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
75. นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
76. นายชัยพร
รูปนอย
77. นางดวงใจ
คุมสอาด
78. นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79. นายโอกาศ
ยูนพิ ันธ
80. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์
81. นายเพทาย
ฉาวเกียรติคุณ

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผบก.สอ.ตชด. (คายนเรศวร)
แทน ผกก 1.บก.กฝ.ตชด. (คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. (คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
ผอ. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
ผอ.ศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. ภาคกลาง เขต 2
ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

-4-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
82. นางเรณู
วองสงสาร
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
83. นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
84. นายเอนก
ลาภผล
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
85. นายปรัชญา
ปรัชญลักษณ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
86. นายยุษฐิระ
บัณฑุกลุ
87. นายสมเกียรติ
นวลละออง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
88. นายทวี
อานอาชา
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
89. นายภาสันต
นุพาสันต
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
90. นายชะโลม
ขวัญเมือง
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
สัตยุตม
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
91. นายฉัตรชัย
92. นายสมใจ
นาควารี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
93. นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
94. นายประวัติวทิ ย
สวัสดิ์ดวง
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
95. นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
96. นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
97. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
98. นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
99. นายประทักษ
เสรีรักษ
แทน หัวหนาสํานักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
100. นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
101. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
102. นายปริญญา
บุญทวี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
103. นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
104. นายอภิชา
อยูสมบูรณ
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
105. นายไพลวัน
เดชเพชร
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
106. นายไพศาล
เทพสุต
แทน ผจก.สวนบริการลูกคา บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน)
107. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพลังงาน
108. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
กระทรวงพาณิชย
109. นายอาทร
นุมทิพย
110. นางอุบลรัตน
ทองเหลือ
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
111. นางสาวจุลี
บุญวงศ
112. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
113. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
114. นายไอยเรศ
ชัยกุล
115. นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
กระทรวงยุตธิ รรม
116. นายกฤช
กระแสรทิพย
117. นายชูเกียรติ
บุญทัน
118. นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ
119. นายประสาร
สงาแสง
กระทรวงแรงงาน
120. นายรัชพล
ปจพิบูลย
กระทรวงวัฒนธรรม
121. นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
122. ผศ.ดร.เอกศักดิ์
บุตรลับ
123. นางสาวโสภิดา
สุรินทะ
124. นายสุรพล
เก็งทอง
125. นายวีระ
สุเมธาพันธุ
126. นางสาวจุไรรัตน
จงออน
127. นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
128. นายสมรักษ
แตวัฒนา
129. นายชาญณรงค
รัตนา
130. นายโกศล
หลักเมือง
131. นายจํานงค
สุขชู

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
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133. นายธวัช
134. นายสุนนั ท
135. นายจรัสพงษ
136. นายณรงค
137. นายมานะ
กระทรวงสาธารณสุข
138. นางเพ็ญแข
139. นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
140. นายไพรัช
141. นายวาที
องคกรอิสระ
142. นายปริญญา
ภาคเอกชน
143. นายวิเชียร
144. นายไฟซอล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
145. นางสุขใจ
146. นายสุรวัฒน
147. นายนิวัช
148. น.ส.ปรนัย
149. นายจํารัส
150. นายภราดร
151. นายสรศักดิ์
152. นายจรัญ
153. น.ส.สุชญา
154. นางจุฬารัตน
ประธานสภาเด็ก
155. นายธวัชชัย

นพคุณ
เรืองโสภณ
นิลบุตร
วรรณสอน
นิติกาล
โพธิน์ อย

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

พินิจ
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

อุดมทรัพย

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี

เรียบรอย
โครงเซ็น

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อยูเปนสุข
ปรีชา
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
สันติวงษ
ไมจันทร
ภคพงศพนั ธุ
ฉ่ําทรัพย

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม

แสงจันทร

ประธานสภาเด็กอําเภอทายาง
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ผูเขารวมประชุม
156. นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
157. นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
158. นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
159. นายมนัส
เนียมเงิน
แทน ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
160. นางชูชีพ
ไทยเอื้อ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล)
2. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
4. ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
5. ผูอํานวยการศูนยประสานงานขาวกรองแหงชาติสวนหนา
6. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
7. นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
8. นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
9. ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
10. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
11. ผูอํานวยการการทาอากาศยานหัวหิน
12. ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม 1. การมอบเช็คเงินสดเขารวมโครงการทําความสะอาดแมน้ําเพชรบุรี แด
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แรงงานจังหวัด
ดวยกระทรวงแรงงาน ไดจัดสรรงบประมาณใหกับจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 3,946,400 บาท
เพื่อดําเนินการจางงานใหกับประชาชนและผูใชแรงงาน ใหมีรายไดในชวงที่ประสบภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง
อุทกภัย ฯลฯ โดยกระทรวงแรงงานไดมอบหมายใหสํานักงานแรงงานจังหวัด และหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ประสานอําเภอและองคการบริหารสวนตําบล สํารวจจํานวนผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ
เขารวมโครงการจางงานเรงดวน โดยในชวงเวลาตั้งแตวั นที่ 15 มีนาคม 2551 มีโครงการที่ไดอนุมัติและ
ดําเนินการแลว 36 โครงการ ผูเขารวมโครงการ 680 คน ใชงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น 1,743,000 บาท ขณะนี้

-8เปนการดําเนินงานงวดที่ 2 งบประมาณ 2,203,210 บาท มีโครงการที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 33 โครงการ ผูรับ
การจางงาน 1,803 คน ซึ่งในจํานวนนี้มีโครงการที่สํานักงานแรงงานจังหวัดสนับสนุนนโยบายของจังหวัด ในวัน
ทําความสะอาดจังหวัดเพชรบุรี หรือวัน Big Cleaning Day ในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 จํานวน 6 โครงการ โดย
ไดรับความรวมมือจากอําเภอเมือง 4 โครงการ ผูเขารวมโครงการ 962 คน งบประมาณ 475,310 บาท อําเภอ
บานลาด 1 โครงการ งบประมาณ 58,000 บาท และ อบต.ธงชัย 1 โครงการ ผูเขารวมโครงการ 133 คน
งบประมาณ 38,570 บาท รวมงบประมาณของกระทรวงแรงงานที่รวมดําเนินงาน Big Cleaning Day จํานวน
571,880 บาท
ประธาน
เปนโครงการที่มีประโยชน ใหนายอําเภอไปคัดเลือกกลุมเปาหมาย เขามารวมโครงการ ใหเปน
ผูที่มีความเดือดรอนจริง ๆ รายไดนอย
2. การมอบเงินบํารุงขวัญและกําลังใจใหกับนักกีฬาที่ทําชื่อเสียงใหกับจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ 36 ระหวางวันที่ 15 – 25 กันยายน 2550 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 10 ชนิดกีฬา นักกีฬา
84 คน เจาหนาที่ 24 คน รวม 108 คน และสงนักกี ฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 24
ระหวางวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 9 ชนิดกีฬา นักกีฬา 22 คน เจาหนาที่
22 คน รวม 84 คน
ผลปรากฏวา นักกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี ไดรับ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดรับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญ
ทองแกง จากการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ใหแกนักกีฬาที่ทําชื่อเสียงใหกับนักกีฬาและผูฝกสอน โดยนักกีฬาที่ไดรับเหรียญทอง จะไดรับ 10,000 บาท
เหรียญเงิน 5,000 บาท เหรียญทองแดง 3,000 บาท และผูฝกสอน เหรียญทอง 5,000 บาท เหรียญเงิน 2,500
บาท และเหรียญทองแดง 1,500 บาท ดังนี้
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 เหรียญเงิน ประกอบดวย
1. กีฬามวยสากลสมัครเลน ไดแก
- นายเอกรินทร
พุทธพิพิศ
นักกีฬามวลสากลสมัครเลน
- นายประสิทธิ์
มากมูล
ผูฝกสอนกีฬามวยสากลสมัครเลน
2. กีฬาเทนนิส ประเภททีม ไดแก
- นางสาวขนิษฐา ศรีตะวัน
นักกีฬาเทนนิส
- นางสาววรรณกนก นิลรักษา
นักกีฬาเทนนิส
- เด็กหญิงจารุวดี แกวมา
นักกีฬาเทนนิส
- นางจุฬาลักษณ ทองเดช
ผูฝกสอนกีฬาเทนนิส

-93 เหรียญทองแดง ประกอบดวย
1. กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงคู ไดแก
- นางสาวขนิษฐา ศรีตะวัน
- เด็กหญิงจารุวดี แกวมา
2. กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ไดแก
- เด็กหญิงจารุวดี แกวมา
3. กีฬายิงปน ไดแก
- นางสาวชัญญานุช กอบกุลธนชัย
- นายชิษณุชา
กอบกุลธนชัย
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
1 เหรียญทอง ประกอบดวย
1. กีฬาวอลเลยบอลชายหาด (ชาย) ไดแก
- นายมนตรี
พวงลิบ
นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
- นายศิลา
โตเอี่ยม
นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
- นางจรุงรัตน
จงเจริญชัยสกุล ผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
2 เหรียญทอง ประกอบดวย
1. กีฬายิงปน ไดแก
- นางสาวชัญญานุช กอบกุลธนชัย นักกีฬายิงปน
- นายชิษณุชา
กอบกุลธนชัย ผูฝกสอนกีฬายิงปน
2. กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงคู ไดแก
- เด็กหญิงจารุวดี แกวมา
- นายกฤษณะ
แกวมา
2 เหรียญทองแดง ประกอบดวย
1. กีฬายิงปน ไดแก
- นางสาวชัญญานุช กอบกุลธนชัย
- เด็กหญิงดนิตา กอบกุลธนชัย
- เด็กหญิงชมพลอย เรืองศิลป
2. กีฬาวอลเลยบอลชายหาด (หญิง) ไดแก
- นางสาวมัลลิกา พงษงาม
นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
- นางสาวชุติมา เทียมอุทัย
นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
- นายวิโรจน
วรพุฒิ
ผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอลชายหาด

- 10 ประธาน
ขอชมเชยนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีทุกชนิดกีฬา ที่ไดไปสรางชื่อเสียง ขอขอบคุณครู
ผูฝกสอนที่ไดใชความพยายามในการดูแลนักกีฬา จนสามารถสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดได
3. การมอบโล ร างวั ล และใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในโครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
สุขอนามัย ในกระบวนการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว ป 2551
ผุแทนปศุสัตวจังหวัด ตามที่รัฐบาล กําหนดนโยบายความปลอดภัยดานอาหาร หรือฟูดเซฟฟ (Food Safety) และ
จังหวัดเพชรบุรี ไดกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ประมง และอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการสงออกและบริโภคภายในประเทศ เพื่อใหจังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงผลิต
อาหารปลอดภัย นําไปสูความเปนจังหวัดนาอยู นาเที่ยว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แมวาขณะนี้ จังหวัดเพชรบุรีจะมีมาตรการควบคุม กํากับ ดูแลกระบวนการผลิตปศุสัตว ตั้งแต
การผลิตอาหารสัตว ยาสัตว ฟารมเลี้ยงสัตวใหไดมาตรฐานแลวก็ตาม แตหากขาดการควบคุม กระบวนการ
ฆาสัตวในโรงฆาสัตวใหถูกสุขลักษณะ จะทําใหผลผลิตเนื้อสัตวที่ไดปนเปอนเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อซัลโมเนลลา
ที่กอโรคอาหารเปนพิษตอผูบริโภค ซึ่งจากการตรวจสอบตัวอยางเนื้อสัตวของกรมปศุสัตวจากโรงฆาสัตว
ทั่วประเทศ พบเชื้อซัลโมเนลลา รอยละ 40 ในสวนของจังหวัดเพชรบุรีป 2550 พบเชื้อซัลโมเนลลา รอยละ 38.7
และมีแนวโนมจะสูงขึ้นในป 2551 ซึ่งจําเปนตองกําหนดมาตรการควบคุมเชื้อโรคในทุกขั้นตอนของการผลิต
ปจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีโรงฆาสัตวไดรับอนุญาตตามกฎหมาย จํานวน 51 แหง แยกเปนโรงฆาโค จํานวน 14 แหง
โรงฆาสุกร จํานวน 24 แหง และโรงฆาสัตวปก จํานวน 13 แหง
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการโรงฆาสัตว มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เนื้อสัตวใหถูกสุขลักษณะ ผลิตอาหารปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งที่เปนประชาชนชาวเพชรบุรี และนักทองเที่ยว
สามารถสนับสนุนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ทําใหเพชรบุรีนาอยู และเพชรบุรีนาเที่ยว สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเพชรบุรี จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาสุขอนามัยในกระบวนการฆาสัตว และการจําหนาย
เนื้อสัตวของจังหวัดเพชรบุรีขึ้น มีกิจกรรมหลักในการประกวดโรงฆาสัตว ตามหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีในโรง
ฆาสัตว (Good Manufacturing Practice, GMP) โดยมีคณะกรรมการประกวดโรงฆาสัตว ประกอบดวยผูแทน
จากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานทองถิ่นจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
คณะกรรมการไดดําเนินการประกวดโรงฆาสัตวเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฎวามีผูประกอบการ
โรงฆาสัตวที่สมควรไดรับรางวัลทั้งสิ้น รวม 12 ราย แยกเปนผูประกอบการโรงฆาโค – กระบือ จํานวน 3 ราย
โรงฆาสุกร จํานวน 5 ราย และโรงฆาสัตวปก จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. ประเภทโรงฆาโค – กระบือ
รางวัลที่ 1 ไดแก นางชาลีนา เอี่ยมโซะ
จากอําเภอบานแหลม
รางวัลที่ 2 ไดแก นางสิริพร
สุดสะอาด
จากอําเภอเมืองเพชรบุรี
รางวัลชมเชย ไดแก นายราเมศร ทองสุข
จากอําเภอแกงกระจาน

- 11 2. ประเภทโรงฆาสุกร
รางวัลที่ 1 ไดแก นายชูชัย
รางวัลที่ 2 ไดแก นายฤทธิรงค
รางวัลที่ 3 ไดแก นายสุรัตน
รางวัลชมเชย ไดแก จ.ส.ต.สมภพ
รางวัลชมเชย ไดแก นายทนงค
3. ประเภทโรงฆาสัตวปก
รางวัลที่ 1 ไดแก นายสํานวน
รางวัลที่ 2 ไดแก นายเกรียงไกร
รางวัลที่ 3 ไดแก นายมะฮ
รางวัลชมเชย ไดแก นายสมศักดิ์

อนุกูล
เจษฎากานต
มะณีวงษ
มะณีวงษ
ออนแสง

จากอําเภอเขายอย
จากอําเภอเขายอย
จากอําเภอเขายอย
จากอําเภอชะอํา
จากอําเภอทายาง

มาแจง
จันทรเกษม
นิเกตุ
เฉลิมทรัพย

จากอําเภอชะอํา
จากอําเภอเมืองเพชรบุรี
จากอําเภอบานแหลม
จากอําเภอบานแหลม

ประธาน
เปนเรื่องสําคัญและสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีมีวิสัยทัศน คือ ทําให
เปนจังหวัดนาเที่ยว ทําใหเปนจังหวัดนาอยู และเปนเมืองอาหารปลอดภัย ขอขอบคุณสํานักงานปศุสัตว ที่ได
จัดโครงการนี้ขึ้น ขอบคุณผูเขารวมโครงการ ไดดําเนินการจนสามารถไดรับรางวัล
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เรื่องแนะนําหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายจรัสพงษ
วรรณสอน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
2) นายแพทยจินดา แอกทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

มติที่ประชุม

ไมมีผูใดขอแกไขเพิ่มเติม จึงรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551

คลังจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี มีงบประมาณทั้งสิ้น 7,557 ลานบาท เบิกจายไปได 6,489 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 85.87 โดยงบลงทุนเบิกจายได 2,778 ลานบาท เบิกจายได 2,141 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.06
รายจายประจํา 4,778 ลานบาท เบิกจาย 4,348 คิดเปนรอยละ 91 ของงบประมาณรายจาย ผลการเบิกจาย
เมื่อเทียบกับในชวงเดียวกันในปที่แลว สามารถเบิกจายไดสูงกวาปที่แลว 125 ลานบาท โดยเฉพาะงบลงทุน
เบิกจายไดสูงกวาปที่แลว 798 ลานบาท ซึ่งคาดวาเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ซึ่งตั้งเปาหมายไวถึงสิ้นเดือนมิถุนายน
70 % ของงบประมาณ จังหวัดเพชรบุรีเบิกจายไดเกินกวาเปาหมาย ผลการเบิกจายเมื่อเทียบเคียงกับจังหวัด
ตาง ๆ จังหวัดเพชรบุรีอยูในลําดับที่ 19 ของประเทศ งบลงทุนอยูในลําดับที่ 28 เนื่องจากพิจารณาแลวรายจาย
ลงทุนของจังหวัดเพชรบุรี สูงเปนอันดับ 1 ของภาคกลางตอนลาง และบางโครงการมีปญหา โครงการที่ยังไมได

- 12 กอหนี้ผูกพันและคาดวาจะไมสามารถเบิกจายไดทัน ภายในปงบประมาณ 2551 มีโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี เปนเรื่องของการกอสรางอาคารอุบัติเหตุผูปวยฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โครงการ
ชลประทานจังหวัด กลุมที่ 1 คือ กลุมที่ไดรับงบประมาณตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป เบิกจายได 5 ลําดับแรก คือ
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา เขต 1 สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา เขต 2 สํ า นั ก งานสาธารณสุข จั ง หวั ด
ตํารวจภูธรจังหวัด และทองถิ่นจังหวัด กลุมที่ 2 คือ กลุมที่มีงบประมาณตั้งแต 10 – 100 ลานบาทขึ้นไป โดยที่
หนวยงานที่เบิกจายไดสูงสุด ไดแก ศูนยการศึกษาพัฒนาหวยทราย สํานักงานอัยการจังหวัด สํานักงานที่ดิน
จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี กลุมที่ 3 คือ กลุมที่ไดรับงบประมาณนอยกวา
10 ลานบาท กลุมที่เบิกจายไดสูง คือ สํานักงานสัสดีจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อัยการ
จังหวัด ประมงจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด
ประธาน
หนวยงานที่ยังมีผลการเบิกจายต่ํา ตองไปหาแนวทางแกไขใหเปนไปตามระเบียบ ถากอหนี้
ไมได ก็ไมสามารถเบิกเงินได ทําอยางไรถึงจะใหมีการกอหนี้ใหได ฝากสวนราชการที่เกี่ยวของดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และคําของบประมาณประจําป
งบประมาณ 2552
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
คําของบประมาณประจําป ที่ไดสงใหสาํ นักงบประมาณไปแลว เปนขอมูล
เสนอขอทัง้ หมด 88 โครงการ 699 ลานบาท ขณะนี้อยูในระหวางการวิเคราะหงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีในตนเดือนมิถนุ ายน และนําเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
ในปลายเดือนมิถุนายน ซึง่ จังหวัดไดประสานหนวยงานใหจัดทํารายละเอียดโครงการใหครบถวน โดยเฉพาะ
โครงการที่มีแบบแปลน แผนผัง ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ประธาน
ทางรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี กําหนดกรอบในสวนที่เปนคําของบประมาณของจังหวัดไวแลว
ทั่วประเทศ จะมีการจัดสรรกรอบใหแตละจังหวัด สวนที่ปรากฏของจังหวัดเพชรบุรี คือสิ่งที่จังหวัดขอไป สวนที่
จะไดกลับมาไมเกินกรอบที่รัฐบาลจัดสรรให นาจะอยูที่ประมาณ 380 ลานบาท สวนจะไดโครงการใดอยูที่
ความพรอมของโครงการ ขณะนี้ไดเตรียมความพรอมของโครงการเหลานี้อยู โดยเฉพาะโครงการที่ตองมีแบบ
แปลน แผนผัง สวนราชการใดที่สํานักงานจังหวัดประสานไปเพื่อขอรายละเอียดแบบแปลน แผนผัง ใหรีบ
ดําเนินการดวย จะมีโครงการอีกประเภทหนึ่งเรียกวา โครงการความรวมมือระหวางจังหวัด ซึ่งรัฐบาลไดจัดสรร
งบประมาณมาให 3,000 ลานบาท จังหวัดเพชรบุรีไดจัดทําโครงการปองกันการกันเซาะแนวชายฝงบริเวณ
หาดเจาสําราญขึ้นไป เพื่อตอเนื่องจากกรมเจาทาไดทําไวแลวระยะหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 13 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด เดิมไดรับการประสานวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชิ นี นาถ
จะเสด็ จ แปรพระราชฐานมาประทั บ แรม ณ วั ง ไกลกั ง วล อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 แตตอนนี้เลื่อนไปอยางไมมีกําหนด จังหวัดไดนัดประชุมเพื่อ
เตรียมการในการรับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และไดมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบในการ
เตรียมการรับเสด็จฯ ในเรื่องการประดับตกแตงธงชาติ ธงทิว และธงตราสัญลักษณในเสนทางเสด็จฯ มอบให
อําเภอเมือง อําเภอบานลาด อําเภอทายาง อําเภอเขายอย อําเภอชะอํา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเสนทางเสด็จฯ การจัดโตะหมูบูชา ซุมรับเสด็จฯ ของจังหวัด และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ มอบให
องคการบริหารสวนจังหวัด การปรับปรุงเสนทางเสด็จฯ การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองขางทางของถนนเพชร
เกษม ขอใหสํานักงานบํารุงทาง การรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยในเสนทางรับเสด็จฯ การ
สํารวจปายตาง ๆ ในเสนทางเสด็จฯ และจัดระเบียบใหเรียบรอย มอบใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเสนทาง
เสด็จฯ การจัดระบบไฟฟาสองสวางในเสนทางเสด็จฯ มอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด การจัดเตรียมรถ
กูภัยประจําเสนทางเสด็จฯ มอบใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การประดับไฟฟาสองสวางบน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี มอบใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี การประสานงานการจุดพลุ
บนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี มอบใหที่ทําการปกครองจังหวัด การจัดพลังมวลชนเฝารับเสด็จฯ ใน
เสนทางเสด็จฯ ประกอบดวย กลุมสตรีในพื้นที่ กลุม อสม. พลังมวลชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน/
ผูใ หญบ า น และประชาชนในพื้ น ที่ อําเภอ นัก เรีย น นัก ศึก ษา มอบให สํ า นัก งานพัฒ นาชุม ชน สํา นัก งาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานทองถิ่นจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1, 2
การกํ า หนดแถวของกลุ ม พลั ง มวลชน การประสานงานและการจั ด ระเบี ย บกลุ ม พลั ง มวลชน มอบให
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เพชรบุ รี วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเพชรบุ รี สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี (กศน.) และที่ทําการปกครองจังหวัด การจัดหนวยพยาบาลและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน อุปกรณที่เกี่ยวของ มอบใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การจัดระบบการจราจรและการ
รักษาความปลอดภัย มอบใหตํารวจภูธรจังหวัด การจัดเตรียมเทียน จํานวน 5,000 เลม และจัดเจาหนาที่
แจกจายเทียนแกกลุมพลังมวลชน มอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด น้ําดื่มสําหรับกลุมพลังมวลชน มอบให
องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ
ประธาน
ไดมีการประชุมกันมา 2 ครั้งแลว วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 จะมีการประชุมสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ทางจังหวัดจะเตรี ยมการถวายการตอนรับครั้งนี้อยางสมพระเกียรติ และเปนไปดวยความเรียบรอย สิ่ง ที่
เกี่ยวของกับสวนราชการ คือ รวมกันถวายการตอนรับ ณ จุดที่กําหนด จะมีการรวมกลุมพลังมวลชนทุกฝาย
ไปเขาแถวถวายการตอนรับในเสนทางเสด็จฯ ตั้งแตบริเวณปมปยะจิต ถึงรานสมตํา รฟท. ระยะทางประมาณ

- 14 4 กิโลเมตร สวนแรกของแถวจะเปนคณะผูบริหารของจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ ขอใหไปรับเสด็จฯอยางหนาแนน
การแตงกายเครื่องแบบสีกากีแขนยาว รายละเอียดเมื่อทราบกําหนดวันเสด็จฯ ชัดเจนแลว จะมีการแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด แนวทางรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางตํารวจไดเตรียมความพรอมโดยซักซอมเหมือนจริง วางกําลังทุกจังหวัดตั้งแตจังหวัด
นครปฐม ถึงอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดสั่งใหสถานีตํารวจภูธรอําเภอทุกแหงสํารวจเสนทาง ทาง
ร ว มทางแยก จุ ด ล อ แหลมต า ง ๆ ให ร ายงานมาที่ ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เพื่ อ รายงานภาค 7 และสํ า นั ก งาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา (นรป.) เพื่อเปนขอมูลในการนําขบวนเสด็จฯ ตั้งแตเวลา 21.00 น. ออกจากเขต
ติ ด ต อ จั ง หวั ด นครปฐมกั บ กรุ ง เทพมหานคร ถึ ง อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ใช เ วลา 1 ชั่ ว โมง
ใชความเร็วไมเกิน 120 ปดกั้นการจราจรตลอดแนว ในสวนที่จังหวัดจัดมวลชนตอนรับ ยังมีกําลังตํารวจรวม
ในเสนทางรับเสด็จฯ ได
ประธาน

ใหปลัดจังหวัดรับผิดชอบการจัดพลังมวลชน ประสานกับฝายทหารและตํารวจดวย

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด กําหนดในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งทางสํานักพระราชวังไดมาตรวจพื้นที่ในวัน
จันทรที่ 28 พฤษภาคม 2551 ที่จะเสด็จฯ แลว ซึ่งมีรางกําหนดการ ดังนี้ เสด็จในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต
เวลา 11.15 น. จะเสด็จจากวัดเกตุมวดี จากจังหวัดสมุทรสาคร มาทรงประกอบพิธียกฉัตรทองคําประดับบน
ยอดพระปรางค ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เสด็จเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
เวลา 13.05 น. เสด็จฯ มาทรงเปดพระอนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี เวลา 14.15 น. เสด็จฯ ไปทรงทอดพระเนตรสวนทับทิมพันธุอิสราเอล
ณ โครงการศูนยสาธิตสหกรณการเกษตรหุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา
ประธาน
การเขาเฝาตามหมายกําหนดการตามจุดตาง ๆ จะมีหัวหนาสวนราชการตาง ๆ แบงกันไปรับ
เสด็จฯ ตามจุดตาง ๆ การประดับธงทิว และธงประจําพระองคในเสนทางเสด็จฯ ขอความรวมมือสวนราชการที่
มีพื้นที่ตั้งอยูตามเสนทางเสด็จฯ ขอใหชวยกันประดับธงทิว ธงตราสัญลักษณ และธงประจําพระองค
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การปฏิบัติงานตามคํารับรอง
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ผลการรั บ รองการปฏิบัติ ง านตามคํ า รับ รองของจัง หวั ด เพชรบุรี ประจํ า ป 2550
คะแนนเต็ม 5 จังหวัดเพชรบุรีไดคะแนน 4.53 ไดรับจัดสรรเงินรางวัล 10,900,000 บาท ซึ่งขณะนี้ไดแจง
ยอดเงินใหกับสวนราชการภูมิภาคเรียบรอยแลว ระเบียบการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูบริหารออกมาแลว ทาง
รัฐบาลไดจัดสรรเงินรางวัลใหประมาณ 600 ลานบาท สําหรับการปฏิบัติงานตามคํารับรองของจังหวัดในป
2551 มีมิติการประเมินเชนเดิม คือ 4 มิติ มิติที่ 1 น้ําหนัก 50 ตัวชี้วัดมี 20 ตัว จะมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก

- 15 12 หนวย หนวยงานรับผิดชอบรองเปนหนวยงานภูมิภาค 26 หนวย มิติที่ 2 เปนดานคุณภาพการใหบริการ
น้ําหนัก 20 จํานวนตัวชี้วัด 5 ตัว มีหนวยงานรับผิดชอบหลัก 2 หนวย มิติที่ 3 เปนดานประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก 10 ตัวชี้วัด 2 ตัว หนวยงานรับผิดชอบหลัก 2 หนวย มิติที่ 4 เปนดานการพัฒนาองคกร
น้ําหนัก 20 ตัวชี้วัด 1 ตัว มีหนวยงานหลัก 8 หนวยงาน รวมทั้งหมดน้ําหนักการดําเนินงาน 100 ตัวชี้วัดทั้งหมด
28 ตัว หนวยงานรับผิดชอบหลัก 24 หนวย หนวยงานรับผิดชอบรอง สวนภูมิภาคทั้งหมด 26 หนวย สําหรับผล
การดําเนินงานประเมินตนเองในรอบ 6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 ผลการประเมิน
ผลสําเร็จการดําเนินงานดานประสิทธิผลแผนปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 50 คะแนนอยูที่ 2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพ
การใหบริการ น้ําหนัก 20 คะแนนอยูที่ 2 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ น้ําหนัก 10 คะแนนอยูท ี่ 2 มิติ
ที่ 4 ด า นการพั ฒ นาองค ก ร น้ํ า หนั ก 20 ได ค ะแนน 1 โดยภาพรวมแล ว ผลงานรอบ 6 เดื อ น จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดบางตัวในเรื่องยุทธศาสตรอยูดีมีสุข จะปรับเปนนโยบายรัฐบาลเขามาแทน
ประธาน
แตละสวนราชการใหไปเรงรัดการพิจารณาในแตละหนวยงาน ตองการใหเงินจํานวนนี้ไปถึง
ขาราชการในระดับตาง ๆ โดยเร็ว เรื่องการประเมินตนเองในป 2551 จังหวัดไดกําหนดสัญลักษณขึ้นตัวแดง
คือ ผลงานไมมีความกาวหนา เริ่มเปนสีสม เริ่มมีผลการทํางานมากขึ้นมา หลังจากนั้นดีขึ้นจะเปนสีเหลือง จน
สุดทายจะเปนสีเขียว ในแตละชวงเลาใหดูสีตรงไหนนาเปนหวง
มติที่ประชุม
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5.4 การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัด รวมกับที่ทําการปกครองจังหวัด ขอนําเสนอโครงการการแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กรณีพิพาทที่ดินระหวางที่ดินของราษฎรกับที่ดินของรัฐในเชิงบูรณาการ โดย
กําหนดเปนวาระของจังหวัดเพชรบุรี พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระราชเสาวนี
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการรักษาปาไม และนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการเกี่ยวกับการบูรณาการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในการ
ทําลายทรัพยากรปาไมที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 นโยบายสําคัญและ
มาตรการจังหวัด 2 มาตรการ คือ มาตรการที่จะตองคงพื้นที่ปาและที่ดินของรัฐที่มีอยูไมใหมีการบุกรุกเพิ่มขึ้น
และมาตรการที่ 2 จะตองนําพื้นที่ปาและที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกกลับคืนใหแผนดิน ซึ่งหากสภาพที่รับกลับคืน
มาแลวไดรับความเสียหาย ก็ตองดําเนินการฟนฟูใหดีที่สุด นอกจากนั้นไดกําหนดแนวทางในการปองกันและ
ปราบปรามเกี่ ย วกั บ การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และทํ า ลายทรั พ ยากรป า ไม เพื่ อ เป น ไปตามมาตรการของ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สรุปไดวา ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายอยางเครงครัด พรอมทั้งทําบันทึกขอตกลงรวมระหวางหนวยงาน รายละเอียดไดแจกจาย
ใหแลว ขอสั่งการในการประชุมที่ทําเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหทุกหนวยงานที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ดําเนินตามนโยบายและแนวทางที่ใหไว พรอมทั้งใหรายงานผลความกาวหนาให
นายกรัฐมนตรีทราบ จังหวัดเพชรบุรีไดแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการในการแกไขปญหา

- 16 ขอพิพาทระหวางที่ดินของราษฎรกับที่ดินของรัฐ ซึ่งประกอบดวยหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และไดมีการ
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2551 สรุ ป ได ดั ง นี้ เกี่ ย วกั บ สภาพป ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ของรั ฐ และที่
สาธารณประโยชนของจังหวัดเพชรบุรี ประเภทที่มีการบุกรุก ไดแก เขตปาไม แมน้ําเพชรบุรี และแหลงน้ํา
สาธารณะ แนวหาดทราย ชายทะเล และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ กรณีการบุกรุกปาบริเวณอําเภอแกงกระจาน
และอําเภอหนองหญาปลอง ซึ่งผูวาราชการจังหวัด ไดออกตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณอางเก็บน้ําแมประจันต
มีการบุกรุกเขาไปทําประโยชนในที่ดินของรัฐ กรณีการบุกรุกแมน้ํา สภาพปญหาเกิดจากมีการบุกรุกเขาไปทํา
ประโยชนในกรณีแหลงน้ํา การบุกรุกหาดทรายชายทะเล มีปญหา 2 ประเด็น คือ การบุกรุกทะเล และที่ดินของ
ราษฎร ถูกน้ํากัดเซาะบริเวณหาดเจาสําราญ สภาพปญหาเกิดจากขาดความชัดเจนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดูแลรักษา ปญหาเกิดจากการปลอยปละละเลยในการแกไขปญหา และเกิดจากการขาดการบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน ในการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา ควรจะตองมีการบูรณาการในการทํางานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับจังหวัดตองมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อผลักดันโครงการการแกไข
ปญหากรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน ระหวางที่ดินของราษฎรและที่ดินของรัฐในเชิง
บูรณาการ กรณีการดูดทรายที่มีผลกระทบตอแมน้ําเพชรบุรี บริเวณตําบลกลัดหลวง ราษฎรไดยื่นอุทรณ
ขอบเขตที่ดินของตนเองวา สวนที่ไดทําประโยชนอยูในแมน้ําเพชรบุรีหรือไม ผลการตรวจสอบปรากฏวา การ
ดูดทรายอยูในโฉนดที่ดินของผูขอ ซึ่งอยูนอกเขตแมน้ําเพชรบุรี
ประธาน
เนื่องจากปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทางรัฐบาลไดยกระดับเปนวาระแหงชาติ มีการประชุม
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําอยางไรถึง
จะทําใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีระบบ ภายใตกรอบแนวทางเดียวกัน สิ่งที่จะทํางานใหเปนระบบเดียวกัน
คือ การทําปญหาการบุกรุก หรือขอขัดแยงในเรื่องดิน เขาไปสูการตรวจสอบ ถามีการคัดคานก็ดําเนินการตอไป
แตถามีการคัดคานก็ไปสูขบวนการของศาล มีการคุยกันชัดเจน หนวยที่เกี่ยวของมีกฎหมายอะไรอยูในมือ มี
การตรวจสอบกันชัดเจน มีกฎหมายอะไรบางที่กําหนดไว โดยจะตองทําอยางไร หลังจากนี้จะทําเปนระบบ
ป ญ หาที่ มี ก ารดํ า เนิ น การไปก อ นหน า นี้ แ ล ว จะทํ า ให จ บ คื อ เรื่ อ งบริ เ วณห ว ยแม ป ระจั น ต ขณะนี้
กระทรวงมหาดไทย ใหทุกจังหวัดรายงานปญหาการบุกรุกในพื้นที่ของจังหวัดที่ไหนบาง จะนําปญหาการบุกรุก
แตละจุด มาจัดลําดับความสําคัญแลวแกไขตามแนวทางที่กําหนด ที่หาดเจาสําราญมีปญหามาก เปนการบุก
รุกของเจาของที่ดิน และบุกรุกตอเนื่องเขาไปบนชายหาดและชายทะเล ปญหาการกัดเซาะของน้ําทะเลใน
บริเวณที่ดินที่เจาของมีอยูเดิม ตามกฎหมายตรงที่กัดเซาะเปนที่สาธารณะทันที ขณะนี้แนวที่ทําอยูบริเวณวัด
สมุทรธารามไปจนถึงชวงประมาณ 4 กิโลเมตร ไดดําเนินการโดยสวนราชการเปนคนยื่นเรื่องใหมีการตรวจสอบ
ตลอด 4 กิโลเมตร ขณะนี้ตรวจสอบไปแลว 2 กิโลเมตร หลังจากตรวจสอบพบวา มีที่ดินสวนหนึ่งนาจะเปน
พื้นที่สาธารณะ จะมีการเจรจากับเจาของที่ดินเพื่อกันไวใหเปนที่สาธารณะ ในกรณีที่ตกลงกันไมไดจะนําไปสู
ขบวนการทางศาลตอไป
มติที่ประชุม
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- 17 5.5 การกอสรางทางของกรมทางหลวง
ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ผลความคื บ หน า ในการก อ สร า งบนถนนเพชรเกษม ขณะนี้ เ หลื อ อยู 4
โครงการ คือ (1) สายอําเภอปากทอ – อําเภอชะอํา เริ่มตั้งแตแยกวังมะนาว ถึงหนาบริษัท Fly Now แผนงาน
รวม 27.841 % ผลงานรวม 42.822 % เร็วกวาแผนงาน 14.981 % จะสิ้นสุดสัญญา วันที่ 10 มกราคม 2552
(2) สายอําเภอปากทอ – อําเภอชะอํา เริ่มตั้งแตบริษัท Fly Now ถึงแยกเขาเพชรบุรี แผนงานรวม 44.834 %
ผลงานรวม 42.636 % ชากวาแผนงาน -2.198 % และสิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 (3) สาย
อําเภอปากทอ – อําเภอชะอํา เริ่มตั้งแตแยกเขาเพชรบุรี ถึงแยกทาศาลา แผนงานรวม 59.223 % ผลงานรวม
29.264 % ชากวาแผนงาน -29.959 % สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 มกราคม 2552 (4) สายเพชรบุรี – อําเภอชะอํา
เริ่มจากแยกทาศาลา ถึงอําเภอทายาง แผนงานรวม 100.00 % ผลงานรวม 93.926 % ชากวาแผนงาน -6.074 %
และสิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
ประธาน
ขณะนี้กําลังมีประชาชนของอําเภอหนองหญาปลอง กําลังรวมตัวมาอีกครั้ง ตอนแรกกรมทาง
หลวงรับปากวาสามารถเขามาดําเนินการไดในเดือนเมษายน ควรจะมีการติดตามไปที่กรมวาอยูในขั้นตอนไหน
ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ได รับเรื่ องจากอํา เภอหนองหญาปลอง ในการที่ เปนหลุม บอตรงองคก าร
บริหารสวนตําบลทาตะครอ ไดนําเครื่องจักรไปเกลี่ยแตง แตประชาชนไมใหดําเนินการ
ประธาน
ประชาชนตองการใหสรางถาวร ถาไปทําชั่วคราว ตอไปก็มีฝุนอีก สรางความเดือดรอนอีก ให
ไปประสานกับหนวยที่เกี่ยวของขอความชัดเจนใหสํานักงานบํารุงทาง รูอยูแลววาตองแกไขตรงไหนบาง อะไรที่
รับปากวาจะทําให ควรทําตามที่รับปากไว อะไรทําไมไดจริง ๆ ก็ยืนยันวาทําไมได
มติที่ประชุม
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5.6 นโยบายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ในจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดมีประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องนโยบายในการควบคุมการใชประโยชน
ที่ดิน และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 สาระสําคัญคือ
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ไดมีนโยบายพัฒนาใหจังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองนาอยู นาเที่ยว โดยมีการวางแผนการใช
ประโยชนพื้นที่ใหเหมาะสม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือ
ชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดลอม รวมทั้งมีการสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในดานสุขลักษณะ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได กํ า หนดแนวทางในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และการประกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ดังตอไปนี้

- 18 1. พื้นที่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ
ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม ตามวัตถุประสงคของโครงการภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมใหคงไว และไมมีนโยบายใหเปลี่ยนการใชที่ดินในเขตพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
นําไปประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเกษตร
2. การดํา เนิน โครงการหรือกิ จกรรมที่ อ าจก อให เ กิ ดผลกระทบต อ ชุม ชนอยา งรุ นแรง ทั้ ง
ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการนั้น จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผูมีสวนไดเสียในพื้นที่กอน
3. ในพื้ น ที่ ใ ดที่ ไ ด มี ป ระกาศกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมแล ว ให ป ฏิ บั ติ ไ ปตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมนั้น
4. ชนิดและประเภทของอุตสาหกรรม ที่มีนโยบายไมใหดําเนินการในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี
เนื่องจากจะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนและสุขลักษณะของประชาชน ไดแก
4.1 โรงงานโม บด หรือยอยหิน
4.2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมันสัตว หนังสัตว สารสกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
4.3 โรงงานประกอบกิจการอาหารสัตว จากเนื้อสัตว กระดูกสัตว
4.4 โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม เศษผาหรือเสนใย
4.5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัตถุเคมี ซึ่งมิใชปุย ดังตอไปนี้
4.5.1 โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน (Chlor-alkaline Industry) ที่ใชโซเดียม
คลอไรด (NaCI) เปนวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดไฮโดร
คลอริก (HCL) คลอรีน (CI2) โซเดียมไฮโพคลอไรด (NaOCL) และปูนคลอรีน (Bleaching powder)
4.5.2 โรงงานอุ ต สาหกรรมเปโตรเคมี คั ล ที่ ใ ช วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง ได จ ากการกลั่ น น้ํ า มั น
ปโตรเลียม และหรือการแยกกาซธรรมชาติ
4.6 โรงงานผลิ ต สารออกฤทธิ์ หรื อ สารที่ ใ ช ป อ งกั น หรื อ กํ า จั ด ศั ต รู พื ช หรื อ สั ต ว โดย
กระบวนการทางเคมี
4.7 โรงงานผลิตปุยหรือสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมี
4.8 โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
4.9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
4.10 โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุง หลอม หรือผลิตเหล็กกลาใน
ชั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
4.11 โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุงและหลอมโลหะในชั้นตน ซึ่ง
มิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non-Ferrous Metal Basic Industries)

- 19 จึงประกาศใหทราบทั่วกัน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจของนักลงทุน ในการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี และถือเปนนโยบายจังหวัด ทั้งนี้ ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใด ๆ
ตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และใหสวนราชการตาง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่มี
หนาที่พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกิจการอันเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมหรือการดําเนินโครงการ หรือกิจการใด ๆ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพของประชาชน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
ประธาน

หนวยที่เกี่ยวของโดยตรงไดมีการแจงไปแลว

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 โครงการทองถิ่นสะอาด Big Cleaning Day
ทองถิ่นจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครงการทองถิน่ สะอาด สงเสริมการทองเทีย่ วเพชรบุรี ป 2551 โดย
กําหนดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ป 2551 ขึ้นในวันพุธที่ 4 มิถนุ ายน 2551 ซึ่งทําตอเนื่องจากป 2550
(Big Cleaning Day ป 2550 วันที่ 7 มีนาคม 2550) เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด และ
จัดความเปนระเบียบเรียบรอยบานเรือน ชุมชน วัด โรงเรียน สถานทีท่ ํางาน สาธารณสถาน สถานทีท่ องเที่ยว แมน้ํา
กิจกรรมหลักในวัน Big Cleaning Day ป 2551
1. พิธีเปดเวลา 09.00 น.
2. กลุมพลังมวลชน จํานวน 1,550 คน รวมเดินรณรงคในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระหวาง
เวลา 09.00 – 10.00 น.
3. แขงขันแรลลี่เรือเก็บขยะแมน้ําเพชรบุรี ระหวางเวลา 09.30 – 10.30 น.
4. มอบรางวัลทีมผูชนะการแขงขันแรลลี่เก็บขยะ และพิธีเปดนิทรรศการแมน้ําเพชร เวลา
10.15 น.
5. ปลูกหญาแฝกบริเวณริมฝงแมน้ําเพชรบุรี ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีพื้นที่
ติดแมน้ําเพชรบุรี จํานวน 24 แหง ระหวางเวลา 10.30 – 11.00 น.
6. กลุมพลังมวลชนรวมทํากิจกรรมเก็บขยะและทําความสะอาดขยะในแมน้ําเพชรบุรี ทั้ง 8
อําเภอ ระหวางเวลา 09.00 – 13.00 น.
7. รณรงคทําความสะอาด 10 จุด ที่เปนจุดเปาหมาย ดังนี้
7.1 จุดเขาวัง
7.2 จุดเขาหลวงและสนามกีฬาดอนคาน
7.3 จุดตลาดสดแมน้ําเพชรบุรี (ตลาดริมน้ํา)
7.4 จุดแมน้ําเพชรบุรี ตั้งแตสะพานดํา – สะพานอุรุพงษ
7.5 จุดสี่แยกวัดเขาบันไดอิฐ – สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
7.6 จุดยานการคาสามชาวเพชรและวัดเขาบันไดอิฐ
7.7 จุดบริเวณริมตลิ่งวัดบันไดทอง

- 20 7.8 จุดบริเวณชายหาดชะอํา – ถนนเจาลาย อําเภอชะอํา
7.9 จุดบริเวณใตสะพานขามแมน้ําเพชรบุรี ขางที่วาการอําเภอทายาง
7.10 จุดบริเวณทาน้ําวัดทาไชยศิริ อําเภอบานลาด
การแตงกาย ใสเสื้อเหลือง
ประธาน
ไดมีการประชุมไปหลายครัง้ แลว หนวยทีเ่ กี่ยวของรับทราบแลว สําหรับสวนราชการอื่น ๆ ไป
เกี่ยวของในวันพิธเี ปดหนาศาลากลาง ถามีการแจงเชิญเขารวม ใหมารวมหรือมอบผูแทนมา
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.8 การจัดงาน “ทองเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทา ยาง” ครั้งที่ 17 ประจําป 2551

นายอําเภอทายาง
สําหรับงานของดีทายางปนี้เหมือนเดิม เลือ่ นมาจัดระหวางวันที่ 6 – 14 มิถนุ ายน 2551 เชิญ
หัวหนาสวนราชการเทีย่ วงานของดีทา ยาง ปนี้จะเนนเรื่องของการทองเทีย่ วเชิงเกษตรและลองแพแมนา้ํ เพชร
ลองแพคิดคาบริการ ลด 60 % เหลือหัวละ 100 บาท ขอใหจองมา
ประธาน

บริเวณพืน้ ทีห่ ลักอยูที่จุดสนามฟุตบอลขางสํานักงานเกษตร อําเภอทายาง

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.9 กิจกรรมของกลุมเยาวชนเพชรพันธุแท

ผูแทนประธานเพชรพันธุแ ท ขอเสนอผลงานเพชรพันธุแท จํานวน 3 ประเด็น คือ
1. รวมกันทําการเก็บขยะบริเวณแมน้ําเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เพื่อเตรียม
ความพรอมกอนวัน Big Cleaning Day ในวันที่ 4 มิถุนายน 2551
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE เพชรพันธุแทไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก เพื่อประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจําป 2551 จะประกาศผลในวันที่ 13
มิถุนายน 2551 ที่องคการบริหารสวนตําบลทาไมรวก
3. ขอเชิญชวนทุกทานรวมชมรายการมหัศจรรยธรรมชาติ ตอนเยาวชนเพชรพันธุแทกับแมน้ํา
เพชร ทางชอง 9 โมเดิน้ ไนน TV วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เวลา 06.30 – 07.00 น.
ประธาน
ขอขอบคุณกลุมลูกผูชายเพชรพันธุแท ที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับอําเภอทายางและจังหวัดเพชรบุรี
ปแรกที่ดําเนินการไดรับรางวัลเรื่องเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดชนะเลิศระดับประเทศ ปนี้เขาไป
ประกวดชนะในระดับประเทศตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ขณะนี้เปนตัวแทนชนะในระดับภาคแลว
เรื่องที่จะขยายผลตอไป คือ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฎทําโครงการวิจยั เพื่อทําใหเปนระบบศึกษาคุณลักษณะของ
เยาวชนเพชรพันธุแท กับขบวนการทํางานของเยาวชนตามโครงการเพชรพันธุแท กําลังทําใหมีศูนยเยาวชน
เพชรพันธุแทขนึ้ ที่อาํ เภอทายาง เพื่อใหมีความชัดเจนในการขยายผลไปสูพื้นที่อื่น ๆ ตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 21 5.10 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน กกต. จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2551 และการปฏิบัติงานที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2551
เพื่อการประชาสัมพันธ ดังนี้
1. การเลือกตัง้ ทองถิน่
1.1 กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งทองถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีมติในการประชุมเปนเอกฉันท โดยวินิจฉัยวาการ
เลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 57/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําหรุ ไรมะขาม ถ้าํ รงค บานทาน ทาชาง ทาเสน บานหาด หนองกะปุ
หวยลึก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ครั้งที่ 58/2551 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ไดแก องคการบริหารสวนตําบลปากทะเล
หนองปลาไหล โพพระ โพไรหวาน บางจาก สมาชิกสภาพองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลนาวุง เขต 3
ครั้งที่ 60/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
และสมาชิกสภาพองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 65/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ไดแก นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา และ
สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองชะอํา สมาชิกสภาเทศมนตรีตําบลบางตะบูน เขต 2 สมาชิกสภาเทศมนตรีตําบล
หนอกจอก เขต 1 องคการบริหารสวนตําบลเขายอย เขต 4
1.2 การแตงตั้ง กกต.ทองถิ่น
ดวยสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ
เทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี และเทศบาลตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งจะตองจัดการเลือกตัง้ ภายใน 45 วัน นับแตวัน
ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลแตละแหงที่
ครบวาระ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่ และผูบริหารทองถิน่ และไดพิจารณา
สงรายชื่อผูสมัครเทศบาลละ 8 คน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจารณาคัดเลือก ใหเหลือเทศบาลละ
4 คน ซึง่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 24/2551 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2551 พิจารณาคัดเลือกโดยลงคะแนนวิธีลบั
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 22 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายการรอยยิ้มของแผนดิน

นายอําเภอทายาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2551 จะมีรายการชอง 11 รายการรอยยิ้มของแผนดิน จะมีสกูปของเพชร
พันธุแทกับแมน้ําเพชร ขอเชิญชวนชมรายการดังกลาว เวลา 21.00 – 21.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)......................................บันทึกการประชุม
(นางชูชพี ไทยเอื้อ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

(ลงชื่อ).......................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

