รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 4/2552
วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1
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24

นายชาย
นายวีระ
นายประสาน
พ.อ.สีหเดช
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.บัญชา
นายนิรันดร
นายวัฒนา
นายจินดา
นางวรรณี
นายสันติ
นายวิมล
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางวรรณา
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายธนะ
นายสมนึก
พ.ท.สมิง

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
ดีสนธิโชติ
วัชรขจร
กลับประดิษฐ
สมสมาน
โรจนวิจิตรกุล
แอกทอง
สันตมนัส
หรมระฤก
เลิศสําราญ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
สระปทุม
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
สวัสดี
ดีหะสิงห
ทองคํา

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

-225 นายวีระศักดิ์
26 นางนิทรา
27 นายพัฒนพงศ
28 นายชาญศักดิ์
29 นางสุนิสา
30 นายจํานงค
31 นางศุภกร
32 นายศักดิ์ชัย
33 นายวรชาติ
34 นายสุรนิ ทร
35 นางสาวอุษา
36 นายสําเนา
37 นายประสาร
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายไกร
41 นายชีระวิทย
42 นายธวัชชัย
43 นายนอบ
44 นายไพบูลย
45 นายสมชาย
46 นายปราโมทย
47 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย
49 พ.ต.อ.ภาณุเดช
50 พ.ต.อ.ชาลี
51 พ.ต.อ.ชูสงา
52 พ.ต.อ.บัญญัติ
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ท.บุญเลิศ

ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร
ฤทธิรงค
โพประยูร
อับดุลนิเลาะ
คงฤทธิ์
โภคสวัสดิ์
วังทอง
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
บานเย็น
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรและสหกรณจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

บุญบันดาล
อํานวยรุงเรือง
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
สรอยสุมณฑา
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา
บวรมหาชนก

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง

-355
56
57
58
59
60
61

พ.ต.ท.วีรยศ
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.ชวน

62 พ.ต.ต.วรุตม

ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
แกงสันเที้ย
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
หอยสง
พรพิพธิ

63 พ.ต.ท.อํานาจ
หาญไฟฟา
64 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
65 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์
ถิ่นมีผล
สํานักนายกรัฐมนตรี
66 นายวีระ
บุญญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
67 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
68 ร.อ.สรณสิริ
กุญแจนาค
69 พ.ต.ศตายุ
จันตาศาลา
70 น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
71 นายวรวรรธน
ภิญโญ
72 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
73 นายราเชนทร
อุดมศิริ
74 นายจาตุรณต
สยนานนท
75 นายอรรถพร
พัฒนราช
อักษรแกว
76 นายอนันต
77 นายธนกร
รัตตมงคล

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
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กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
78 นายชัยพร
รูปนอย
79 นางดวงใจ
คุมสอาด
80 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
81 นายเดชะ
มังคละ
82 นายสนิท
สกุนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
83 นางเรณู
วองสงสาร
84 นางนงนภัส
อภิกรรัตน
85 นายสมบุญ
ธัญญาผล
86 นายเสนห
ลาภอารมณ
87 นายพิทยา
คณะมะ
88 นางสาวแสงนภา
เกิดรอด
89 นายสมเกียรติ
นวลละออง
90 นายประทีป
หอมจรรยา
91 นางนันทนา
แฮวอู
92 นายสมบัติ
ตันติสังวรากูร
93 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
94 นางอํานวยพร
ศิลปะโอสถ
95 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
96 นายวิชัย
ไตรสุรัตน
97 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
98 นายเกษม
ชุมแอน
99 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
100 นายสมชัย
นาคเงินทอง
101 นายนพคุณ
โชติวรานันท
102 นายสวาง
รัตนนรา
103 พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอ ํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 15
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
104 นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
105 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
106 นายชาญณรงค
อินทสิทธิ์
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
107 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
108 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
109 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
110 นางนิธิมา
ไชยชโย
แทน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
111 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
112 นายพงษนรินทร
อัศวเศรณี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
113 นายสมชาย
ดาราย
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
114 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
115 นายฉออน
นาคเฮง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
116 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
117 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118 นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119 นายสมจิตร
เรืองทิพย
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120 รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121 นายสมนึก
บุญเต็ม
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
122 นายบุญรอด
จงมุม
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
123 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
124 นายพิกุล
ดิษฐวงศ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
125 นางสาวบังอร
พรายประทีป
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
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126 นางชญาดา
127 นายโกศล
128 นางสาวชุติมา
129 นายชัยยุทธ
130 นายวีระ
131 นายวิเชียร
132 นางสิริรัตน
133 นายมานะ
กระทรวงสาธารณสุข
134 นางชลลดา
135 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
136 นายไพรัช
137 นายวาที
ภาคเอกชน
138 นายวิเชียร
139 นางบุญสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
140 นายพิทักษ
141 นายพิชยั
142 นายศักดิ์สิทธิ์
143 นายภราดร
144 นายศุภชัย
145 นายฉลอง
146 นายมนัส
147 นายจรัญ
148 นางสาวสุชญา
149 นายวรรธน

นาควัชรานันท
หลักเมือง
ชูชวย
นอยเรือง
ทองศิลา
ฉิมสัญชาติ
พูลผล
โพธิน์ อย

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

เรียบรอย
นุชนิยม

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

นอยพิทักษ
สันติเมธากุล
วาป
เวทยนุกูล
วินิจโกศล
ชางสุวรรณ
พูลมา
ไมจันทร
ภคพงศพนั ธุ
เต็มวรรธนภัทร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
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ผูเขารวมประชุม
150 นายมนัส
เนียมเงิน
แทน ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
151 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
152 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
153 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
154 นายวุทธชัย
อาภานุกูล
จาจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
155 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
156 นางชูชีพ
ไทยเอื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
2 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
3 หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
4 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
5 หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
6 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
7 ผูกํากับการศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
8 ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
9 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
11 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
12 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
13 นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
14 ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
15 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
16 หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
17 ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-8การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาเห็นวา นายประสาน
วงศสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะรองผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เปนผูทาํ
คุณประโยชนตอประเทศชาติ รวมทั้งใหการสนับสนุนตอกิจการกองอาสารักษาดินแดน ทําใหการปฏิบัติภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรไดรับ
การยกยองใหไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิง่ ชีพ” เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ กองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน จึงไดมีประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
แกขาราชการที่ดํารงตําแหนงขางตน
กลาวแสดงความยินดี ที่ไดมีโอกาสกระทําพิธมี อบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิง่ ชีพ” ในวันนี้
ประธาน
ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือวาผูไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เปนผูที่ได
ประกอบคุณงามความดีอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควร
ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณแหงศักดิศ์ รีและเกียรติยศ และจะตองรักษาไวเพือ่
เปนเกียรติประวัติของตนเองและของวงศตระกูลตอไป
ผมขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย ที่ ท า นนั บ ถื อ ตลอดจน
ดวงพระวิญญาณแหงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมทั้งพระบารมีแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหแกทาน
และครอบครัว แคลวคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยา ยมาดํารงตําแหนงใหม
นายอรรถพร พัฒราช ผูอาํ นวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก ผูอ ํานวยการ
สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร
กลาวขอบคุณทุกสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่รวมจัดงานพระนครคีรี 150 ป
ประธาน
เทิดพระเกียรติพระจอมเกลา ซึ่งผานไปดวยดี ปนี้ไดรับการตอบรับที่ดี ไดมอบหมายสํานักงานสถิติจังหวัด
ออกแบบสํารวจ ปรากฏวาสิ่งที่ชอบมากที่สุด คือ การจุดพลุ รองลงมา คือ ขบวนแห สําหรับสิ่งที่ไมชอบ 3 เรื่อง
คือ การจัดการแขงขันกอลฟ การแขงขันวัวเทียมเกวียน การวิ่งมาราธอน จํานวนประชาชนที่ขึ้นบนพระนครคีรี
ปนี้นอยกวาปที่แลว เนื่องจากวันแรกขบวนแหเสร็จ เวลา 21.00 น. รถรางไฟฟาปด เวลา 21.30 น. ปหนา
ขบวนแหตองจัดกอน เวลา 20.00 น. การแสดงอยูบนขบวนรถ มีการประกวดสาวหวานดานลาง ซึ่งปที่แลว
อยูดานบนพระนครคีรี รายรับขณะนี้ 5,070,000 บาท รายจาย 5,500,000 บาท
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ในสวนกลางจะเปน 1 กรม 1 หนวยงาน ขณะนี้เราไดทําอยูแลว และไดรายงานกระทรวงมหาดไทยเรียบรอยแลว
คือ โครงการคนเมืองเพชรทําความดีถวายในหลวง เปนโครงการเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะมีการ
จัดทําเข็มสําหรับผูที่ทําความดีหลาย ๆ ครั้ง เหรียญทอง 156 ครั้ง เหรียญเงิน 164 ครั้ง ขณะนี้กําลังเรงรัดความ
เปนระเบียบของบานเมือง มอบประชาสัมพันธไปถายภาพตรงบริเวณที่สกปรกมาลงเว็ปไซต เปนขอหวงใย
จังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552
ขอแกไข หนา 7 บรรทัดที่ 20 ขอความ “เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.” ขอแกไข เปน “เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ตามที่มีผูแกไขเพิ่มเติม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
คลังจังหวัด
สรุปได ดังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 25 เมษายน 2552 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 4,593.35 ลานบาท
เบิกจาย 3,851.93 ลานบาท คิดเปน 83.86 % รายจายลงทุนไดรับจัดสรร 2,416.15 ลานบาท เบิกจายได
1,188.91 ลานบาท คิดเปน 49.21 % ภาพรวมไดรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,009.50 ลานบาท เบิกจาย
5,040.84 ลานบาท คิดเปน 71.91 % ในไตรมาสที่ 3 ตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน 2552 ขณะนี้เบิกจายได
71.91 เหลือระยะเวลาอีก 2 เดือน คาดวาจะมีผลการเบิกจายเกินเปาหมาย ผลการเบิกจายจากเงินกันไวเบิก
เหลื่อมป มีเงินกัน 402.08 ลานบาท เบิกจายได 226.07 ลานบาท คิดเปน 56.33 % ผลการเบิกจายของจังหวัด
เพชรบุรี อยูในลําดับที่ 27 รายจายลงทุน ลําดับที่ 67 ภาพรวมลําดับที่ 49 หนวยงานที่ไดรบั งบลงทุน ทีม่ ผี ลการ
เบิกจายสูง 5 ลําดับ คือ สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงานบํารุงทาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสํานักงานทางหลวงที่ 13 หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนมี
ผลการเบิกจายชา 5 อันดับ คือ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ที่ทําการปกครองจังหวัด งบประมาณจังหวัด
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15 สํานักชลประทานที่ 14 สําหรับหนวยงานที่ยังไมมีการเบิกจาย
8 หนวยงาน คือ ศูนยทหารราบ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด วิทยาลัยสารพัดชาง สํานักงานคลังจังหวัด โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกลู วิทยาลัยการอาชีพ
เขายอย หนวยงานที่ยังกอหนี้ผูกพันไมถึง รอยละ 70 มีอยู 13 หนวยงาน หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนสูงสุด คือ
สํานักงานทองถิ่น ไดรับงบประมาณ 733.99 ลานบาท หรือรอยละ 30.03 ของงบประมาณทั้งหมด ขณะนี้
เบิกจายได 98.06 ชลประทานจังหวัด ไดรับงบประมาณ 629 ลานบาท คิดเปน 27.75 % ขณะนี้เบิกจายได
ระเบียบวาระที่ 3

- 10 30.15 งบประมาณจังหวัดไดรับงบประมาณ 160.93 ลานบาท คิดเปน 6.58 % เบิกจายได 3.35 % สํานักงาน
บํารุงทางไดรับงบประมาณ 135.76 ลานบาท คิดเปน 5.55 % เบิกจายได 64.66 % ทางหลวงชนบทไดรับ
งบประมาณ 130.97 ลานบาท คิดเปน 5.36 % เบิกจายได 17.48 %
ประธาน

ขอใหหัวหนาสวนราชการดูแลผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องระเบียบพัสดุ ทุกวิธี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 นโยบายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายดานยาเสพติด
ไดมีการปรับโครงสรางการดําเนินงานในเรื่องนี้ โดยให กอ.รมน. รับผิดชอบการแปลง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
นโยบายสูการปฏิบัติ สํานักงาน ศตส. รับผิดชอบในเรื่องนโยบาย ขณะเดี่ยวกันในพื้นที่มีองคกรเรื่องศูนยตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และระดับทองถิ่น กลไกในการดําเนินงานใชนโยบายของรัฐบาล
คือ 5 รั้วปองกัน ประกอบดวย รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว โดยมีเปาหมายพื้นที่
ชายแดน พื้นที่แพรระบาด และพื้นที่ปริมณฑล พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดกําหนดผูรับผิดชอบ ดังนี้
1. รั้วชายแดน (การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน) มอบหมาย กองบัญชาการทหารสูงสุด/
กอ.รมน.ภาค
2. รั้วชุมชน (การเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน/ประชาคมปองกันยาเสพติด) มอบหมาย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผวจ./ผอ.รมน.จว.
3. รั้วสังคม (การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ) มอบหมาย ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผวจ.
ผอ.รมน.จว.
4. รั้วโรงเรียน (โรงเรียนปองกันยาเสพติด) มอบหมาย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ผวจ./ผอ.
รมน.จว.
5. รั้วครอบครัว (ครอบครัวสีขาว/ครอบครัวเขมแข็ง) มอบหมาย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย/ผวจ./ผอ.รมน.จว.
6. โครงการปราบปรามยาเสพติดสําคัญและลดความเดือดรอนของประชาชน มอบหมาย
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ/ผบก.ภ.จว.
7. โครงการบําบั ดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการ มอบหมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผวจ./ผอ.รมน.จว.

รองผูวาราชการจังหวัด เนื่องจากนโยบายใหมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายสวนราชการ การจะแปลงนโยบายที่รัฐ
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล มอบใหใหมมาสูการปฏิบัติ ใหเปนรูปธรรมใหชัดเจนขึ้น หลายเรื่องเปนเรื่องเกา ในชวง
เปลี่ยนรัฐบาลยาเสพติดมีปญหามาก งบประมาณนอย ทําใหการปฏิบัติงานมีปญหา ขณะนี้รัฐบาลไดประกาศ
นโยบายเพื่อความชัดเจนและเพิ่มหนวยงาน คือ กอ.รมน. ซึ่งมีขาราชการหลายสวนเขามามีหนาที่ตามคําสั่ง
แตภารกิจยังไมชัดเจน สิ่งสําคัญคือสวนราชการที่เกี่ยวของตองรูแนวทางที่รัฐบาลมอบมาตรการตาง ๆ เรื่องให

- 11 ที่แจงมามีเนื้อหาที่ชัดเจน ใหทุกสวนราชการที่มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 82 ใหหัวหนาสวนราชการไดอาน
เนื่องจากตองแปลงนโยบายที่รัฐบาลมอบใหสูการปฏิบัติรั้วตาง ๆ ตองบูรณาการกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดใหหนวยงานที่เปนเจาภาพยกรางคําสั่งจังหวัด เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุมหารือแตละเรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การจัดพิธีวนั ฉัตรมงคล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนวันที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัล
ราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ
ใหกับประชาชนชาวไทยวา เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม สําหรับปนี้
ตรงกับวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552 จังหวัดเพชรบุรี กําหนดเวลาจัดพีถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานรัฐพิธี
หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มเวลา 08.00 น. การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว ขอเรียนเชิญหัวหนา
สวนราชการและเจาหนาที่ในสังกัด รวมพิธีในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ผลการดําเนินงานโครงการจาก 35 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ มีการ
ก อ หนี้ ผู ก พั น แล ว 17 โครงการ อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง 15 โครงการ ผลการเบิ ก จ า ย จาก
งบประมาณ 223,970,500 บาท มีการเบิกจายแลว 15.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.07
ประธาน

ขอใหสวนราชการเรงรัดการดําเนินงานดวย ขอใหจัดทําขอมูลใหดวย

รองผูวาราชการจังหวัด ประชุมเดือนหนา ใหนําสวนราชการที่มีผลการเบิกจายต่ํามาใหดู ดําเนินการไปถึงขั้นตอน
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) ไหนแลว ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาจังหวัดไปดําเนินการตรวจสอบ
ดูระเบียบพัสดุ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีองคกรปกครองทองถิ่น ที่นายกจะครบวาระการดํารงตําแหนง คือ เทศบาลตําบล
ผูแทนผูอํานวยการ กกต.
บางตะบู น ขณะนี้ ไ ด ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง องค ก รปกครองท อ งถิ่ น แล ว จะครบวาระ ในวั น ที่
14 พฤษภาคม 2552 ขอความรวมมือสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่น ชวยจัดทําบัญชีผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง สถานีตํารวจภูธรจังหวัด จัดกําลังในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอย เทศบาลตําบลหนองจอก
ครบวาระในวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ขณะนี้กําลังอยูขั้นตอนการรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 12 4.5 การติดตามความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่
กระทรวงมหาดไทยแจงวา สถานการณในปจจุบันปรากฏขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหว
ปลัดจังหวัด
ที่อาจกระทบตอสถาบันสําคัญของชาติ มีการชุมนุมเคลื่อนไหวที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน มีการ
ปลุกระดมมวลชนที่จะนําไปสูการกอเหตุที่กระทบตอความสงบเรียบรอย สงผลใหเกิดการขาดความสามัคคี
ของคนในชาติ และเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ จึงใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามตรวจสอบการกระทําในลักษณะปลุกระดมมวลชน ทั้งการปราศรัยทางการเมือง
หรือการเผยแพรขาวสารที่ขัดตอกฎหมาย ผานสื่อตาง ๆ พรอมทั้งรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําผิด
2. ขอความรวมมือสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ในการประชุมหัวหนาสว นราชการ
ประจําเดือนเมษายน 2552 ใหชี้แจง ประชาสัมพันธ ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด รวมทั้งประชาชน
เกี่ยวกับสถานการณ โดยใหติดตามขาวสารของทางราชการ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง
ในการนี้ จังหวัดไดแจงใหอําเภอดําเนินการตามขอสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และใหแจง
กํา นั น ผู ใหญบาน ชี้ แจง ทําความเขา ใจกับประชาชนในพื้น ที่ และรายงานสถานการณ ความเคลื่อนไหว
ใหจังหวัดทราบอยางตอเนื่อง
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งตอไป กําหนด วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ที่วัดบางขุนไทร หมู 10
ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัด ชวงที่ผานมาเปนวิกฤตของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่จะสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้น
นายวี ร ะ ศรีวัฒ นตระกู ล ประเทศ ไม มี ก ารแบง แยก ในสว นของส ว นราชการตา ง ๆ ใหดูแ ลราชการในสั ง กั ด
ทําความเขาใจ หลีกเลี่ยงไปอยูกลุมใดกลุมหนึ่ง ชวยทําความเขาใจกับประชาชนดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การจัดทําการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2
ผูอํานวยการ ศูนย กกท. จังหวัด ตามที่จังหวัด ไดรับเกียรติจากการกีฬาแหงประเทศไทย ใหเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 ระหวางวันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2552
ณ จังหวัดเพชรบุรี มีนักกีฬาและผูควบคุมทีมจากจังหวัดตาง ๆ ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี
สิงหบุรี สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครปฐม ชัยนาท นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ
อางทอง ราชบุรี และเพชรบุรี เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 “ตรังเกมส” ระหวางวันที่ 9 – 19
กันยายน 2552 ณ จังหวัดตรัง โดยมีการชิงชัยในกีฬา 35 ประเภท
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความรวมมือ สวนราชการ
ใหความรวมมือและรวมเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 ระหวางวันที่ 20 – 19 พฤษภาคม 2552
มติที่ประชุม
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- 13 4.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตร “คนไทยไรพุง”
เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี เปน 1 ใน 46 จังหวัด ที่สมัครเขารวมโครงการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ระหวางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของจังหวัดมุงสูสุขภาพดี 1 ในจํานวนนั้น คือ
การวัดรอบเอว ซึ่งหัวหนาสวนราชการไดวัดรอบเอวไปหลายครั้งแลว เพื่อแขงขันใน 46 จังหวัด ผูชายไมเกิน
90 เซนติเ มตร ผูห ญิง ไมเ กิน 80 เซนติเ มตร ไดมีก ารจัด คา ยคนไทยไรพุง มุง สูสุข ภาพดีจัง หวัด เพชรบุรี
15 รุน จัดไปแลว 6 รุน รุนวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2552 จะจัดเปนรุนพิเศษเฉพาะหัวหนาสวนราชการ หรือ
รองหัวหนาสวนราชการ การควบคุมน้ําหนักไมไดกินยา ไมไดหามรับประทานหารที่ชอบ
รองผูวาราชการจังหวัด การออกกําลังกายใหจัดเปนกลุม ๆ ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนํารองในการออกกําลังกาย
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) การแขงขันตองทําใหคนมีวินยั มีกติกา ไมออกนอกกรอบ ไปในทิศทางทีถ่ ูกตอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาสที่ 1/2552
โครงสรา งเศรษฐกิจ ของจัง หวัด เพชรบุร ี ขึ ้น อยู ก ับ สาขาใหญ ๆ 3 ดา น คือ ดา น
คลังจังหวัด
อุต สาหกรรม 25.44 % ดา นเกษตรกรรม 12.41 % ดา นการขายสง -ขายปลีก 12.06 % สิ้น ไตรมาสที่ 1
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว เกิดจากปจจัยสนับสนุนจากการจัด
ประชุมอาเซียนซัมมิต ครั้งที่ 14 อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
รอยละ 12.56 ดานการบริโภค หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 4.26 ดานการลงทุนหดตัวจาก
ไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 55.07 ดานการจางงานหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ
1.39 ดานการเกษตรขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 14.37 ดานการทองเที่ยวขยายตัวไดดี
รอยละ 13.69 การขยายตัวนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติแกงกระจาน รอยละ 25.35 การขยายตัวนักทองเที่ยว
เชาชมพระราชนิเวศนมฤคทายวัน รอยละ 34.89 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ขนสงจังหวัด

5.1 การขายเลข
ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2552 จะมีการประมูลเลข 301 เลข หมวดอักษร กง

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การจัดงานวันแรงงานแหงชาติ
ด ว ยจั ง หวั ด เพชรบุ รี กํ า หนดจั ด งานวั น แรงงานแห ง ชาติ ประจํ า ป 2552 ป นี้ ไ ด รั บ ความ
แรงงานจังหวัด
อนุเคราะหสถานที่จัดงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากองคการบริหาร
สวนจังหวัด โดยเชิญผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เวลา 07.15 น. พิธีทําบุญถวายภัตตาหารเชาพระสงฆ 9 รูป

- 14 เวลา 08.00 น. - พิธีเปดงาน
เวลา 08.30 น. - เริ่มกิจกรรมในงาน มีการรับบริจาคโลหิต ประกวดธิดาแรงงาน
ประกวดแรงงานลูกทุงเสียงทอง การแขงขันกีฬาแรงงานตานยาเสพติด
เวลา 12.00 น. - รวมรับประทานาอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. - พิธีมอบรางวัลและพิธีปดงาน
มติที่ประชุม
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5.3 ไขหวัดแม็กซิโก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เริ่มตนเกิดที่แม็กซิโก มีคนตาย ขณะนี้กระจายไปที่นิวซีแลนด เนื่องจากมีคณะครูไป
ประเทศไทยเปน 1 ในประเทศที่ใหเฝาระวังเชื้อไขหวัดแม็กซิโก H1N1 ที่พบในคนแม็กซิโก มีสวนประกอบ
มาจาก หมู นก คน เนื้ อ หมู รับ ประทานได การไปสั ม ผั สกั บหมูไม ได ติด เชื้ อ โรค การดู แ ลขณะนี้ ก ระทรวง
สาธารณสุขกําลังรวมกับหลายกระทรวงที่เกี่ยวของไปตั้งเครื่องสแกนอุณหภูมิ ในสวนของหัวหนาสวนราชการ
เรื่องไขหวัดเปนเรื่องปกติ การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญเปนการปองกันไขหวัดใหญในคน ไมไดปองกัน
ไขหวัดจากสัตวมาสูคน
ปกติไขหวัดใหญ H1N1 ไมพบในคน แตจะเปนปกติในหมูสายพันธุที่พบจะไมติดคน ของกรม
ปศุสตั วจังหวัด
ปศุสัตวไดมีการเฝาระวังโรคนี้ตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน พบวาเชื้อโรคยังเปนเชื้อโรคตัวเดิม อัตราการเกิดโรค
อยู ที่ 1 % ขณะนี้ ก รมปศุ สั ต ว ไ ด มี ก ารชะลอการนํ า สุ ก รเข า จากประเทศที่ มี ร ายงานการเกิ ด โรคทั้ ง หมด
ใหเกษตรกรผูเลี้ยงหมูเฝาสังเกตอาการของหมู ถาพบวามีอาการทางระบบทางเดินหายใจตองแจงเจาหนาที่
ภายใน 24 ชั่วโมง เรงใหความรูการใชระบบสุขาภิบาลที่ดี การใชยาฆาเชื้อเพื่อลดการฟุงกระจายของไวรัสในอากาศ
มติที่ประชุม
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5.4 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ไดแปรสภาพเปนมณฑลทหารราบที่ 15
ผูแทนผูบัญชาการมณฑลทหารราบที่ 15 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ไดแปรสภาพเปน
มณฑลทหารราบที่ 15 ถาทําหนังสือถึงหนวยงานใชคําวา มณฑลทหารราบที่ 15 ถาทําหนังสือถึงผูบังคับหนวย
ใชคําวา ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การชวยเหลือผูประสบภัยแลง
การชวยเหลือผูประสบภัยแลง ทางกระทรวงแรงงานไดอนุมัติงบประมาณมา 4 ลานบาท ในปนี้
แรงงานจังหวัด
ไดขยายไปในผูวางงานดวย ขณะนี้ผูวาราชการจังหวัด ไดลงนามถึงอําเภอทุกอําเภอแลว ที่จะทําโครงการ
ผานทางอําเภอดวย
มติที่ประชุม
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- 15 5.6 การจัดกิจกรรมเครือขายหยุดทํารายประเทศไทย
หัวหนาสํานักงานจังหวัด กิจกรรมเครือขายหยุดทํารายประเทศไทย ประกอบดวยองคกรจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม โดยมีทางสมาคมนักขาวและนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยเปนแกนนํา ปจจุบันมีการ
แบ ง แยก คนไทยส ว นใหญ มี สี เ สื้ อ ต า ง ๆ จะรณรงค ใ ห ทุ ก ฝ า ยใช ธ งชาติ ซึ่ ง เป น สั ญ ลั ก ษณ ร ว ม ในวั น ที่
4 พฤษภาคม 2552 ขอความรวมมืออําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประดับธงชาติหนาหนวยงาน กรณี
สื่อมวลชนใหเผยแพรประชาชนใหทราบทั่วกัน
ชมรมสบาย ๆ เปนการรวมกลุมของหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร เพื่อเชื่อมความสามัคคี
ทุกเดือนวันนี้จะมีการพบปะที่โรงแรมรอยัลไดมอน ทานใดจะรวมกิจกรรมของชมรมก็เรียนเชิญ
รองผูวาราชการจังหวัด กรณีวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เปนโครงการเชิญชวนใหหนวยงานตาง ๆ นํารองในเรื่อง
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล การสรางความสมานฉันท หรือหยุดทํารายประเทศไทย เพื่อใหเกิดความรวมมือตามที่ขอ
ความรวมมือมา เปนการแสดงเจตนารมณของขาราชการดวย ชวยบันทึกภาพรายงานจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได
รายงานกระทรวงมหาดไทยตอไป
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอือ้ )
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ

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

