รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 3/2552
วันจันทรที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายชาย
นายวีระ
นายประสาน
พ.ต.อ.ทิวา
พ.ท.สมิง
นายเจริญฤทธิ์
นายวัฒนา
นายจินดา
นางวรรณี
นายสันติ
นายวิมล
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางวรรณา
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นางกรรณิกา
นายธนะ
นายบวร
พ.ต.บวร
นายเชิด

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
บุญดําเนิน
ทองคํา
จันทรทิมา
โรจนวิจิตรกุล
แอกทอง
สันตมนัส
หรมระฤก
เลิศสําราญ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
สระปทุม
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
เอี้ยวสกุลรัตน
สวัสดี
จันทรวงศ
แกวกอง
จินะเปงกาศ

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
แทน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

-225 นางนิทรา
26 นายพิทักษ
27 นางสาวสมมาตร
28 นายประสิทธิ์
29 นายภูริธัช
30 นายวิทยา
31 นายศักดิ์ชัย
32 นายวรชาติ
33 นายสุรนิ ทร
34 นายสําเนา
35 นายประสาร
36 นายเวชสุวรรณ
37 นางสาวณุวรรณา
38 นายสุเทพ
อําเภอ
39 นายไกร
40 นายชีระวิทย
41 นายธวัชชัย
42 นายนอบ
43 นายไพบูลย
44 นายสมชาย
45 นายปราโมทย
46 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
47 พ.ต.อ.วิฑูรย
48 พ.ต.อ.ภาณุเดช
49 พ.ต.ท.อาจิน
50 พ.ต.อ.ชูสงา
51 พ.ต.อ.บัญญัติ
52 พ.ต.อ.จรูญ
53 พ.ต.ต.สวงค
54 พ.ต.ท.วีรยศ

แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
สุขพัฒนา
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
อาจวิชยั
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
แทน คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

บุญบันดาล
อํานวยรุงเรือง
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
บัวผัน
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา
กันหะ
ชื่นกลิน่ ธูปศิริ

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน

-355
56
57
58
59

พ.ต.ท.นพพร
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.ชวน

60 พ.ต.ท.จักริน

เจริญนาค
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
หอยสง
ภัทรฐิติดิลก

61 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
หาญไฟฟา
62 พ.ต.ท.อํานาจ
63 ด.ต.ไพฑูรย
บุญนพ
64 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์
ถิ่นมีผล
สํานักนายกรัฐมนตรี
65 นางสาวศิริวิมล
บัวทอง
กระทรวงกลาโหม
66 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
67 ร.ท.ประยูร
อยูคง
68 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
69 น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายวรวรรธน
ภิญโญ
71 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
72 นางปราณี
ฟาสวาง
73 นายขจร
เศรษฐยานนท
74 นายชวลิต
พุทธบูชา
75 นายอนันต
อักษรแกว
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
76 นายชัยพร
รูปนอย
77 นางดวงใจ
คุมสอาด
78 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ

แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
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
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79 นายโกศล
เรืองสวาง
80 นางณัฐศิกาญจ
มณีฉาย
81 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
82 นางกมลวัทน
การัณตภาส
83 นางนงนภัส
อภิกรรัตน
84 นายเอนก
ลาภผล
85 นายมณฑป
นพคุณ
86 นายยุษฐิระ
บัณฑุกุล
87 นายปราโมทย
จันทรเพ็ญ
88 นายสมเกียรติ
นวลละออง
89 นางนันทนา
แฮวอู
90 นายภาสันต
นุพาสันต
91 นายชะโลม
ขวัญเมือง
92 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
93 นางปทมา
รัตนอําภา
94 นายวีระชัย
ฤทธิศรี
ไตรสุรัตน
95 นายวิชัย
96 นายเกษม
ชุมแอน
97 นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
98 นายสมชัย
นาคเงินทอง
99 นายประทักษ
เสรีรักษ
100 นายสวาง
รัตนนรา
101 นายวันชัย
พรหมประวัติ
102 นางภาวิณี
ศรีเวียงธวัช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
103 นายสุพัฒน
เปยนุช
104 นายชัยวัฒน
ลิ้มลิขิตอักษร
105 นายชุมพล
เหมหงษา
106 นายไพโรจน
นาครักษา

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอ ํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6

-5กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
107 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
108 นายไพศาล
เทพสุต
แทน ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
109 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
110 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
111 นางนิธิมา
ไชยชโย
แทน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
112 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
113 นายสมชาย
ดาราย
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
114 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
115 นายฉออน
นาคเฮง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
116 นายสุพจน
สวนอินทร
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
117 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118 นายรัชพล
ปจพิบูลย
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119 นายสมจิตร
เรืองทิพย
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120 ผศ.ดร.นิวัติ
กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
122 นายประชุม
แสงกสิกรณ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
123 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
124 นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
125 นายวีระ
แกวกัลยา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
126 นางสาวบังอร
พรายประทีป
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
127 นายชาญณรงค
รัตนา
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
128 นายวรวิทย
กิตติคุณศิริ
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
129 นางอรสา
รามโกมุท
130 วาที่ พ.ต.ณรงคศักดิ์ นพคุณ
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
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132 นางสาวโสภิดา

ทองศิลา
สิรินทะ

133 นางสาวเพ็ชรดา
134 นายวิเชียร
135 นายณรงค
136 นายมานะ
กระทรวงสาธารณสุข
137 นางชลลดา
138 นางปญจพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
139 นายไพรัช
140 นายวาที
ภาคเอกชน
141 พ.ต.ท.หงษยนต
142 นายสุพจน
143 นางบุญสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
144 นางสุขใจ
145 นายพิทักษ
146 นายนิวัช
147 นางสาวปรนัย
148 นายภราดร
149 นายศุภชัย
150 นายฉลอง
151 นายพิรัตน
152 นางสาวสุชญา
ผูเขารวมประชุม
153 นายเชิดพงษ
154 นางสาววรากุล
155 นายวุทธชัย
156 นายกฤช

เพรียรรัตน
ฉิมสัญชาติ
นิติกาล
โพธิน์ อย

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน รองอธิบการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทน ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

คลายคลึง
อินบํารุง

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

หิญชีระนันทน
เพชราภิรัชต
นุชนิยม

แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
นอยพิทักษ
ปรีชา
เลียนวราสัย
เวทยนุกูล
วินิจโกศล
ชางสุวรรณ
บัวทอง
ภคพงศพนั ธุ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จันจะนะ
วัชญากาญจน
อาภานุกูล
รางนอย

หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
จาจังหวัดเพชรบุรี
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
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งามประดิษฐ
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
158 นางชูชีพ
ไทยเอื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รอง ผอ.รมน.จว.พบ. (ฝายทหาร)
2 ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
3 ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
4 หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
5 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
6 ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
7 สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
8 ผูกํากับการวิทยาเขต 16 (เพชรบุรี)
9 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
10 นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
11 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
12 นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
13 ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
14 ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
15 ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
16 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายพงษไท
มุสิกะพงษ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
2) ผศ.ดร.นิวัติ
กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3) นายสุพจน
เพชราภิรัชต ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552

-8ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
คลังจังหวัด
สรุปได ดังนี้ เดือนมีนาคม ไดรับจัดสรรงบประมาณ 3,861 ลานบาท เบิกจาย 3,174 ลานบาท คิดเปน 82.22 %
รายจายลงทุนไดรับจัดสรร 2,323 ลานบาท เบิกจายได 1,028 ลานบาท คิดเปน 44.28 % ภาพรวมไดรับ
จัดสรรทั้งสิ้น 6,185 ลานบาท เบิกจายได 4,203 ลานบาท คิดเปน 67.96 % ผลการเบิกจายรายไตรมาส ตั้งแต
ตนปงบประมาณ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2552 เปาหมายตั้งไว 46 % เบิกจายได 67.96 % ลําดับการเบิกจายของ
จังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ งบประจําเปนลําดับที่ 15 งบลงทุนลําดับที่ 72 ภาพรวม ลําดับที่ 51
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของเดือนมีนาคม มีเงินกัน 402 ลานบาท เบิกจายแลว 204 ลานบาท
คิดเปน 50.89 % หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป และมีผลการเบิกจายหนวยงานที่ไดรับ
งบลงทุน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป และมีผลการเบิกจายสูง 5 ลําดับ ประกอบดวย สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทางหลวงที่ 13 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และพิพิธภัณฑสถาน
แห ง ชาติ พ ระนครคี รี หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ งบลงทุ น ตั้ ง แต 2 ล า นบาทขึ้ น ไป มี ผ ลการเบิ ก จ า ยต่ํ า 5 ลํ า ดั บ
ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ที่ทําการปกครองจังหวัด ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
สํานักงานชลประทานที่ 14 สําหรับหนวยงานที่ยังไมมีการเบิกจาย ประกอบดวย โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด โรงเรียน
เพชรบุรีปญญานุกูล วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขายอย
ใหสํานักงานคลังจังหวัด และสํานักงานจังหวัด เรงรัดติดตามงบลงทุน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรอี ยูใ น
ประธาน
ลําดับที่ 72 หนวยงานใดที่ยังไมไดทําสัญญาใหชี้แจงดวย ใหสํานักงานคลังจังหวัดติดตามหนวยงานที่ยังไมถึง
เปาหมาย ใหชี้แจงเพราะอะไร และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จเมื่อไร
ผูแทนหัวหนาสํานักงานชลประทานจังหวัด ในสวนของงบของสํานักงานชลประทานที่ 14 เปนงบปกติที่ไดรับ
จากกรมชลประทาน แตมาเบิกจายที่คลังจังหวัด เปนงานจางเหมา ขณะนี้ลงนามสัญญาแลวอยูระหวาง
ดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ

4.1 การจั ด พิ ธี ถ วายสั ก การะเนื่ อ งใน “วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า
เจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา” และวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2552 (สํานักงานจังหวัด)
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ดวยคณะรั ฐมนตรี ไดมีมติกําหนดใหวันที่ 31 มีนาคม ของทุ กป เปน “วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา” และไดกําหนดใหประกอบพิธีถวายสักการะ
เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ สําหรับปนี้ตรง

-9กั บ วั น อั ง คารที่ 31 มี น าคม 2552 และในวั น ที่ 1 เมษายน ของทุ ก ป เป น วั น ข า ราชการพลเรื อ น
กระทรวงมหาดไทย กําหนดใหจังหวัดจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังเชนทุกปที่ผานมา ไดแกการเผยแพรพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระวรธรรมคติ ของสมเด็จพระสังฆราช สารจากนายกรัฐมนตรี
การจัดทําพิธีทําบุญ ตักบาตร ฯลฯ
จังหวัดเพชรบุรี กํา หนดจัดพิธีวั นที่ระลึกพระบาทสมเด็ จพระนั่งเกลาเจา อยูหัว พระมหา
เจษฎาราชเจา และวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2552 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 ณ หองประชุม
พริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีจากลานรัฐพิธี) โดยเริ่มพิธี เวลา 08.45 น.
จึงขอเรียนเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมพลังมวลชน รวมในพิธีดังกลาว โดยพรอมกัน
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
4.2 การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ” (สํานักงานจังหวัด)
ดวยวันจันทรที่ 6 เมษายน 2552 เปนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดจึงได
กําหนดจัดงานพิธีถวายราชสักการะและกลาวอาศิรวาทราชสดุดี เชนทุกปที่ไดปฏิบัติมา
จังหวัดไดกําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
เชนเดียวกับทุกป ซึ่งในปนี้ กําหนดจัดพิธีในวันจันทรที่ 6 เมษายน 2552 ณ บริเวณลานรัฐพิธีหนาศาลากลางจังหวัด
โดยถือแนวทางปฏิบัติเดิมที่ผานมา ตามกําหนดการ ดังนี้
เวลา 07.30 น. - ผูรวมพิธีพรอมกันบริเวณลานรัฐพิธี หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
เวลา 08.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
การแตงกาย ขาราชการ ทหาร ตํารวจ
- เครื่องแบบปกติขาวหรือ/ เครื่องแบบสีกากีแขนยาว
นักเรียน - นักศึกษา
- เครื่องแบบตามสังกัด
สมาคม ชมรม ประชาชนทั่วไป - ชุดสากลหรือชุดไทย
เครื่องราชสักการะ ใชพานประดับพุมดอกไมสด/แหง (หนวยงานละ 1 พาน)
4.3 การมอบนโยบายด า นความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร และนโยบายด า น
ยาเสพติดของนายกรัฐมนตรี
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2552 ได มี ก ารเชิ ญ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการ
ระดับ กระทรวง และผูบังคับการตํารวจภูธรทั่วประเทศ ประชุมรับทราบนโยบายที่ทําเนียบรัฐบาล โดยเรื่องการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน และการแกไขปญหายาเสพติด จะมีการเปลี่ยนแปลงกลไกในเรื่องการ
ดําเนินงาน โดยกลไกดานการอํานวยการและบริหารจัดการแกไขปญหายาเสพติด จะกําหนดใหทาง ปปส.
รับ ผิด ชอบในเรื่ อ งนโยบายเรื่ อ งการติ ด ตามการดํ า เนิน งานในภาพรวม ในเรื่อ งการปฏิ บัติ และมาตรการ
ดําเนินการในพื้นที่ มอบให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบ ใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ จัดใหมีศูนยปฏิบัติการ

- 10 ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยการดําเนินงานจะใชยุทธศาสตรเรื่องตามนโยบาย 5 รั้วปองกัน เปนนโยบาย
ในการดําเนิ น การ ประกอบด ว ย แนวปองกันชายแดน แนวปองกั น ชุมชน แนวป องกันสัง คม แนวป องกั น
โรงเรียน และแนวปองกันครอบครัว ปจจุบันยังมีจุดออนในการแกไขปญหายาเสพติด ดานชายแดนในเรื่อง
พื้นที่ยังไมสามารถลดปริมาณยาเสพติดลดลงได จุดออนปจจัยเรื่องสังคม แหลงมั่วสุมสถานบันเทิงตาง ๆ
จุดออนของครอบครัว รวมถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลใหยาเสพติดในประเทศเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึง
ไดนําแนวคิดเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยกําหนดเปนกรอบความคิด 4 ดาน การควบคุมตัวยา การควบคุม
พื้นที่ การควบคุมเงื่อนไขที่ทําใหเกิดปญหายาเสพติด รวมถึงควบคุมผูเสพ โดยไดกําหนดพื้นที่เปาหมายหลัก
คือ พื้นที่นําเขาตามแนวชายแดน 18 อําเภอ 8 จังหวัด พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล พื้นที่แพรระบาด
ยาเสพติดสําคัญ 2 จังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมายที่ 2 กําหนดเปาหมายที่จะนําผูเสพเขาสู
ระบบการบําบัด จํานวน 120,000 คน ในระยะเวลา 6 เดือน เปาหมายที่ 3 จะลดเครือขายดานยาเสพติด
เปาหมายที่ 4 ลดปญหายาเสพติดใหลดลงใหไดทุกจังหวัด โดยจะมีโครงการรองรับ 7 โครงการ คือ โครงการรั้ว
ชายแดน เปาหมายหลัก คือ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ผูรับผิดชอบ คือ ผูบัญชาการทหารสูงสุด
เจาภาพหลัก คือ กองบัญชาการกองทัพไทย เจาภาพรวม คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมการปกครอง และ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่จะเปน กอ.รมน. โครงการที่ 2 โครงการรั้วชุมชน เนนเรื่องการมี
ส ว นร ว มของชุ ม ชน ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก คื อ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เจ า ภาพร ว ม กระทรวงพั ฒ นาสั ง คม
กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จะเปน ผูวาราชการจังหวัด และ กอ.รมน. โครงการที่ 3 รั้วสังคม เปาหมาย คือ
จั ด ระเบี ย บสั ง คมแบบบู ร ณาการ ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ในพื้ น ที่ กรมการปกครอง
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เจาภาพรวม คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
พัฒ นาสัง คม โครงการที่ 4 รั้ วโรงเรีย น ผูรับผิดชอบหลัก คื อ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เจา ภาพหลั ก คือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และกระทรวงพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม โครงการที่ 5 รั้วครอบครัว
เปาหมายตองการใหมีครอบครัวมียาว เจาภาพหลัก คือ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม เจาภาพรวม คือ กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข โครงการที่ 6 โครงการปราบปรามยาเสพติดราย
สําคัญ และลดความเดือดรอนของประชาชน เจาภาพหลัก คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เจาภาพรวม คือ
กระทรวงยุติธรรม ผูรับผิดชอบในพื้นที่ คือ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด โครงการที่ 7 เกี่ยวกับการบําบัด
ผูรับผิดชอบหลัก คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจาภาพรวม คือ กระทรวงยุติธรรม
หลังจากนี้ไป นโยบายตาง ๆ จะมีความชัดเจนขึ้น แนวทางตาง ๆ ของแตละกระทรวง
รองผูวาราชการจังหวัด
(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) จะกลับมาเขมขนเหมือนเดิม จะมีโครงการเปดคายบําบัดผูติดยาเสพติด ชื่อโครงการ
พุทธวิถี เยาวชนเมืองเพชรอาสาทําความดีถวายในหลวง เปดในวันที่ 20 เมษายน 2552 – 1 พฤษภาคม 2552
ที่วัดเสาธงเลียง ตําบลบานหมอ อําเภอเมืองเพชรบุรี จะมีการทํางานครบทั้ง 7 ดาน ในสวนของศูนยตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด จะมีการปรับโครงสรางโดยขอใหมีตัวแทนของแตละหนวยงานเขาเปนคณะทํางาน

- 11 ประธาน

ขอย้ําใหทุกหนวยงานถือวาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนงานหลักของทุกหนวยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
สถานภาพโครงการและการเบิกจา ยโครงการตามงบประมาณรายจา ย ประจํา ป
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
งบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 35 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 223,970,000 บาท ขณะนี้เบิกจายไปแลว
9,524,650 บาท คิ ด เป น ร อยละ 4.25 โครงการที่ น า เปน หว ง 2 โครงการ คื อ ของขนสง ทางน้ํ า และของ
ชลประทานจังหวัด ขณะนี้อยูระหวางรอแบบ
ประธาน

ขอใหติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 โครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชน
หัวหนาสํานักงานประกันสังคมจังหวัด หลั ก เกณฑ ก ารจ า ยสํ า หรั บ กลุ ม ผู ป ระกั น ตนในระบบประกั น สั ง คม ที่ มี
คาจางต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน และตองมีสัญชาติไทย และอยูในเกณฑ ดังนี้
1) ผูประกันตนที่ทํางานในสถานประกอบการ (มาตรา 33)
2) ผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) ออกจากระบบแลว แตสมัครจายเงินสมทบตอ
3) ผูประกันตนที่ออกจากงาน ตั้งแต 1 กันยายน 2551 เปนตนไป
ทั้งนี้ รัฐบาลจะจายเงินงบประมาณใหในอัตรา คนละ 2,000 บาท เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ
และเปนคาครองชีพแกประชาชนที่มีรายไดประจํา
จํา นวนผู ประกั น ตนที่มี สิท ธิ์ ประมาณการ ทั่วประเทศ จํานวน 8.13 ลา นคน จํา นวนเงิน
16,300 ลานบาท จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวน 39,061 คน จํานวน 78.12 บาท
วิธีดําเนินการ
1) ผูประกันตนยื่นแบบคําขอรับเงินชวยเหลือคาครองชีพฯ (สปส.รบ.2000) พรอมแนบบัตร
ประชาชน
2) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบสิทธิ และมีบันทึกขอมูลรายบุคคล
3) ประมวลผลขอมูลรายชื่อผูมีสิทธิรับเช็คใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่ออกเช็ค
3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เช็คลงวันที่ 26 มีนาคม 2552 ครั้งที่ 2 เช็คลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 3 เช็คลง
วันที่ 3 เมษายน 2552
ผูมีสิทธิรับเช็คในจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลขอมูล 3 งวด จะมีผูประกันตน มาตรา 33
และมาตรา 39 ที่มีสิทธิรับเช็ค รวมทั้งสิ้น 36,086 ราย เปนเงิน 72,172 ลานบาท

- 12 สําหรับผูประกันตนที่ออกจากงานแลว (มาตรา 38) ขณะนี้ยังไมมีการประมวลผลจาย และ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ยังคงรับแบบคําขอรับเงินจากผูประกันตนอยู คาดวาจะเริ่มจายในเดือน
พฤษภาคม 2552
การแบงพื้นที่รับผิดชอบและจัดทําแผนการจายเช็คชวยชาติ กระทรวงแรงงานกําหนดเปน
นโยบาย ใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนอัตรากําลังในการออกจายเช็ค
ชวยชาติใหถึ งมือผูประกั นตน ภายในวัน ที่ 8 เมษายน 2552 ดัง นั้น จึง มีการประชุม หัว หนา สว นในสัง กัด
กระทรวงแรงงานทุ ก หน ว ยงาน เพื่ อ แบ ง พื้ น ที่ ต ามความสามารถที่ แ ต ล ะหน ว ยจะรั บ ดํ า เนิ น การได ดั ง นี้
สํานักงานแรงงานจังหวัด รับผิดชอบ อําเภอบานลาดและอําเภอหนองหญาปลอง ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด รับผิดชอบอําเภอทายาง สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดรับผิ ดชอบอําเภอเขายอย สํา นักงานประกั นสัง คมจังหวัด รั บผิดชอบอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอ
บานแหลม อําเภอชะอํา และอําเภอแกงกระจาน
วิธีการจาย มีนโยบายจะอํานวยความสะดวกใหผูประกันตนมากที่สุด โดยกําหนดวิธีการจาย ดังนี้
1) สถานประกอบการที่มีลูกจาง 50 คนขึ้นไป จะนําเช็คไปมอบใหผูประกันตน ณ สถาน
ประกอบการที่ผูประกันตนทํางานอยู จํานวน 136 แหง
2) ที่เหลือจายที่จุดนัดหมายในอําเภอตาง ๆ เชน ที่วาการอําเภอ โรงเรียนแหงละ 1 – 2 วัน
3) สถานประกอบการในอําเภอเมือง จายที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ทุกวัน ไม
เวนวันหยุดราชการ
4) ผูประกันตนตามมาตรา 39 จายที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ยกเวนอําเภอที่
หางไกล คือ อําเภอหนองหญาปลอง และแกงกระจาน ไปจายที่อําเภอ
ผลการดําเนินงานการจายเช็ค เริ่มดําเนินการ ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 เปนวันแรก
4.6 การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 23 และงานกาชาดประจําป 2552
กําหนดจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 23 และงานกาชาด ประจําป 2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
10 – 19 เมษายน 2552 เนื่องจากปนี้เปนปสําคัญ เปนปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรด
ให กอสรางพระนครคีรี ครบ 150 ป จะได กํา หนดชื่อของงานวา “150 ป พระนครคีรี สดุดีพระจอมเกลา ”
ภาคเชาจะมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และ
รัชกาลที่ 6 โดยโหรพราหมณจากสํานักพระราชวัง การแตงกายภาคเชา แตงเครื่องแบบปกติขาว ภารบาย ปนี้
จะเป ด เวลา 20.00 น. โดย ฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี ได ม อบหมายให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย
เปนประธานแทน การแตงกาย ชุดผาบาติค หรือชุดสุภาพ กิจกรรมของงานแบงเปน 2 สวน คือ บนเขาวัง และ
พื้นลาบ บนเขาวังจะมีศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมืองเพชร อาหารไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร
จะจั ด กิ จ กรรมมาร ว มเฉลิ ม ฉลองด ว ย กิ จ กรรมประกวดสาวหวานเมื อ งเพชร ที่ เ วที ก ลางบริ เ วณลาน
หนาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ กิจกรรมเดิน – วิ่ง แกงกระจานมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 บริเวณอุทยานแหงชาติ

- 13 แก ง กระจาน ในวั น ที่ 18 เมษายน 2552 การประกวดภาพถ า ยส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เพชรบุ รี
มี 2 ประเภท ประเภทแรก เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ มนต เ สน ห ข องเพชรบุ รี เป น ภาพทั่ ว ๆ ไป อี ก ประเภทหนึ่ ง
เป น ภาพถา ยในงาน เนื่ อ งจากเปน ปพิเ ศษ ทางจัง หวั ด ไดดํ า เนิ น การกราบบัง คมทู ล ขอพระราชทานถว ย
พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับเปน ถวยรางวัลชนะเลิศของ
2 ประเภท ซึ่งไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานใหมา ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปนถวยรางวัล จาก
ฯพณฯ องคมนตรี นายสุรยุทธ จุลานนท รองชนะเลิศอันดับ 2 จากผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายอําเภอบานลาด กิจกรรมการแขงขันวัวเทียมเกวียนของอําเภอบานลาด ปนี้กําหนดจัดการแขงขัน ในวันที่ 11 –
13 เมษายน 2552 สถานที่จัดงานบริเวณทุงนาริมถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 177 ทางเขาวัดถ้ํารงค หมูที่ 3
ตําบลถ้ํารงค มีการแขงขันทั้งหมด 12 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมวัวเทียมเกวียน การแขงขันลมวัวดวยมือเปลา
การแขงขันจับหมูปา การแขงขันปนตนตาล การแขงขันเฉาะตาล การแขงขันกินลูกตาล การแขงขันวัวลาน
การประกวดทะลายตาล การประกวดถอนกลา ดํานา การแขงขันวัวเทียมไถ การแขงขันวัวเทียมเกวียน กับ
ควายลากคาดของจังหวัดเพชรบุรี สําหรับกิจกรรมการแสดงมี 6 ประเภท คือ การโชวเครื่องบินประดับขนาดเล็ก
การโชวพอพันธุแมพันธุโคเนื้อ การแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น การโชวเกวียนสวยงาม การแขงขัน
วิ่งควาย และการโชวควายลากคาดในน้ํา
รองผูวาราชการจังหวัด ฝากนายอําเภอชะอํา ดูแลเรื่องความปลอดภัย ใหนายอําเภอจัดทีมรักษาความปลอดภัย
(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) วางมาตรการใหดี ในชวงงานใหวางแผนการประชาสัมพันธในแตละสวนที่เปนเจาภาพ
สื่อตาง ๆ ที่มีสื่อสวนกลาง ทีวีทุกชอง รายการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทําอยู มีรายการใดบาง ใหสื่อสาร
ถึงเขาโดยตรง หรือผานผูสื่อขาว ที่เปนตัวแทนภูมิภาค ประสานงานกัน เชน รายการสะเก็ดขาว รายการคุย
คุยขาว ทําหนังสือแจงไปเพื่อการประชาสัมพันธ ฝากสถิติจังหวัดนําเสนอ TOR กอน วาจะทําประเมินเรื่อง
อะไรบาง
รองผูวาราชการจังหวัด วันนี้ เวลา 13.30 น. เชิญหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพื้นลางเขาประชุม เพื่อ
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) สรุปกิจกรรมพื้นลางทั้งหมด กอนที่จะมีการประชุมใหญ
รองผูวาราชการจังหวัด การจัดกิจกรรมกาชาด ในสวนที่ยังไมเรียบรอย ถือการจัดหารางวัลที่จะใชเปนรางวัลประจําคืน
(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) ผูที่ประสงคจะบริจาค จะขอรับทุกทาน ในวันที่ 3 เมษายน 2552 ตั้งแตเวลา 09.00 น.
เปนตนไป ที่สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 14 4.7 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สงผลกระทบ
ตอผูใชแรงงาน และสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ไดสงผลกระทบตอสถานประกอบการกิจการ
แรงงานจังหวัด
ตาง ๆ ในภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะสถานประกอบการที่อยู ในภาคการส งออก ไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก มีการปดกิจการ มีการเลิกจางลูกจางในหลายพื้นที่ของประเทศ แตในจังหวัดเพชรบุรี
จากการเขาเยี่ยมสถานประกอบการหลายแหง ถึงแมไดรับผลกระทบดังกลาว แตปญหาการเลิกจางยังไม
รุนแรง
จังหวัดเพชรบุรี มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม ของสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2,149 แหง มีจํานวนลูกจางผูประกันตน จํานวน 42,813 คน ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552 มีจํานวนสถานประกอบการที่เลิกจางลูกจาง 9 แหง ผูถูกเลิกจาง 181 คน
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการ ดังนี้
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ไดเขาใหความชวยเหลือ ใหนายจาง
จา ยสิท ธิ ป ระโยชนต ามกฎหมายให กับ ผู ใช แ รงงาน โดยลูก จ า งที่ ถูก เลิ ก จ า ง จํ า นวน 181 คน ได รับ สิ ท ธิ
ประโยชนตามกฎหมายจากสถานประกอบการ คิดเปนเงิน จํานวน 3,177,696 บาท
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดใหมีการลงทะเบียนผูถูกเลิกจาง/วางงาน ในจํานวนนี้
ไดลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานแลว 129 คน และไดสงรายชื่อผูถูก
เลิกจางทั้งหมด ใหสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง เพื่อบรรจุงาน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี มีการวินิจฉัยสิทธิและจายเงินทดแทนกรณีวางงาน
แลว จํานวน 181 ราย
ศูนยพั ฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ไดเตรี ยมการชวยเหลื อดานการฝกอาชีพ แกผูที่
ประสงคจะเปลี่ยนอาชีพ หรือตองการประกอบอาชีพอิสระ และลงทะเบียนตนกลาอาชีพ 26 ราย
สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประสานกับที่วาการอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสํารวจขอมูลผูถูกเลิกจางจากจังหวัดอื่น เดินทางกลับภูมิลําเนา เพื่อเตรียมการให
ความชวยเหลือในการหางานทําตอไป โดยมีขอมูลในสวนนี้ จํานวน 35 ราย
ในสว นของนโยบายรัฐบาลในการดําเนินโครงการตน กลาอาชี พ โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อ
ชวยเหลือผูถูกเลิกจาง วางงาน นักศึกษาจบใหม ประชาชนทั่วไป ไดรับการฝกอาชีพ เปาหมายทั่วประเทศ
240,000 คน จังหวัดเพชรบุรีไดดําเนินงาน ดังนี้
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี รับลงทะเบียนผูที่ประสงคเขารวมโครงการตนกลาอาชีพ
โดยรับลงทะเบียนรอบแรก ระหวางวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2552 รอบสอง ระหวางวันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2552
ผูลงทะเบียนสามารถเลือกอาชีพไดตามความประสงค ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน จํานวน 439
หลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแลว ระบบคอมพิวเตอรจะทําการประมวลผลใหอบรม ไดหลักสูตรละ 20 คน และ
กําหนดสถานที่ที่จะทําการฝก โดยการลงทะเบียนรอบแรก มีจํานวนผูลงทะเบียน ณ สํานักงานจัดหางาน

- 15 จั ง หวั ด เพชรบุ รี จํ า นวน 275 บาท ศู น ย พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี จํ า นวน 26 ราย (ณ วั น ที่
24 มีนาคม 2552)
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปนผูดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตรละ 20 วัน เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 เปนตนไป ผูฝกจะไดรับเบี้ยเลี้ยงคนละ 4,800 บาท/เดือน ไดรับคาเดินทางใน
ลักษณะเหมายจายครั้งเดียว 1,000 – 3,000 บาท ตามระยะทาง สวนผูถูกเลิกจางที่รับการฝกแลวเดินทางกลับ
ภูมิลําเนา ระหวางรอหางานทํา/หรือประกอบอาชีพอิสระ จะไดรับเบี้ยเลี้ยงตอไปอีกไมเกิน 3 เดือน (เดือนละ
4,800/เดือน) โดยมี กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรืออําเภอใหการรับรอง โดยจะมีตําแหนง
งานรองรับทั่วประเทศ จํานวน 70,000 อัตรา
4.8 ศักยภาพแหลงน้ําบาดาลของจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่มีแหลงน้ําบาดาลคอนขางจํากัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
อันเนื่องมาจากพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาที่รองรับดวยหินแข็ง มีชั้นหินใหน้ําที่เปนหินแข็งประมาณ 90 % ของ
พื้นที่ โดยเฉพาะทางดานตะวันตกและทางตอนกลาง บริเวณที่เปนแหลงน้ําบาดาลที่สําคัญพบเพียงบริเวณ
ที่ราบทางดานตะวันออกของจังหวัด
ชั้นน้ําตะกอนหินรวนที่เปนแหลงน้ําบาดาลที่สําคัญ คือ ชั้นน้ําที่ราบลุมน้ําหลากและตะกอน
เศษหินเชิงเขา ซึ่งแผกระจายตัวตามลําน้ํา ที่ราบสองฝงลําน้ํา และที่ราบชายฝงทะเลสําหรับชั้นน้ําหินแข็งทีเ่ ปน
แหลงน้ําบาดาลที่สําคัญ คือ ชั้นน้ําหินตะกอนกึ่งแปรที่แผกระจายตัวทางดานตะวันออกของพื้นที่ ในบริเวณที่
ราบแหลงน้ําบาดาลเหลานี้ โดยทั่วไปใหน้ําในเกณฑ 2 – 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และ 10 – 20 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง สําหรับบริเวณอื่นซึ่งเปนบริเวณสวนใหญของพื้นที่ใหน้ําในเกณฑนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตร/
ชั่วโมง
ในดานคุณภาพน้ํา เนื่องจากบริเวณพื้นที่ภูเขาทางดานตะวันตกและทางดานกลางของพื้นที่
จังหวัด เปนบริเวณที่ไมมีการพัฒนาน้ําบาดาล ทําใหไมมีขอมูลคุณภาพน้ําบาลดาลในบริเวณดังกลาว ขอมูล
คุณภาพน้ําบาดาลที่ไดจึงมีเพียงแคบริเวณดานตะวันออกที่เปนพื้นที่ราบ คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยูใน
เกณฑ ป านกลางถึ ง ไม ดี โดยเฉพาะในเขตอํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี อํ า เภอบ า นแหลม และอํ า เภอเขาย อ ย
อันเนื่องมาจากการแทรกซอนของน้ําทะเล มีคาปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดเกินกวา 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร
คาคลอไรดและความกระดางสูงเกินกวามาตรฐานมาก น้ําบาดาลที่ไดเปนน้ําเค็ม
จํานวนบอน้ําบาดาล ภาครัฐ-เอกชน จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2552) ของภาครัฐ จํานวน 634 บอ
ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี 19 บอ อําเภอชะอํา 250 บอ อําเภอบานแหลม 35 บอ อําเภอบานลาด 39 บอ
อําเภอเขายอย 59 บอ อําเภอทายาง 136 บอ อําเภอหนองหญาปลอง 58 บอ และอําเภอแกงกระจาน 38 บอ
ของภาคเอกชน จํานวน 94 บอ ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี 9 บอ อําเภอชะอํา 16 บอ อําเภอบานแหลม 5 บอ
อําเภอบานลาด 1 บอ อําเภอเขายอย 61 บอ อําเภอหนองหญาปลอง 1 บอ และอําเภอแกงกระจาน 1 บอ
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ขุดเจาะ ความลึกโดยเฉลี่ย 30 – 80 เมตร ปริมาณน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ 1 – 3 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตาม
สภาพพื้นที่ที่ตั้งบอ น้ําบาดาลที่นําขึ้นมาใช แยกประเภทการใชออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทอุปโภค – บริโภค สวนมากเปนบอน้ําบาดาลที่รัฐเจาะใหตามหมูบานตาง ๆ เพือ่ ให
ประชาชนใช และเอกชนบางรายขออนุญาตเจาะไวใชเอง
2. ประเภทธุรกิจ เปนบอน้ําบาดาลที่เอกชนขออนุญาตเจาะน้ําบาดาลเพื่อนําน้ํามาใชใน
กิจการนั้น ตามแตละประเภท เชน โรงงาน บริษัท และอื่น ๆ ซึ่งตองชําระคาใชน้ําบาดาลใหรัฐ
3. ประเภทเกษตรกรรม บอน้ําบาดาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยทั่วไปใหน้ํานอยไมเหมาะ
ที่จะเจาะบ อน้ํ า บาดาล เพื่อทําการเกษตรที่ใชน้ํามาก ๆ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับค าใชจายในการเจาะ
บอบาดาล คาไฟฟาที่สูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช อาจจะไมคุมทุนมีความเสี่ยงสูงในการลงทุน ในการทําเกษตร
นาจะหาแนวทางพัฒนาน้ําจากแหลงน้ําผิวดินมาใชแทน
4.9 การจัดโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุวันสงกรานต
หัวหนาสํานักงานปองกัน จังหวัดเพชรบุรี ไดมีการดําเนินการเตรียมการปองกันและรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในชวงเทศกาลสงกรานต 2552 ระหวางวันที่ 10 – 16 เมษายน 2552 รวม 7 ไว ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
2552 เปน 3 ชวง ดังนี้
- ชวงเตรียมความพรอม (วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2552)
- ชวงปฏิบัติการเขมขน (วันที่ 1 – 9 เมษายน 2552) ปฏิบัติการตามมาตรการของกฎหมาย
- ชวงดําเนินการรณรงคในชวงเทศกาล (วันที่ 10 – 16 เมษายน 2552) ปฏิบัติตามแผนปฏิบตั ิ
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใตยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน อยางตอเนื่อง
2. จั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ร ว มป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช ว งเทศกาลสงกรานต เพื่ อ
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งระดับจังหวัด ขึ้น ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพชรบุ รี เป น ศูน ยป ระสานงาน พรอ มจั ดทํ า แผนปฏิบั ติก ารร ว มฯ และร า งแผนบู ร ณาการปองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมบูรณาการในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน ประกอบดวย
2.1 ยุทศาสตรการบังคับใชกฎหมาย โดยตํารวจภูธรจังหวัด อําเภอ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- การตั้งจุดตรวจ ดานตราวจรวมบูรณาการ รวม 24 จุด โดยกระจายใน 8 อําเภอ
เนนการใชมาตรการบังคับใชกฎหมาย 3ม 2ข 1ร และการตรวจวัดแอลกอฮอล และความสามารถของผูขับขี่
กวดขันรถโดยสารไม ประจํา ทางวิ่ง ไกล ๆ จัดอาสาสมั คร (อปพร.) รวมใหบริก าร ณ จุดตรวจ ดา นตรวจ
ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย เกี่ ย วกั บ มาตรการควบคุ ม เรื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ตาม พ.ร.บ. ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
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รับผิดชอบของบิดา มารดา ผูปกครองหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลเด็ก
2.2 ยุทธศาสตรดานวิศวกรรมจราจร โดยสํานักงานบํารุงทาง สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด สํานักงานทองถิ่นจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล หนวยงานที่เกี่ยวของ
- คืนผิวจราจร ซอมแซมพื้นถนน หยุดการกอสราง ยายเครื่องจักรออ ปดกั้นทางแยก
จุด กลับ รถ ติ ดตั้ ง ป า ยแนะนํา สั ญ ญาณไฟ แสงสว า งจุด เสี่ย ง ป า ยแนะนํ า ทางเลี่ ย งการจราจร ประกาศ
ประชาสัมพันธ ควบคุมความเร็วในหมูบาน ชุมชน
- จั ด จุ ด บริ ก าร จุ ด พั ก รถ และอํ า นวยความสะดวกด า นการจราจร จั ด ทํ า ป า ย
ประชาสัมพันธลวงหนา ประชาสัมพันธเสนทางตาง ๆ ภายในพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง จุดกอสรางทาง จุดที่เกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง
2.3 ยุทธศาสตรดานการใหความรู ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม โดยสํานักงานขนสง
จังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัด สวท. สื่อมวลชนทุกแขนง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- รณรงค แ ละประชาสั ม พั น ธ ทุ ก รู ป แบบตามความเหมาะสม ครอบคลุ ม
กลุมเปาหมายและพื้นที่ในทุกระดับ จนถึงระดับตําบล หมูบาน เพื่อใหประชาชนทราบลวงหนาเกี่ยวกับแผน
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดที่จะดําเนินงานในชวงเทศกาลสงกรานต สรางความตระหนัก
ใหเกิดความตื่นตัว ในการมีสวนรวมปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนจากอุบัติเหตุ
- การใหประชาชนมีสวนรวมแจงขอมูลขาวสาร สภาพเสนทางและพฤติกรรมการ
ขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย สภาพการจราจร สภาพรถที่ไมปลอดภัย ตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ และคนขับกอน
ออกเดินทาง จัดระบบบริการการเดินรถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอ
2.4 ยุ ท ธศาสตร ดา นการบริก ารการแพทย ฉุก เฉิ น โดยสํา นั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด
โรงพยาบาลทุกแหง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- เตรียมพรอมเจาหนาที่ สถานพยาบาลไวรองรับอุบัติเหตุหมู หนวย FR หรือหนวย
กูชีพกูภัยประจําตําบล เตรียมพรอมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 ยุทธศาสตรดานการประเมินผลและสารสนเทศ โดย อําเภอ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตํารวจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดตั้งศูนยรายงานขอมูลอุบัติเหตุ ประสานขอมูลกับศูนยปฏิบัติการรวมปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง ระดมความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อนําขอมูลมาศึกษา
วิเคราะห กําหนดแนวทางการดําเนินการใหเหมาะสม จัดทําฐานขอมูลอุบัติเหตุ
3. เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ทุกฝายรวมปฏิบัติงาน และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่ม
สมาชิกอาสาสมัคร เชน อปพร. อาสาตํารวจชุมชนในพื้นที่ชุมชน หมูบาน และแหลงนักทองเที่ยว เปนกรณีพิเศษ
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เลนสาดน้ําสงกรานตในเขตชุมชน หมูบาน ใหชัดเจนและรณรงคปองปรามคนในชุมชน รวมถึงสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2552 จังหวัด/อําเภอ
เปาหมายในการดําเนินการ คือ
1. เพื่อใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตป 2552 (วันที่ 10 – 16 เมษายน 2552)
ลดลงจากชวงเทศกาลสงกรานต ป 2551 (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2552)
2. ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดรับการแกไข
3. ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น
รองผูวาราชการจังหวัด เปาหมายที่ตองการที่สุด คือ ไมมีผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บใหนอยที่สุด อุบัติเหตุใหเกิดนอยที่สุด
(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) อุบัติเหตุใหเกิดนอยที่สุด ขึ้นอยูกับยุทธศาสตร 3 ดาน คือ การบังคับใชกฎหมาย ดาน
วิศวกรรมจราจร และดานการใหความรู ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม ฝากอําเภอทุกอําเภอ อุบัติเหตุที่เกิด
มากจากถนนสายรอง สิ่งที่นารณรงค คือ วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานตที่ดีงามของไทย และรณรงคเรื่องเมาไมขับ
รองผูวาราชการจังหวัด จะมีถนนเสนคลองโดน บางตะบูน ชะอํา บางครั้งมีปญหาเรื่องทางเลี้ยว ถนนไมเรียบรอย
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) วันที่ 8 เมษายน 2552 กรมราชองครักษจะมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวยเรงรัดดําเนินการดวย
เรื่ อ งการรณรงค ล ดอุ บั ติ เ หตุ ใ นช ว งเทศกาลสงกรานต ต อ งจั ด ถนนวั น สงกรานต เพื่ อ ให
ประชาชนไปเล น น้ํ า สงกรานต บริ เ วณถนนหน า สนามกี ฬ าดอนคาน เพื่ อ บริ ห ารจั ด การประชาชน มอบ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชวยตรวจสอบดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 การวิ่งมินิมาราธอนแกงกระจาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
การวิง่ นี้ ในอนาคตอาจจะไมไดจัดในชวงงานพระนครคีรี มีคําขวัญวา เชื่อมสัมพันธ
พระนครคีรี สานขวัญพระเนินทุง มุงทะเลหมอก จัดวิ่งวันที่ 19 เมษายน 2552 ไดมีหนังสือเชิญหัวหนาสวน
ราชการสงนักวิ่งอยางนอย 1 คน ๆ ละ 200 บาท การจัดครั้งนี้ไมมีงบประมาณในการจัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 การเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา

รองผูวาราชการจังหวัด ฝากหัวหนาสวนราชการใหดูแลผูใตบังคับบัญชา เรื่องการเสนอหนังสือ มีหลายสวนราชการ
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) ตัวสะกดไมถกู ตอง ราชาศัพทไมถกู ตอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 19 5.3 การรับสมัครนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ขณะนี้กาํ ลังรับสมัครนักศึกษาเขาเรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในวิชาการตาง ๆ หลายอยาง จึงขอประชาสัมพันธ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ผักปลอดสารพิษ
เกษตรและสหกรณจังหวัด โดยคณะกรรมการพั ฒ นาและสง เสริม ผลผลิ ตเกษตร ให มี คุณ ภาพ ซึ่ง มี ร องผู ว า
ราชการจังหวัด (นายประสาน วงศสวัสดิ์) เปนประธาน มีมติใหนําผักมาขายหนาศาลากลางจังหวัด ขณะนี้
นํามาขายแลว ขอใหการสนับสนุนดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

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

