รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 1/2553
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 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
นางนฤมล
นายประสาน
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายนิรันดร
นายวัฒนา
นางนฤมล
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายเกียรติกุล
นางพยอม
นายพงศบุณย
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายธนะ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
แกนแกว
สมสมาน
โรจนวิจิตรกุล
ปนประชานันท
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
รุณภัย
พวงสมบัติ
ปองทอง
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
สวัสดี
ดีหะสิงห
นพโลหะ

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝายทหาร)
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี

-225 นายวีระศักดิ์
26 นางนิทรา
27 นายพิทักษ
28 นางสาวสมมาตร
29 นางสุนิสา
30 นางชื่นจิตร
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นางทิพวรรณ
34 นายสุรนิ ทร
35 นายสําเนา
36 นายประสาร
37 นายนิติวทั ธน
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายธวัชชัย
42 นายชีระวิทย
43 นายไพบูลย
44 นายคงศักดิ์
45 นายนอบ
46 นายปราโมทย
47 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย
49 พ.ต.อ.ภาณุเดช
50 พ.ต.ท.กิตติ
51 พ.ต.ท.วุฒิพงษ
52 พ.ต.อ.บัญญัติ
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ท.บุญเลิศ

ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
อับดุลนิเลาะ
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
เคาวางกูร
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
นิธนิ ันทธาร
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

แสงสุวรรณ
รักขนาม
อํานวยรุงเรือง
ยิ้มแยม
สุดลาภา
คงพูน
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
เฟองฟู
เย็นจิตต
เพียรสวัสดิ์
จันดา
บวรมหาชนก

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผูกาํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
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56
57
58
59
60
61

พ.ต.ท.วีระยศ
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.อ.พิษณุ

ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
แกงสันเที้ยะ
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
จันทรา

รามัญอุดม
62 พ.ต.ท.ชาญ
63 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
เรือนภู
64 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
สํานักนายกรัฐมนตรี
65 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
66 พ.ท.ประยูร
อยูคง
67 พ.ต.ปกรณ
เปลี่ยนรังษี
68 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นายจิรวัตร
กิจกลา
70 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
71 นายราเชนทร
อุดมศิริ
72 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
73 นายธนกร
รัตตมงคล
74 นายอรรถพร
พัฒราช
75 นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
76 นางสาวสายใจ
สุกระจาง
77 นางวารุณี
วีระวณิชย
78 นางดวงใจ
คุมสอาด

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79 นายโกศล
เรืองสวาง
80 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
81 นางมาลัย
อิ่มศิลป
82 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
83 นายนพณรงค
อรรถเดชา
84 นายสมศักดิ์
เภาทอง
85 นายยุษฐิระ
บัณฑุกุล
86 นายสมเกียรติ
นวลละออง
87 นายประทีป
หอมจรรยา
88 นายทวี
อานอาชา
89 นายสมบัติ
ตันติสังวรางกูล
90 นางอรพิน
อาจวงษ
91 นางอํานวยพร
ศิลปะโอสถ
92 นายเกษม
ชุมแอน
93 นายทองลวน
เผาวิจารณ
94 นายกฤษณ
ชุมแสงศรี
95 นายองอาจ
ทองประเสริฐ
96 นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97 นายพอพล
อุทัยศรี
98 นายกฤตนัยน
มาศมัณฑนะ
99 นายสวาง
รัตนนรา
100 นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
101 นายรักษกลา
สถานสุข
102 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ
103 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
104 นายนิติกร
มีนาค

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
105 นายวิชัย
ชุติวรเจริญชัย
แทน ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
106 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
107 นายวาทินทร
ทองแกว
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
108 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
109 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
110 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
111 นายศุภกร
ทองคล้ํา
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
112 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
แทน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
113 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
114 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
115 นายสุชาย
จาตุรพิทกั ษกลุ
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
116 นายอภิเจตน
ภูเพชร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
117 นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
118 นายจิระศักดิ์
ทรัพยลอม
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
119 นายบุญรอด
จงมุม
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
120 ผศ.วานิช
มาลัย
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
121 นายสุวัฒน
รัตนปริคณน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
122 นายวิเชียร
ฉิมสัญชาติ
123 นายมานะ
โพธิน์ อย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
124 นายณรงค
นิติกาล
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
125 นายอภิชาต
สามนคร
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
126 นางสาวฉันทนา
พิพัฒนบรรณกิจ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
127 นายวรวิทย
กิตติคุณศิริ
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129 นายปราโมทย
130 นายสุรกิจ
131 นายมิหศร
132 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
133 นางชลลดา
134 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
135 นายสรรเพชญ
136 นายวรภาส
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
137 นายพินิจ
138 นายสุพจน
139 นางบุญสม
140 นายอภิชาต
141 นายชัฎ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142 นางสุขใจ
143 นายเปยมศักดิ์
144 นายณัฐกฤช
145 นายสุรสีห
146 นางมธุรจน
147 นายภราดร
148 นายนจํารัส
149 นางทัศนีย
150 นายศักดิ์สิทธิ์
151 นายสงวน

มีวาสนา
โมลี
เกษตรพูนสุข
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

ตรีเทพ
ปนแกว

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

จันทรฉาย
เพชราภิรัชต
นุชนิยม
พวงนอย
แสงหิรัญภาดา

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบาน จังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ตันนิรัตร
กรีธาธร
ลิ้มลิขิตอักษร
สุภาษิต
เวทยนุกูล
พริ้มพราย
สิงหภู
วาป
จิตตพุม

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
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ผูเขารวมประชุม
152 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
153 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
154 นางพรพรรณ
ทองเนื้อนุม
แทน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
155 นางจิดาภา
งามประดิษฐ
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
156 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
157 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2 ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
3 ผูกํากับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก)
4 ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
5 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
6 หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
8 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
10 นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
11 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
12 นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
13 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
14 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
15 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
16 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นางสาวฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยายมาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
(2) นายเรืองแสง หาสกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี ยายมาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
(3) นายสมศักดิ์ เภาทอง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี ตําแหนงเดิม
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สังกัดศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
(4) นายประจวบ แสงสุวรรณ นายอําเภอเมืองเพชรบุรี ยายมาจาก ที่วาการอําเภอทายาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553/รายงานภาวะเศรษฐกิจประจําป 2552
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
คลังจังหวัด
ที่ไดรับ 3,058.64 ลานบาท เบิกจายได 2,270.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.25 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 993.85 ลานบาท เบิกจายได 459.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.26 ภาพรวม เงินงบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด 4,052.49 ลานบาท เบิกจายได 2,730.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.38 ผลการเบิกจายเทียบกับ
เปาหมาย เดือนมกราคม 2553 เปนเดือนแรกของไตรมาสที่ 2 งบลงทุน เปาหมายกําหนดรอยละ 30 เบิกจายได
46.27 ภาพรวม เปาหมายกําหนดรอยละ 43 เบิกจายไดรอยละ 67.38 ลําดับผลการเบิกจายทั้งประเทศของ
จังหวัดเพชรบุรี งบประจําอยูในลําดับที่ 34 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 59 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 45
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 1,061.07 ลานบาท เบิกจายได
607.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.23 สําหรับหนวยงานที่ไดรับเงินลงทุนเกิน 2 ลานบาท เบิกจายสูงสุด ไดแก
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 81.35 บาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่
จังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 73.12 บาท และสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 43.64
โครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง รายจายประจํา ไดรับการจัดสรรเงิน 73.36 ลานบาท เบิกจายได
5.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.37 รายจายลงทุน ไดรับการจัดสรรเงิน 1,096.87 ลานบาท เบิกจายได 145.90
ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.30 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางขอความรวมมือสวนราชการที่ไดรับงบประมาณแลว
บันทึกการสั่งซื้อเขาระบบ GFMIS ดวย สําหรับแผนการใชจายเงินของไทยเขมแข็ง ขอใหรายงานแผนการ
ใชจายเงินที่หนวยงานคาดวาจะเบิกจายไดในเดือน มกราคม – เดือนมีนาคม 2553 ตามแบบ TKK53-3
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-9การแกไขหนี้สินนอกระบบของจังหวัดเพชรบุรี ที่ลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2552
มีผูมาขึ้นทะเบียน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 1,928 ราย มูลหนี้ 222.33
ลานบาท ธนาคารออมสิน จํานวน 4,834 ราย มูลหนี้ 439.48 ลานบาท ซึ่งกรมบัญชีกลางไดทําการคัดกรอง
ลูกหนี้ที่ลงทะเบียนสงใหธนาคารที่เกี่ยวของทั้ง 6 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) จํานวน 1,773 ราย ธนาคารออมสิน จํานวน 3,596 ราย ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) จํานวน 445 ราย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) จํานวน 530 ราย ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย (ธอท.) จํานวน 3 ราย และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) จํานวน 61 ราย รวมผูมาขึ้น
ทะเบียนทั้งหมด จํานวน 6,408 ราย
ในสวนของหลักเกณฑลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ไมถึง 10,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน จะรับไปดําเนินการประนอมหนี้โดยไมตองผานคณะกรรมการ ขณะนี้
กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติใหมีการลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2553 โดยกรมบัญชีกลางจะดําเนินการ
คัดแยกลูกหนี้ใหเสร็จสิ้น ภายในเดือนกุมภาพันธ 2553
- ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2552
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2552 ในภาพรวมหดตัวจากปกอน ทั้งทางดาน
อุตสาหกรรม ดานการบริภาค ดานการลงทุน และดานการจางงาน อัตราการขยายตัวแตละดานในรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 หดตัวลงอยางชัดเจน เนื่องจากปญหาทางการเมืองที่เกิดความวุนวายที่เมืองพัทยา
และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูผลิตและผูบริโภค ชวงไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจ
ปรับตัวดี ขึ้นจากไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เมื่ อเขา สูไตรมาสที่ 4 ปรับตั วดี ขึ้น เนื่อ งจากสถานการณ
การเมืองที่เริ่มผอนคลายลง
ดานการเกษตร อัตราการขยายตัวของมูลคาผลผลิตที่สําคัญในภาพรวมชะลอลง เนื่องจาก
การลดลงของปริมาณและราคาผลผลิตของขาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของสาขาเกษตรกรรม โดยราคา
ผลผลิตที่ลดลงจากป 2551 ปรับตัวสูงขึ้นมากจากราคาสงออก สวนปริมาณผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากสภาพอากาศ
ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอขาว ยังสงผลกระทบตอการเกิดของลูกพันธุดานประมง และการเติบโตของสุกร
ดานปศุสัตว ดวย
ดานการทองเที่ยว ป 2552 ขยายตัวสูงขึ้นจากป 2551 รอยละ 16.92 โดยขยายตัวสูงสุด
ในไตรมาสที่ 3 สะทอนจากจํานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน พระราชนิเวศนมฤคทายวัน
ขยายตั ว สู ง ขึ้ น ร อ ยละ 41.32 อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ก ง กระจาน ขยายตั ว สู ง ขึ้ น ร อ ยละ 21.33 สํ า หรั บ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี หดตัวลง รอยละ 2.55 เนื่องจากการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร
ตรงกับชวงจลาจลในกรุงเทพมหานคร

- 10 แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ป 2553 เศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ไดรับผลกระทบจาก
ปญหาทางการเมือง จากป 2552 จนถึงป 2553 ดังนั้น การเมืองจึงเปนปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอ ป 2553
รวมถึ ง ราคาน้ํ า มัน ที่ จะปรั บสูง ขึ้น จะส ง ผลให ร าคาสิ น ค า ปรั บตัว สู ง ขึ้ น ดว ย สว นปจจัย สนับ สนุน ที่ สง ผล
ให เ ศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด เพชรบุ รี โ ตขึ้ น ได แ ก การท อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากจั ง หวั ด เพชรบุ รี มี แ หล ง ท อ งเที่ ย ว
ที่ หลากหลาย ทั้ งนี้ ต องขึ้ นอยูกั บการสนั บสนุ นให มีการสงเสริมกิจกรรมการท องเที่ ยว การประชาสั มพั นธ
การจัดระบบการทองเที่ยว ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว นอกจากนี้ ปจจัยการสนับสนุน
ดานราคาขาว ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่คาดการณวาราคาขาว ในป 2553 จะปรับตัวสูงขึ้น สวนผลผลิตอื่น ๆ
ทางจังหวัดตองสนับสนุน/สงเสริมใหมีการยกระดับผลผลิต สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกัน เพื่อที่จะใหมี
อํานาจในการตอรองมากขึ้น ดานงบไทยเขมแข็งก็มีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลกําหนดการเบิกจาย
ใหได 100 % ของวงเงินตามแผน และเรงรัดใหมีการการเบิกจายตามเปาหมายที่กําหนด
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาวิชาการ “เศรษฐกิจปเสือฟนจริงเหรอ?” และ“กองทุน
การออมแหงชาติ : โอกาสและความทาทาย” ในวันศุกร ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ หองเพชรไพฑูรย โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมสัมมนาดังกลาว
สําหรับหนังสือเชิญประชุมไดแจกจายในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ผลการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณและปฏิบัติธรรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ดวยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ไดจัดทําโครงการ “แรงงานไทยรวมใจถวายสัตย ปฏิบัติธรรมนอมนําถวายแดองคพอหลวงของปวงประชา”
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยกําหนดจัดพิธี 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2553
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจั งหวัดเพชรบุรี รวมกับ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณและปฏิบัติธรรม (ครั้งแรก) เมื่อวันที่
12 มกราคม 2553 ณ หอประชุมธรรมอุทิศ วัดใหญสุวรรณาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานในพิธี มีผูเขารวมพิธี จํานวน 309 คน

มติที่ประชุม
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4.2 ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานการแกไขปญหาทีด่ ินทํากินใหแกกลุม
เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดวยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบในหลักการแกไขปญหาที่ดิน
ทํากินของเกษตรสภาประชาชน 4 ภาค ตามบัญชีรายชื่อของเกษตรกร จํานวน 1,889 ราย โดยมอบหมายให
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินดําเนินการ โดยใหใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552 หากไมเพียงพอใหจาย

- 11 จากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตอมาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดมีมติในการประชุม
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 อนุมัติแผนการใชจายเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ ประจําป 2553 ใหซื้อที่ดิน
เนื้อที่ 16,670 ไร ๆ ละ 60,000 บาท จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จะดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ที่ มี เ อกสารแสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น (โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก) ราคาที่ ดิ น ตามระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม (คปก.) วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินใหแกกลุม เกษตรกร
ที่ไดรับความชวยเหลือเรื่องที่ดินทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2552 โดยราคาไมเกินหนึ่งเทาครึ่งของราคา
ประเมินที่ดิน หรือไมเกินราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกลเคียง ตามความเปนจริงของสํานักงานที่ดินแหงทองที่
ยอนหลังไมเกิน 1 ป นับแตวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีอยางใดอยางหนึ่ง แตทั้งนี้ตองไมเกินไรละ 60,000 บาท
การจัดซื้อที่ดินพิจารณาตามความประสงคและพึงพอใจในที่ดินของตัวเกษตรกร ความเหมาะสมทางการเกษตร
ราคาที่ดินตามที่กําหนไว โดยเกษตรกรจะตองชําระคาเชาซื้อที่ดิน ระยะเวลา 25 ป ปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา
5 ปแรก เริ่มชําระหนี้ในปที่ 6 – 25 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ การดําเนินการจัดหาที่ดิน
และจัดที่ดินนั้น เกษตรกรไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตภาระการจายคาเชาซื้อที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรแสดงความประสงคขอรับการจัดที่ดิน จํานวน 130 ราย และยังมีเกษตรกร
อีกสวนหนึ่ง ประมาณ 107 ราย อยูระหวางขอยายมาขอรับที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเกษตรกรเลือกที่ดินของ
บรรษั ท บริ ห ารสิน ทรัพ ย ไ ทย (บสท.) จํา นวน 144 แปลง เนื้อที่ ป ระมาณ 3,534 – 2 – 73 ไร ราคาขั้ น ต่ํ า
176,732,000 บาท ที่ดินตั้งอยู ตําบลกลัดหลวง และตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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4.3 ผลการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด การดํ า เนิ น การรณรงค ป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ชวงเทศกาลปใหม ผลการดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2553 รวม 7 วัน
ทั่วประเทศ เกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมด 3,534 ครั้ง ลดลงจากปที่ผานมา 290 ครั้ง คิดเปนรอยละ 7 มีผูเสียชีวิต
จํานวน 347 ราย ลดลงจากปที่ผานมา จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 5 มีผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 3,827 ราย
ลดลงจากปที่ผานมา จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 6 สําหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ไดแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดเชียงใหม จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตมากที่สุด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดละ 12 ราย จังหวัดที่มีผูไดรับบาดเจ็บมากที่สุด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในสวนของจังหวัดที่เกินเปาหมาย มี 30 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรี
สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมด 55 ครั้ง อําเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ไดแก อําเภอชะอํา จํานวน 19 ครั้ง มีผูเสียชีวิต จํานวน 7 ราย เกินเปาหมายที่กําหนด จํานวน 4 ราย อําเภอทีม่ ี
ผูเสียชีวิตมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 3 ราย สาเหตุเกิดจากการขับรถยอนศร จํานวน 2 ราย
ขับรถเร็ว จํานวน 1 ราย ขับรถตัดหนากระชันชิด จํานวน 3 ราย จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ 66 ราย อําเภอที่มี

- 12 ผูไดรับบาดเจ็บมากที่สุด ไดแก อําเภอชะอํา จํานวน 31 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ไดแก ขับรถตัดหนา
กระชั น ชิ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 25 รองลงมา เมาสุ ร า คิ ด เป น ร อ ยละ 24 ส ว นรถที่ เ กิ ด มากที่ สุ ด ได แ ก
รถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 79 เสนทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ไดแก เสนทางชนบท/ทางหมูบาน จุดที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด ไดแก เสนทางตรง คิดเปนรอยละ 85
- สถานการณภัยแลง ป 2553 คาดวาจะมีระยะเวลาที่ยาวไปจนถึงเดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคม จากปรากฎการณแอลนีโญที่มีผลกระทบตอประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีก็ไดรับผลกระทบเชนกัน
โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ไดมีการประกาศใหเปนพื้นที่ภัยพิบัติ ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เปนตนไป
มีอําเภอที่ประสบภัยแลง จํานวน 6 อําเภอ 64 ตําบล และ 64 หมูบาน อําเภอที่ยังไมไดประกาศเปนพื้นที่ภัยพิบัติ
มีจํานวน 2 อําเภอ ไดแก อําเภอหนองหญาปลอง และอําเภอบานลาด ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําแกงกระจาน
มีปริมาณน้ําคงเหลือ 80 % อางเก็บน้ําหวยแมประจันต มีปริมาณน้ําคงเหลือ 84 % จึงขอใหหนวยงานราชการ
ระดับจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวยในการบริหารจัดการน้ํา โดยประชาชนระดับชุมชน/ตําบล
เพาะปลูกพืชใหเหมาะสมตามฤดูกาล ใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชน้ําอยางประหยัด
- สถานการณและการปองกันไฟปาทองที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเกิดสถานการณภัยแลง
สงผลใหเกิดไฟปาเปนประจํา ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจากการเผาไร ฟางขาว ซังขาวโพด หญา วัชพืช และการ
เผาขยะในพื้นที่ทํากินของเกษตรกร ทางสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จึงไดจัดทํา
ประกาศขอความรวมมือทุกสวนราชการ ใหชวยกันรณรงค/ประชาสัมพันธใหประชาชนไดตระหนักถึงอัคคีภัย
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 พิธีเปดงาน “เปดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 1 ประจําป 2553
นายอําเภอบานแหลม อํ า เภอบ า นแหลมร ว มกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได จั ด งาน “เป ด โลกทะเลโคลน”
ครั้งที่ 1 ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 29 – 31 มกราคม 2553 ณ บริเวณลานหนาเทศบาลตําบลบางตะบูน
(ริมปากอาวบางตะบูน เชิงสะพานขามแมน้ํา บางตะบูน ) อํา เภอบา นแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสงเสริม
การท อ งเที่ ย ว เผยแพร ชื่ อ เสี ย งของอํ า เภอบ า นแหลมให เ ป น ที่ รู จั ก แก นั ก ท อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมภายในงาน
ประกอบดวย นิทรรศการโครงการพระราชดําริในพื้นที่ ภูมิปญญาทองถิ่น OTOP มหกรรมอาหารทะเลสด
ดนตรี ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง การแขงขันกีฬาทางน้ํา ประกวดสาวประเภทสอง เปนตน จึงขอเรียนเชิญ
ทุกทานรวมพิธีเปดงาน ในวันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 18.45 น. โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีเปนประธานในพิธี

- 13 ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด โครงการกอสรางถนนเลียบชายฝงทะเลตะวันตก พื้นที่ภาคใตตอนบนจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง กรมทางหลวงชนบทไดสํารวจออกแบบและกอสราง
ถนนทองเที่ยวเลียบชายฝงทะเลตะวันตกของอาวไทย เพื่อใหถนนดังกลาวมีความตอเนื่อง สะดวกสบายและปลอดภัย
เหมาะสมกับการพัฒนาเปนถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงในระดับสากล ระยะทาง 615 กิโลเมตร พรอมจุดนัดพบ
และจุดชมวิว
นอกจากจะเปนถนนสายทองเที่ยวแลวยังชวยแบงเบาปริมาณการจราจรในถนนสายหลัก
และเพื่อใชเปนถนนรองรับสถานการณฉุกเฉินทดแทนถนนสายหลักอีกดวย โดยโครงการดังกลาวเปนการ
ปรับปรุงโครงขายถนนเลียบชายฝงและกอสรางทางเชื่อมเขาสูแหลงทองเที่ยวเพิ่มเติม เนนใหมีความตอเนื่อง
สวยงาม รมรื่นสะดวกและงายตอการเขาถึงแหลงทองเที่ยว รูปแบบถนนจะเปนถนน 2 ชองจราจร กวาง 6 - 7 เมตร
มีไหลทางกวางขางละ 0.0 - 2.5 เมตร ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ พรอมจัดใหมีทางจักรยาน 2 ขางทาง และปรับปรุง
ภูมิทัศน ณ จุดชมวิวและแหลงทองเที่ยว ขยายความกวางของสะพานเดิมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มอุปกรณ
อํานวยความปลอดภัยงานทางตลอดแนวสายทาง
สว นจุดเริ่ ม ต น ของโครงการ เริ่ม จากสายทางบริเ วณแยกทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข 35
(ธนบุรี - ปากทอ) บริเวณกิโลเมตรที่ 72 บานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม แนวถนนเลียบชายฝงทะเล
ดานตะวันตกของอาวไทย ผานพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 41
ที่อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
มติที่ประชุม
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4.5 การแขงขันวัวเทียมเกวียน
ผูแทนนายอําเภอบานลาด อําเภอบา นลาด กํา หนดจัด งานแข ง ขั น วัว เทีย มเกวีย น ครั้ ง ที่ 12 ประจํ า ป 2553
ระหวางวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ 2553 ณ บริเวณทุงนา สนามแขงขันชั่วคราว ริมถนนเพชรเกษม (กม.ที่ 173
ฝงตรงขามรานขนมหมอแกงชิดชนก) ตําบลทาเสน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อฟนฟูและอนุรักษ
ประเพณี อัน ดี ง ามของท อ งถิ่น รวมทั้ง เปน การสง เสริม การทอ งเที่ ย วของอํ า เภอบา นลาด จั ง หวัดเพชรบุ รี
จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมพิธีเปด ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เวลา 15.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
เปนประธานในพิธี
มติที่ประชุม
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4.6 การปดปายชื่อสินคาและราคาจําหนาย “ชมพูเพชรสายรุง”
จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสินคา แสดงความเปนเจาของ
ประธาน
ในทรัพยสินทางปญญา “ชมพูเพชรสายรุง” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 เพื่อปองกันการแอบอาง หลอกลวง
ผูบริโภค และรักษาชื่อเสียงสินคา “ชมพูเพชรสายรุง” ของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนผลักดันใหเปนผลไมที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก หลังนําไปตอนรับคณะผูนําอาเซียนจนเปนที่ชื่นชอบ มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

- 14 ในสวนของกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการอนุรักษและพัฒนาศักยภาพชมพูเพชรสายรุง
จะไดรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ การสงเสริมการตลาดและการผลิต ขณะนี้มีเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก
เขารวมโครงการนํารอง 2 กลุม คือ เกษตรกรตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง และเกษตรกรหนองโสน อําเภอ
เมืองเพชรบุรี โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดอบรมใหความรูการผลิตชมพูที่ปลอดภัยเพื่อใหผลผลิตไดมาตรฐาน
ตรงความตองการของผูบริโภคและตลาด สําหรับชมพูเพชรสายรุงที่เปนของเมืองเพชรแท ๆ ลักษณะผลที่สามารถ
สังเกตไดคือ กนผลแคบ มีสีชมพูเขม เนื้อแข็ง แนน กรอบ ผลแกจะมีสีเขียวออนปนชมพู มีแถบชมพู (เสนเอ็น)
เปนริ้ว รสชาติหวานกลมกลอม
พาณิชยจังหวัด
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการออกประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การปดปาย
ชื่อสินคาและราคาจําหนาย “ชมพูเพชรสายรุง” ทั้งนี้ การใชชื่อ “ชมพูเพชร” ตองเปนพันธุเพชรสายรุงเทานั้น
ผูผลิตและผูจําหนายรายใดฝาฝนตามมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท จึงขอความรวมมือ
จากทุกทานหากพบวาผูผลิตและผูจําหนายรายใดฝาฝน สามารถแจงไดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
ในสวนของการขึ้นทะเบียนผูผลิตและผูจําหนายชมพู จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาหนับจากนี้
ขณะนี้ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูทํานาเกลือ เพื่อนํา
ขอมูลมาชวยเหลือ/แกไขปญหาราคาเกลือตกต่ํา ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 สวนในวันที่
11 กุมภาพันธ 2553 จะจัดประชุมเกษตรกรผูทํานาเกลือ ณ หองประชุมที่ทําการอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ในระหวางวันที่ 28 – 29 มกราคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา จะจัดรถโมบาย ยูนิต
ใหบริการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทั่วประเทศ อาทิ เครื่องหมายการคา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ความรับ
ทางการคา และภูมิ ปญ ญา ผูสนใจขึ้ น ทะเบี ย น สามารถยื่น คํา ขอได ที่สํ า นัก งานพาณิชย จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ในเวลาราชการ โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กรมทรัพยสินทางปญญาจะสนับสนุนคาใชจายใหรายละ
ไมเกิน 2,500 บาท สวนในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 จะใหบริการ ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกภายใตเครือขายโครงการอนุรักษและพัฒนาชมพูเพชร จํานวน
เกษตรจังหวัด
4 กลุม โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองโสน จะเปนศูนยกลางในการรวบรวมผลผลิตชมพูเพชร ทั้ง 4 กลุม
จากตําบลทายาง อําเภอทายาง ตํา บลบ านกุม อําเภอเมืองเพชรบุรี และตํา บลทาแรง อําเภอบานแหลม
ผลผลิตจะออกจนถึงเดือนพฤษภาคม ผูสนใจสั่งซื้อสามารถติดตอไดที่องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน
มติที่ประชุม
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4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.กกต. จังหวัด ศาลอุทธรณภาค 7 มีคําสั่งคดีหมายเลขแดงที่ 4442/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชองสะแก เขต 5 จํานวน 2 คน ใหม เนื่องจากมีผูสมัคร
รับเลือกตั้งไดใบแดง และใบเหลือง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบใหมีการเลือกตั้ง

- 15 แทนตํ า แหนง ที่ ว า ง ในวั น ที่ 24 มกราคม 2553 ผู ได รั บ การเลื อ กตั้ ง ได แก นายจตุ รงค สว า งแพรว และ
นายสุรพงษ หัตถชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี รวมกับโรงเรียนพรหมานุสรณ
จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนอรุณประดิษฐ และโรงเรียนบานลาดวิทยา จัดโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย ประจําป 2553 เพื่อใหลูกเสืออาสา กกต. ที่ผานการอบรม มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสามารถประกอบกิ จกรรมบํ าเพ็ญประโยชนในการรณรงคเผยแพร
ประชาธิปไตย การประชาสัมพันธการเลือกตั้ง การชวยเหลือผูพิการ ผูสูงอายุ และประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ระหวางวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ 2553 ณ คายลูกเสือแกงกระจานริเวอรไซด รีสอรท อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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เรื่องอื่น ๆ
5.1 งานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูแทน ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานมหกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ขบวนวัวเทียมเกวียนแหผาปาสามัคคี และเครื่องกัณฑเทศนมหาชาติ พิธียกชอฟาศาลาการเปรียญวัดจันทราราม
เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระหวางวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ 2553
ณ วัดจันทาราม ตําบลบานทาน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนทุกทานรวมงานและเปนเจาภาพ
กัณฑเทศนมหาชาติ
ระเบียบวาระที่ 5

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 บวชพระ 100,000 รูป ทุกหมูบานทั่วไทย
ผูแทนชมรมเพชรบุรีสีขาว โครงการบวชพระ 100,000 รูป ทุกหมูบานทั่วไทย จังหวัดเพชรบุรี มีผูประสงคขออุปสมบท
จํานวน 241 รูป กําหนดจัดพิธีปลงผมและจัดขบวนแหใหแกนาคธรรมทายาท ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมพิธีดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 วัคซีนไขหวัดใหญ 2009
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด วัคซีนไขหวัดใหญ 2009 ประเทศไทยสั่งจากประเทศฝรั่งเศส จํานวน 2 ลานโดส
จังหวัดเพชรบุรี ไดรับวัคซีน จํานวน 7,000 โดส สําหรับกลุมเสี่ยงที่ตองรับการฉีดวัคซีน ประกอบดวย เจาหนาที่
สาธารณสุขที่ใหบริการดานหนา สัมผัสกับผูปวยโดยตรง กลุมหญิงตั้งครรภ อายุครรภมากกวา 3 เดือนขึ้นไป
บุคคลที่มีน้ําหนักมากกวา 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต 35 ผูพิการรุนแรง ที่ไมสามารถดูแลตนเองได
บุคคลที่มีอายุตั้งแต 4 - 64 ปที่มีโรคประจําตัว ทั้งโรคทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือด โรคไต โรคมะเร็งโรค
เบาหวาน ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงสามารถไปติดตอขอฉีควัคซีนไดที่โรงพยาบาลใกลบาน โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 16 5.4 การบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสานโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด นโยบายการบู ร ณาการเพื่ อ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
แบบผสมผสานโดยการมีสวนรวมของประชาชน เปนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ที่ใหความสําคัญในเรื่องของการจัดการแหลงน้ําตนทุน และการบริหารความตองการน้ํา พื้นที่
เปาหมาย ไดแก พื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 130 ลานไร ทั่วประเทศ สําหรับความจําเปนที่ตองมีระบบการ
บริหารจัดการน้ํา เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางน้ําในการดํารงชีพ การจัดการน้ําใหเพียงพอแกประชาชน
การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร การปองกันรักษาระบบนิเวศน การสรางความตระหนัก และความเขาใจ และ
การทําใหเกิดความรวมมือ ระหวางภาคสวนตาง ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ปฏิทินทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2553
ผูแทน ผอ.สนง.ททท. (สํานักงานเพชรบุรี) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี ไดดําเนินการจัดทํา
ปฏิทินทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ประจํา ป 2553 สําหรับแจกจายใหนักทองเที่ยว/สื่อมวลชน บริษัทนําเที่ยว และ
ผูสนใจทั่วไป เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม งานเทศกาล งานประเพณีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ประจําป 2553 เรียบรอยแลว สวนราชการใดที่ตองการสามารถติดตอขอรับไดที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

