รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 4/2553
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 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
พล.ต.ต.วิรัช
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายนิรันดร
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายเกียรติกุล
นายดํารงค
นายพงศบุณย
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางสาวปภาดา
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายประยูร
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย
นายสมศักดิ์

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
วัชรขจร
แกนแกว
สมสมาน
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณปญญา
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
รุณภัย
ปาลวัฒน
ปองทอง
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
บุณยงามปรีดี
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห
นพโลหะ
สมบูรณ

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

-225 นายวันชัย
26 นางนิทรา
27 นายพิทักษ
28 นางสุนิสา
29 นางชื่นจิตร
30 นายวิทยา
31 นายศักดิ์ชัย
32 นายสมชาย
33 นายชาญศักดิ์
34 นายสุรนิ ทร
35 นายเฉลิมพล
36 นายประสาร
37 นายถนอมพล
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายธวัชชัย
42 นายพงษพนั ธ
43 นายไพบูลย
44 นายคงศักดิ์
45 นายประมณฑ
46 นายอภิเชษฐ
47 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย
49 พ.ต.ท.ยงยุทธ
50 พ.ต.อ.ภาณุเดช
51 พ.ต.ท.บุญเสริม
52 พ.ต.ท.จิระเดช
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ท.บุญเลิศ

จันทรกูล
แยมบุตร
บุญชูกุศล
อับดุลนิเลาะ
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ลิ้มสกุล
โพประยูร
ธีรจามรนันท
ฤทธิรงค
สงาแสง
ดอนไพรวัน
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

แสงสุวรรณ
รักขนาม
อุบลธรรม
ยิ้มแยม
สุดลาภา
สุจริต
ปนทอง
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
ไพบูลยวงษ
พัฒนธรรม
พูลถิน
ชมพูนิตย
จันดา
บวรมหาชนก

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง

-355
56
57
58
59
60
61

พ.ต.อ.วันชัย
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.วรเดช
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.พงษสันต
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ต.ยอดยิ่ง

ธารณธรรม
แกงสันเที้ยะ
สวนคลาย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ
เกตุมั่งมี
ชมมี

62 พ.ต.ท.วชิระ

พานิชการ

63 พ.ต.ต.วิสูตร

ใบเงิน

64 พ.ต.ต.บรรพต
สุดยอด
65 วาที่ พ.ต.ต.ฐิติพงศ เจนกิจเจริญชัย
66 พ.ต.ต.สถาพร
คําหริ่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี
67 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
68 ร.ท.ณัฎฐิ์เอก
อาชุมไชย
69 พ.อ.มนตรี
ชางพลายแกว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายจิรวัตร
กิจกลา
71 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
72 นายราเชนทร
อุดมศิริ
73 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
74 นายอรรถพร
พัฒนราช
75 นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
76 นายกิตติพนั ธ
อรัณยกานนท
77 นางดวงใจ
คุมสอาด

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน รองผูบังคับการศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
78 นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน
79 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
80 นางเธียรัตน
กลอมประเสริฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
81 นางเรณู
วองสงสาร
82 นางวรรเพ็ญ
เกตุกล่ํา
83 นายยุคล
เหมบัณฑิต
84 นายสมศักดิ์
เภาทอง
หลาสุดตา
85 นายอิสรา
86 นางสาวภัทรวดี
เลิศอาวาส
87 นายดนัย
นาคประเสริฐ
88 นายทวี
อานอาชา
89 นายอํานาจ
ขันติกิจ
90 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
91 นางเจตนิพิฐ
นิมาภาศ
92 นายเกษม
ชุมแอน
93 นายทองลวน
เผาวิจารณ
94 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
95 นายวีระชัย
ฤทธิศรี
96 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97 นายพอพล
อุทัยศรี
98 นายสวาง
รัตนนรา
99 นายประทักษ
เสรีรักษ
100 นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
101 พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
102 นายรักษกลา
สถานสุข
103 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
104 นายนิติกร
มีนาค
105 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน

-5กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
106 นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
107 นายไพศาล
เทพสุต
แทน ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
108 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
109 นายวาทินทร
ทองแกว
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
110 นางสาวรติกร
เวชชะ
แทน การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
111 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
112 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
113 นายดํารงค
สุดยอด
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
114 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
115 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
116 นายสุชาย
จาตุรพิทกั ษกลุ
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
117 นายอภิเจตน
ภูเพชร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ
118 นายพนัส
ทองภูเบศร
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
119 นายเสนห
เจริญศักดิ์
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
120 ผศ.ดร.พิมพระวี
โรจนรุงสัตย
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
121 นายสุวัฒน
รัตนปริคณน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
122 นายประมุข
ติฐิโต
123 นายเรืองแสง
หาสกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
124 นายสุทัศน
มีมุข
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
125 นายจํานง
สุขชู
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
126 นางโกศล
หลักเมือง
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
127 นายสมจิตร
128 นายดํารงค
รอดสิน
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
129 นายปราโมทย
โมลี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
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131 นายมิหศร
132 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
133 นางอังสินี
134 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
135 นายสัญจัย
136 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
137 นายสิทธิพร
138 นายสุพจน
139 นายศักดิ์สิทธิ์
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
140 นายเปยมศักดิ์
141 นางกนกวรรณ
142 นายศุภชัย
143 นายมานะ
144 นายกนก
145 นางสาวสุชญา
146 นายสําราญ
147 นายภราดร
148 นางสงวน
ผูเขารวมประชุม
149 นางพัชราภรณ
150 นายพัลลภ
151 นายมนัส
152 นางจริยา
153 นายชัยรัตน
154 นางสาวสุวรัตน

สุขสุภกิจ
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

กันสุขเจริญ
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

จันทรผอง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

สุขประเสริฐ
เพชราภิรัชต
วิบูลศิลปโสภณ

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี

ตันนิรัตร
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
ภุมรา
บัวศิริ
ภคพงศพนั ธุ
พวงเจริญ
เวทยนุกูล
จิตตพุม

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง

แสวงศักดิ์
สิงหทอง
เนียมเงิน
ชุมพงศ
สุอังคะวาทิน
มุขรัตน

เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
จาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แทน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
2 ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
3 ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
4 ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
5 หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
6 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
8 ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
9 หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
10 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
11 ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
12 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
13 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
14 นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
15 นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
16 นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
17 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
18 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
19 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
20 ประธานชมรมกํานันผูใหญบา นจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
- มอบใบรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด)
กรมปศุสัตว ดําเนินโครงการพัฒนาโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ตามแผนฟนฟู
ปศุสัตวจังหวัด
เศรษฐกิจระยะปานกลาง ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานที่จําหนาย
เนื้อสัตว จํานวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จําหนายเนื้อสัตว และคณะกรรมการ
สงเสริมและปรับปรุงสถานที่จําหนายเนื้อสัตวในแตละอําเภอ มีผูประกอบการสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ยื่น
ขอรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด จํานวน 19 ราย ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 3 ราย อําเภอ
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ราย และอําเภอแกงกระจาน จํานวน 1 ราย คณะกรรมการไดทําการตรวจประเมินและไดแจงใหปรับปรุง
สถานที่จําหนายเนื้อสัตว ใหถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งผูประกอบการไดดําเนินการเรียบรอยแลว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดพิธีมอบใบรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด)
แกผูประกอบการ จํานวน 19 ราย เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูประกอบการที่มีการพัฒนาสถานที่จําหนาย
เนื้อสัตว เปนตัวอยางใหแกผูประกอบการรายอื่น ๆ
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายสัญจัย จันทรผอง อัยการจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจากสํานักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ
(2) นายเสนห เจริญศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ยายมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3

ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
คลังจังหวัด
ที่ไดรับ 4,966.53 ลานบาท เบิกจายได 4,254.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.67 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 1,600.86 ลานบาท เบิกจายได 1,038.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.89 ภาพรวม เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ ทั้งหมด 6,567.39 ลานบาท เบิกจายได 5,293.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.60 ผลการเบิกจาย
งบลงทุนรายไตรมาส เมื่อเทียบกับเปาหมายการเบิกจาย เปาหมายตั้งไวรอยละ 56 เบิกจายได 64.89 ภาพรวม
เปาหมายตั้งไวรอยละ 68 เบิกจายไดรอยละ 80.60 ลําดับผลการเบิกจายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยูในลําดับที่ 39 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 65 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 46
ผลการเบิ กจ ายงบประมาณรายจ ายลงทุ น หน วยงานที่ ได รั บงบประมาณเกิ น 2 ล านบาท
เบิกจายสูงสุด 5 หนวยงาน ไดแก โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 86.56 สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 84.10 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี เบิกจายได
รอยละ 79.68 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 68.71
และสํานักงานทางหลวงชนบทเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 52.17 หนวยงานที่ไดรับงบประมาณเกิน 2 ลานบาท
เบิกจายไดต่ําสุด จํานวน 14 หนวยงาน 5 หนวยงานแรกที่มีผลการเบิกจายต่ําสุด ไดแก สํานักทางหลวงที่ 13
(ประจวบคีรีขันธ) เบิกจายไดรอยละ 34.72 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี เบิกจายไดรอยละ 28.93
สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 28.84 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 24.80
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ต่ําสุด ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 13.07 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห เบิกจายไดรอยละ
12.32 โครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14 เบิกจายไดรอยละ 10.17 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 เบิกจายไดรอยละ 0.65 และที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 0.14 หนวยงานที่ยังไมมี
การเบิกจาย ไดแก สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ (คายนเรศวร) และศูนยการทหารราบ (คายธนะรัชต)
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 1,059.41 ลานบาท เบิกจาย
801.66 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 75.67 ผลการเบิ ก จ า ยเงิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง
ตามพระราชกฤษฎีกา รอบที่ 1 เงินจายประจํา ไดรับจัดสรรเงิน 105.15 ลานบาท บันทึก PO แลว 15.22 ลานบาท
เบิกจาย 37.04 คิดเปนรอยละ 35.23 รายไดลงทุน ไดรับจัดสรรเงิน 1,143.44 ลานบาท บันทึก PO แลว
365.04 ลานบาท เบิกจาย 584 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.07 ผลการเบิกจาย รอบที่ 2 เงินจายประจํา
ไดรับจัดสรรเงิน 222.78 ลานบาท ยังไมไดบันทึก PO เบิกจาย 2.88 คิดเปนรอยละ 1.29 รายไดลงทุน
ไดรับจัดสรรเงิน 277.37 ลานบาท บันทึก PO แลว 7.99 ลานบาท เบิกจาย 1.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.69
ภาพรวม รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไดรับจัดสรรเงิน 1,748.74 ลานบาท บันทึก PO แลว 388.54 ลานบาท เบิกจาย
625.84 คิดเปนรอยละ 35.79
ผลการเจรจาหนี้นอกระบบของผูขึ้นทะเบียน ที่มีมูลหนี้ไมเกิน 50,000 บาท ไดแก ธนาคารออมสิน
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 2,676 ราย เจรจาแลว จํานวน 2,662 ราย ยังไมไดเจรจา จํานวน 14 ราย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 651 ราย เจรจาแลว จํานวน 188ราย
ยังไมไดเจรจา จํานวน 463 ราย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 148 ราย เจรจาแลว จํานวน 14 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 134 ราย ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) มีผูขึ้นทะเบียน จํานวน 27 ราย เจรจาแลวทั้งหมด ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ผูขึ้นทะเบียน
จํานวน 22 ราย เจรจาแลว จํานวน 19 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 3 ราย
การเจรจาหนี้ของผูขึ้นทะเบียนที่มีมูลหนี้ 50,000 – 200,000 บาท จําแนกตามอําเภอ ดังนี้
อําเภอเมืองเพชรบุรี ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 1,278 ราย เจรจาแลว จํานวน 695 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 583 ราย
อําเภอทายาง ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 1,087 ราย เจรจาแลว 960 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 127 ราย อําเภอชะอํา
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 684 ราย เจรจาแลว จํานวน 421 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 263 ราย อําเภอบานลาด
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 568 ราย เจรจาแลว จํานวน 175 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 393 ราย อําเภอบานแหลม
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 567 ราย เจรจาแลว จํานวน 467 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 100 ราย อําเภอแกงกระจาน
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 351 ราย เจรจาแลว จํานวน 202 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 149 ราย อําเภอเขายอย
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 323 ราย เจรจาแลว จํานวน 115 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 208 ราย และอําเภอหนองหญาปลอง
ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 161 ราย เจรจาแลว จํานวน 157 ราย ยังไมเจรจา จํานวน 4 ราย

- 10 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาสที่ 1/2553 โครงการสรางผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
ประกอบดวย ภาคเกษตรกรรม รอยละ 21.33 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 25.23 และภาคบริการ รอยละ 53.44
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ทั้งดานอุตสาหกรรม ดานการบริโภค ดานการลงทุน
และดานการจางงาน
ดานการทองเที่ยวขยายตัวสูงขึ้น รอยละ 9.90 พิจารณาจากภาษีบํารุงทองถิ่น
จากโรงแรมสูงขึ้น รอยละ 2.66 และปริมาณการใชไฟฟากิจการโรงแรมสูงขึ้น รอยละ 57.46 ดานการเกษตรกรรม
ปรับตัวลดลง รอยละ 5.95 พิจารณาจากมูลคาผลผลิต
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 2/2553 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา
ปจจัยเสี่ยง ไดแก สถานการณทางการเมือง สถานการณภัยแลง ราคาขาวมีแนวโนมปรับตัวลดลง และราคา
น้ํ า มั น มี แ นวโน ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ป จ จั ย สนั บ สนุ น ได แ ก กิ จ กรรมส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
การยกระดับสินคาภาคการเกษตรสูมาตรฐานสากล นโยบายโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
และเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น
ภาวะการคลังจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 ผลการจัดเก็บ
รายไดของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี สูงกวาปที่ผานมา รอยละ 6.03 สูงกวาประมาณการรอยละ 11.72
สวนราชการอื่น สูงกวาปที่ผานมา รอยละ 14.28 ในสวนของสํานักงานสรรพสามิตพื้นเพชรบุรี และสํานักงาน
ธนารัก ษพื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บรายไดต่ํากวาปที่ผานมา รอยละ 5.62 และ 6.06 รวมผลการจัดเก็บรายได
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 823.313 ลานบาท สูงกวาปที่ผานมา 57.526 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.51 สําหรับการ
เบิกจายเงินงบประมาณ สามารถเบิกจายไดสูงกวาปที่ผานมา 903.165 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.12
มติที่ประชุม
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3.2 สถานการณ นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการปองกันควบคุมไขหวัดใหญ
ระบาดใหญ (เอ็ช 1 เอ็น 1) 2009/ไขเลือดออก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1) ของประเทศไทย ตั้งแตวันที่
28 เมษายน 2552 ถึง 17 เมษายน 2553 มีผูปวยยืนยันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1)
อัตราปวย 59.89 ตอประชากรแสนคน ผูปวยยืนยันที่เสียชีวิต 223 สําหรับสถานการณจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตวัน ที่
28 เมษายน 2552 ถึง 26 เมษายน 2553 ผูปวยยืนยันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1) จํานวน
127 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 28.01 ตอประชากรแสนคน (จําแนกเปนชาย 60 ราย หญิง 67 ราย) ผูปวย
ยืนยันที่เสียชีวิต จํานวน 5 ราย (จําแนกเปนชาย 1 ราย หญิง 4 ราย)
สถานการณไขเลือดออก จังหวัดเพชรบุรีอยูในลําดับที่ 26 ของประเทศ อัตราการปวย จํานวน
18 คน ตอประชาชนแสนคน อําเภอที่พบผูปวยมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อําเภอหนองหญาปลอง จํานวน
74 คน ตอประชากรแสนคน อําเภอทายาง จํานวน 61 คน ตอประชากรแสนคน และอําเภอบานแหลม จํานวน
40 คน ตอประชากรแสนคน
มติที่ประชุม
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 การจัดพิธีวันฉัตรมงคล/การจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปที่ 60
และการเฉลิมพระชนมพรรษา
หัวหนาสํานักงานจังหวัด วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันที่ระลึกในการครบรอบปที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทย
โดยสมบูรณ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยจังหวัดกําหนดจัดงาน ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว
รั ฐ บาลกํ า หนด จั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ป ที่ 60 ระหว า งวั น ที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2553
ณ บริเวณถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร และใหทุกจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงและ
จําหนายสินคา OTOP ในระหวางการจัดงานดังกลาว ในสวนของจังหวัดเพชรบุรีไดมอบหมายใหสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี เปนผูประสานงาน
ทางคณะกรรมการอํ า นวยการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ห ง การบรมราชาภิ เ ษกป ที่ 60
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยแจงใหทุกจังหวัดเปนเจาภาพหลักในการประสานงานและเปนศูนยประสาน
การจัดงาน โดยเนนกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมความรัก ความสามัคคี การรวมแสดงความจงรักภักดีของทุก
ภาคสวน ขณะนี้มีหนวยงานที่เสนอโครงการตอรัฐบาลแลว ไดแก กระทรวงมหาดไทย จํานวน 17 โครงการ
กองทัพบก จํานวน 30 โครงการ กระทรวงการคลัง จํานวน 3 โครงการ กระทรวง ICT จํานวน 1 โครงการ
กระทรวงแรงงาน จํานวน 5 โครงการ และกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 15 โครงการ กรณีที่สวนราชการมีการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน เพื่อจังหวัดจะได
รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

มติที่ประชุม
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4.2 กระบวนงานการจัดระเบียบสังคมภายใน 90 วัน
จั ง หวั ด ได รั บ แจ ง นโยบายของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย ให ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
ปลัดจังหวัด
กระบวนงานการจั ด ระเบี ย บสั ง คมภายใน 90 วั น ระหว า งวั น ที่ 1 มี น าคม – 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่ ง มี
กระบวนงานการจัดระเบียบสังคม 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ประกาศกระบวนงานการจัดระเบียบสังคมภายใน 90 วัน
2) สรางความเขาใจในการจัดระเบียบสังคม โดยการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน 3) ตรวจสอบกดดันใหยุติ
การกระทํา 4) บังคับใชกฎหมายและการกวาดลางจับกุม 5) ประกาศเปนสถานบริการสีขาว 6) การดํารงอยู
อยางยั่งยืน
สําหรับจังหวัดเพชรบุรีอยูในขั้นตอนที่ 4 และในขั้นตอนที่ 5 ประกาศเปนสถานบริการสีขาว
กําหนดไว 2 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี (หองอาหารเพชรชมพู โรงแรมรอยัลไดมอนด) และอําเภอชะอํา
(รานบานเพลง)
มติที่ประชุม
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- 12 4.3 จอกหูหนูยักษ วัชพืชราย ชวยกันทํางาน กอนสายเกินไป
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร จอกหูหนูยักษ เปนสิ่งตองหามพระราชบัญญัติกักพืช ฉบับที่ 14 ป 2551 หาม
นําเขาและมีไวในครอบครอง วัชพืชชนิดนี้จะเจริญเติบโตไดรวดเร็วในสภาพน้ํานิ่ง โดยเพิ่มปริมาณเปน 2 เทา
ได ใ นเวลา 2 - 4 วั น และในสภาพที่ เ หมาะสมสามารถเพิ่ ม ปริ ม าณเป น 2 เท า ได ใ นเวลา 2 สั ป ดาห
จาก 1 ต น สามารถเจริ ญ เติ บ โตปกคลุ ม พื้ น ที่ 64,750 ไร ในเวลา 3 เดื อ น มี น้ํ า หนั ก สดถึ ง 64 ตั น ต อ ไร
ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ผั ก ตบชวา ขยายพั น ธุ โ ดยหั ก หลุ ด ออกจากต น เดิ ม ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ เ มื่ อ โตเต็ ม ที่
โดยแตกสาขาใหมจากตายอดหรือตาดานขาง ซึ่งแตละยอดอาจแตกยอดขางออกมาตอ ๆ กันไดถึง 5 ตา
และตานี้สามารถพักตัวไดเมื่อสภาพไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิต่ําและขาดน้ํา
ปจจุบันสถานการณแพรระบาดของจอกหูหนูยักษคอนขางนาเปนหวง โดยเฉพาะในลําน้ํา
แมกลอง ตั้งแตเขื่อนแมกลอง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี พบการแพรระบาดครอบคลุมพื้นที่กวางมาก
เมื่อเขื่อนระบายน้ําเพื่อผลักดันน้ําเสียในแมน้ําแมกลองลงสูทะเล จอกหูหนูยักษจะหลุดลอยมาตามน้ําและ
แพรระบาดในพื้นที่แมน้ําแมกลองตอนลาง ขณะเดียวกันก็มีการแพรระบาดเขาไปในคลองสาขา และคลอง
ยอยดวย อาทิ คลองดําเนินสะดวก คลองบางนกแขวก เปนตน นอกจากนั้น เขื่อนแมกลองยังมีการปลอยน้ํา
เพื่อปอนพื้นที่การเกษตรใน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการแพรระบาดมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแหลงน้ําในพื้นที่การเกษตร เชน นาขาว นาบัว และบอเลี้ยงปลา เพื่อลดความเสี่ยงและ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น หากพบจอกหูหนูยักษควรเรงกําจัดโดยเร็ว ดวยการใชสวิงที่มีรู
ขนาดเล็กชอนออกจากแหลงน้ํานั้นใหหมด อยาใหสวนที่หักของจอกหูหนูยักษเหลืออยูเพราะลําตนหักงายและ
ทุกซอกใบสามารถแตกแขนงเจริญเปนตนใหมได จากนั้นใหตากจอกหูหนูยักษใหแหงแลวเผาทิ้งหรือนําไป
ฝงดินเพื่อไมใหมีการหลุดรอดแพรระบาดไปไดอีก ถาตองการใชสารกําจัดวัชพืชตองคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ําซึ่งมีทั้งพืชและสัตวดวย สําหรับการปองกันที่ดี และมีประสิทธิภาพที่สุด คือ ไมนํามา
ปลูกและแพรกระจายในแหลงน้ําอีก และตองติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่องดวย
ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี พบในโรงเรียนวิชรธรรมโสภิต ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม
เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งไดดาํ เนินการกําจัดแลว
มติที่ประชุม
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- 13 4.4 ศู น ย ค วามปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด เพชรบุ รี ป 2553 “สงกรานต ป นี้ ขั บ ขี่
ปลอดภัย คนไทยรักกัน”
ผู แทน หน.ปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวัด ในช ว งเทศกาลสงกรานต 2553 ระหว า งวัน ที่ 12 – 18
เมษายน 2553 จังหวัดเพชรบุรี กําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2553
และจั ด ตั้ ง จุ ด ตรวจ/จุ ด บริ ก ารร ว ม โดยเน น มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ได แ ก เมาสุ ร าแล ว ไม ขั บ การขั บ ขี่
รถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนตดัดแปลงสภาพ ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ไมมีใบอนุญาตขับขี่
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด รวมทั้งการแซงในที่คับขัน และขับรถยอนศร รวมถึงการใหบริการผูใชรถใชถนน
และประชาสัมพันธใหเลนสงกรานตตามประเพณีอันดีงาม
สรุปขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 49 ครั้ง ผูเสียชีวิต
จํานวน 4 ราย ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง อําเภอชะอํา และอําเภอเขายอย ซึ่งลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 0.25 สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการประมาท ประเภทรถจักรยานยนตเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
โดยเฉพาะถนนหมูบาน และถนนทางตรง
ในวันที่ 30 เมษายน 2553 จะมีการฝกการซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากคลื่น
พายุซัด บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอํา อําเภอชะอํา จึงขอเรียนเชิญผูเกี่ยวของ และผูสนใจรวมพิธีเปด เวลา
09.00 – 09.30 น.
มติที่ประชุม
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4.5 งานวันแรงงานแหงชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2553
ผูแทนแรงงานจังหวัด จั ง หวั ด เพชรบุ รี กํ า หนดจั ด งานวั น แรงงานแห ง ชาติ ในวั น เสาร ที่ 1 พฤษภาคม 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมประกอบดวย การบริจาคโลหิต
การประกวดธิดาแรงงาน การประกวดรองเพลงลูกทุงแรงงานเสียงทอง การแขงขันกีฬาแรงงานตานยาเสพติด
การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ และการประกวดกองเชียร ซึ่งจะมีนายจาง ลูกจาง และเครือขายแรงงานรวมงาน
ประมาณ 1,500 คน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี จํานวน
124,000 บาท สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด จํานวน 14,800 บาท
เวลา 09.00 น. พิธีถวายสัตยปฏิญาณของแรงงานไทยนอมนําแดองคพอหลวงของปวงประชา
และพิธีเปดงาน โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เวลา 14.00 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดธิดาแรงงานและ
รองเพลง โดผูนายกเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เวลา 18.00 น. พิธีมอบรางวัลกีฬา กองเชียร และปดงาน
โดยรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางนฤมล ปาลวัฒน) จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมงานดังกลาว
มติที่ประชุม
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- 14 4.6 แกงกระจานมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
นายอําเภอแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน รวมกับสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี สถิติจังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน กําหนดจัดการแขงขันวิ่งแกงกระจานมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจําป 2553
ในวั น อาทิ ต ย ที่ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 06.00 น. ณ บริ เ วณที่ ทํ า การอุ ท ยานแห ง ชาติ แ ก ง กระจาน
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชน ประชาชน ในจังหวัดรักการออกกําลังกาย/เพื่อใชกิจกรรม
กีฬาเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยว และเปนสื่อในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม
และเพื่อใหกิจกรรมกีฬา เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนการทองเที่ยงเพชรบุรี
กําหนดรับสมัคร ในวันเสารที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันอาทิตยที่
9 พฤษภาคม 2553 เวลา 04.00 – 05.45 น. จึงขอเรียนเชิญทุกสวนราชการรวมงาน
มติที่ประชุม
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4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ม ติ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2553 เมื่ อ วั น ที่
ผอ.กกต. จังหวัด
12 เมษายน 2553 เห็นชอบใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร เขต 3 อําเภอ
บานแหลม แทนตําแหนงที่วาง รับสมัครระหวางวันที่ 19 – 23 เมษายน 2553 เลือกตั้ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
มีผูสมัคร จํานวน 2 ราย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดรับแจงจากองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลห ว ยทรายเหนื อ ว า สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยทรายเหนื อ เขต 6 ได เ สี ย ชี วิ ต
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วั น ขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณาใหความ
เห็นชอบกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ผูแทนวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําโครงการจัดสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ณ สนามหนาเขาวัง อําเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งตองใชงบประมาณสูงในการจัดสราง จึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ปงบประมาณ 2553 จํานวน 32,700,000 บาท จากองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
พรอมทั้งมอบหมายใหดําเนินการจัดสราง ในเฟส B หมวดงานลานพระบรมราชานุสาวรีย โดยขอความ
เห็นชอบจากหั วหนา สวนราชการทุกท าน รวมแสดงความคิดเห็นตามแบบแสดงความคิ ดเห็น (มติเวียน)
ที่แจกจายให แลวสงกลับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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- 15 5.2 สรุปการประเมินผลการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 24 ประจําป 2553
ตามที่สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานประเมินผลการจัดงาน
สถิติจังหวัด
พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 24 ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 1 – 10 เมษายน 2553 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
สํารวจจากประชาชนจังหวัดเพชรบุรี รอยละ 86.8 ประชาชนตางจังหวัด รอยละ 12.9 และชาวตางประเทศ
รอยละ 0.3 กิจกรรมที่ผูทองเที่ยวชอบ ไดแก การจุดพลุ รอยละ 57.5 การประดับไฟ รอยละ 53.8 และการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 25.8 กิจกรรมที่ผูทองเที่ยวไมชอบ ไดแก การแขงขันกอลฟ รอยละ 93.8 การแสดง
มอเตอรโชว เครื่องไฟฟา อิเล็กทรอนิกส รอยละ 27.2 และการแสดงดนตรีไทย/เทศนมหาชาติ รอยละ 22.4
จุดเดนของการจัดงาน ไดแก การจัดแสงสวางบริเวณงาน รอยละ 39.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
รอยละ 37.4 และความหลากหลายของสินคาที่นํามาจําหนาย รอยละ 33.7 จุดดอยของการจัดงาน ไดแก
การจัดระบบการจราจร รอยละ 49.1 การบริการสถานที่จอดรถ รอยละ 39.6 และความสะอาดและเพียงพอ
ของหองน้ํา/หองสุขา รอยละ 31.2 กิจกรรมที่ควรมีเพิ่มใจการจัดงาน ไดแก การจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ
จังหวัดเพชรบุรี รอยละ 11.2 การแสดงกิจกรรมตาง ๆ บริเวณลานดานลางเขาวัง รอยละ 9.8 และการแสดง
แสง สี เสียง รอยละ 8.4 ปญหา/สิ่งที่ตองแกไขในการจัดงาน ไดแก มีรถวิ่งผานบริเวณงานจํานวนมาก รอยละ
33.5 สถานที่จอดรถไมเพียงพอ รอยละ 27.1 และหองน้ําไมเพียงพอ ไมสะอาด รอยละ 23.8 ขอเสนอแนะ
ไดแก ไมควรใหรถเขาภายในบริเวณงาน รอยละ 21.2 ควรจัดหารานคาที่มีคุณภาพ ราคาถูก สะอาด รอยละ
18.5 และควรจัดใหมีหองน้ําบริการฟรี สะอาด รอยละ 15.8
การออกแบบแสดงความคิดเห็น ควรเนนในเรื่องของการจัดงาน/กิจกรรม เพื่อใชเปนขอมูล
ประธาน
ในการจัดงานครั้งตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทภายในและภายนอก
ผอ.ร.พ.พระจอมเกลาฯ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการติดตั้งระบบตูสาขาโทรศัพท
อัตโนมัติภายใน จํานวน 1 ระบบ จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และไดเริ่มใหบริการโทรศัพทหมายเลขใหม
ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2553 เปนตนไป หมายเลขโทรศัพทหลักของโรงพยาบาล เปลี่ยนเปน 0 3270 9999
กด 8 เพื่อติดตอ OPERATOR
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การดําเนินงานศูนยเยียวยาชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2553 เปนตนไป ถามีผูไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณความไมสงบ ในสวนของศูนยเยียวยาชวยเหลือฯ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จะดําเนินการใหความชวยเหลือ ดังนี้ ใหผูไดรับความเสียหายฯ ยื่นเอกสารประกอบคํารองขอรับ
ความชวยเหลือ (สําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลที่ระบุวาไดรับ

- 16 บาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2553 เปนตนไป และสําเนารายงานประจําวันจาก
สถานีตํารวจในพื้นที่เกิดเหตุ) ผูบาดเจ็บเล็กนอย (เขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแตไมนอนกพักรักษาตัว)
ไดรับเงินชวยเหลือ จํานวน 20,000 บาท ผูบาดเจ็บ (เขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและนอนพักรัษาตัว
ไมเกิน 20 วัน) ไดรับเงินชวยเหลือ จํานวน 60,000 บาท บาดเจ็บสาหัส (เขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
และนอนพักรักษาตัว เกิน 20 วัน) ไดรับเงินชวยเหลือ จํานวน 100,000 บาท ทุพพลภาพ (ไมสามารถประกอบ
กิจการงานประจําตามปกติได) ไดรับเงินชวยเหลือ จํานวน 200,000 บาท และเสียชีวิต ไดรับเงินชวยเหลือ
จํานวน 400,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

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

