รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 2/2553
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 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.สมพงษ
พล.ต.ต.วิรัช
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายนิรันดร
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายภิญโญ
นายเกียรติกุล
นางพยอม
นายพงศบุณย
นายสถิตย
นางสาวสุมาลี
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายประยูร
นางสาวสายใจ
พ.อ.ธนวิทย
นายวีระศักดิ์

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
ไทรงาม
วัชรขจร
แกนแกว
สมสมาน
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณปญญา
สันตมนัส
ไทยถาวร
รุณภัย
พวงสมบัติ
ปองทอง
กระตายอินทร
เหลืองสะอาด
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
จิรเจษฎาพร
ปลั่งใจ
นพโลหะ
ประภาวัฒนเวช

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

-225 นายวันชัย
26 นางนิทรา
27 นายพัฒนพงศ
28 นางสาวสมมาตร
29 นายประสิทธิ์
30 นายเขมชาติ
31 นายวิทยา
32 นายอรุณ
33 นางทิพวรรณ
34 นายสุรนิ ทร
35 นายสําเนา
36 นายประสาร
37 นายนิติวทั ธน
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายธวัชชัย
42 นายปราโมทย
43 นายไพบูลย
44 นายสุทธา
45 นายประมณฑ
46 นายอภิเชษฐ
47 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย
49 พ.ต.อ.สุวัฒน
50 พ.ต.อ.ภาณุเดช
51 พ.ต.ท.เดชา
52 พ.ต.อ.บัญญัติ
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ท.บุญเลิศ

จันทรกูล
แยมบุตร
ฤทธิรงค
รัตนแสง
สุขพัฒนา
แยมนิล
เพ็งนรพัฒน
แสงหิรัญ
เคาวางกูร
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
นิธนิ ันทธาร
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

แสงสุวรรณ
รักขนาม
สําเภาเงิน
ยิ้มแยม
ธรรมอํานวยสุข
สุจริต
ปนทอง
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
พัฒนธรรม
รักษงาน
เพียรสวัสดิ์
จันดา
บวรมหาชนก

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

-355
56
57
58
59
60
61
62

พ.ต.อ.วันชัย
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.สังวาลย
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ธีระเดช
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ต.สถาพร
พ.ต.ต.ตอศักดิ์

63 พ.ต.ท.วชิระ

ธารณธรรม
แกงสันเที้ยะ
สวัสดิมงคล
ซื่อตรงพานิช
จิตรชื่น
เกตุมั่งมี
คําหริ่ง
ธงชัย
พานิชการ

64 ร.ต.ท.สมมาศ
หนูอนิ ทรแกว
65 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
เรือนภู
66 ร.ต.อ.ฐิติพงศ
เจนกิจเจริญชัย
สํานักนายกรัฐมนตรี
67 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
68 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
69 พ.ท.ประยูร
อยูคง
70 พ.อ.มนตรี
ชางพลายแกว
71 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
72 นายจิรวัตร
กิจกลา
73 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
74 นายราเชนทร
อุดมศิริ
75 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
76 นายขจร
เศรษฐทนนท
77 นายยุทธนา
ผิวผอง
78 นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
79 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
80 นางดวงใจ
คุมสอาด

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
81 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
82 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
83 นายสนิท
สกุนา
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
84 นางมนณกร
การัณตภาส
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
85 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
86 นายนพณรงค
อรรถเดชา
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
87 นายสมศักดิ์
เภาทอง
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
88 นายพิทยา
คณะมะ
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
89 นางสาวภัทรวดี
เลิศอาวาส
แทน ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
90 นายสมเกียรติ
นวลละออง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
91 นางนันทนา
แฮวอู
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
92 นายณรงคชัย
เทียนทอง
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
93 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
94 นางอํานวยพร
ศิลปะโอสถ
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
95 นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
96 นายทองลวน
เผาวิจารณ
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
97 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
98 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นายพอพล
อุทัยศรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
100 นายประทักษ
เสรีรักษ
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
101 นายสวาง
รัตนนรา
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
102 นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
103 พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
104 นายรักษกลา
สถานสุข
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
105 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
106 นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
107 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี

-5กระทรวงพลังงาน
108 นายวาทินทร
ทองแกว
กระทรวงพาณิชย
109 นางนิยดา
หมื่นอนันต
110 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
111 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
112 นายศุภกร
ทองคล้ํา
113 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
114 นายชูชีพ
รวมบุญ
กระทรวงยุตธิ รรม
115 นายกฤช
กระแสรทิพย
116 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
กระทรวงแรงงาน
117 นายอภิเจตน
ภูเพชร
กระทรวงวัฒนธรรม
118 นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
119 นายประสิทธิ์
ใจชวง
120 นายยรรยง
เจริญศรี
121 นางสาวสุธีกานท
พินวิวัฒน
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ผศ.ดร.พิมพระวี
นายสุวัฒน
นายประมุข
นายมานะ
นายสมเพชร
นางสาวชุติมา
นายวรวิทย
นายสมจิตร
นายปราโมทย

โรจนรุงสัตย
รัตนปริคณน
ติฐิโต
โพธิน์ อย
ชัยชาย
ชูชวย
กิตติคุณศิริ
มีวาสนา
โมลี

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
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131 นายดํารงค
132 นายมิหศร
133 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
134 นางเพ็ญแข
135 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
136 นายไพรัช
137 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
138 พ.ต.อ.นนทวัชร
139 นายศักดิ์สิทธิ์
140 นางบุญสม
141 นายอภิชาต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142 นางสุขใจ
143 นางปนทอง
144 นางกนกวรรณ
145 นายศุภชัย
146 นายณัฐกฤช
147 นายกนก
148 นายอนุรักษ
149 นางทัศนีย
150 นายสงวน
151 นายมนัส
152 นายวรรธน
153 นายภราดร
154 นายศักดิ์สิทธิ์

รอดสิน
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

พินิจ
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ปานแกว
วิบูลศิลปโสภณ
นุชนิยม
พวงนอย

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ศรจังหวัด
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
กรีธาธร
บัวศิริ
พรสมบูรณศิริ
สิงหภู
จิตตพุม
พูลมา
เติมวรรธนภัทร
เวทยนุกูล
วาป

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
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ผูเขารวมประชุม
155 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
156 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
157 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
158 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
159 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
160 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
2 ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
3 ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
4 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
5 หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
6 หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
7 หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
8 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
9 ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
10 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
11 ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
12 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
13 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
14 ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบาน จังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
- มอบประกาศเกียรติคุณแกกรรมการสงเคราะหดีเดน ประจําป 2552
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิจฯ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสถานพินิจฯ
ชวยเหลือกิจการสถานพินิจฯ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กเยาวชน ดังนั้น เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ

-8แกกรรมการสงเคราะหผูมีผลงานเปนที่ประจักษในการอุทิศตนใหกับงานดานเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ
คุมครองเด็ กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จึง ไดดําเนินการคัดเลื อกกรรมการสงเคราะหดีเ ดนประจํ า ป
เปน 3 ระดับ คือ กรรมการสงเคราะหดีเดนระดับจังหวัด กรรมการสงเคราะหดีเดนระดับเขต และกรรมการ
สงเคราะหดีเดนระดับกรม
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ไดรับการคัดเลือกจากกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน เปนกรรมการสงเคราะหดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2552 จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสุ ว รรณา สุ ข พานิ ช ได รั บ เลื อ กเป น กรรมการสงเคราะห ดี เ ด น ระดั บ จั ง หวั ด
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาวชน
2. นายสิริเ ลิศ สรฉั ตร ไดรับเลือกเปนกรรมการสงเคราะหดีเด นระดับจังหวัด ดานการ
สงเสริมเครือขายการคุมครองสวัสดิภาพเด็กและปองกันการกระทําผิด
- มอบประกาศเกี ยรติคุณ แกผูทําชื่อเสียงใหกับจังหวั ดเพชรบุ รี ในฐานะนักกีฬ า
เหรียญทองซีเกมส
นายก อบต.หนองโสน ตามที่ ป ระเทศไทยได ส ง นั ก กี ฬ าทีม ชาติเ ขา แข ง ขั น กี ฬ าซีเ กมส ครั้ ง ที่ 25 ณ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว “เวียงจันทรเกมส” ที่ผานมา ในการแขงขันดังกลาว สิบโทไชยา วัตถาโน ซึ่งมีถิ่นกําเนิด
ที่ตําบลหนองโสน ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาตะกรอลอดหวงสากล ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียง
ใหแกจังหวัดเพชรบุรีและประเทศชาติ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน จึงขอมอบโลประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกนักกีฬาดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายประยูร จิรเจษฎาพร อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด
(2) นายสุทธา ธรรมอํานวยสุข นายอําเภอบานลาด ยายมาจาก อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน
(3) นายปราโมทย สําเภาเงิน นายอําเภอทายาง ยายมาจาก อําเภอหนองหญาปลอง
(4) นายประมณฑ สุจริต นายอําเภอเขายอย ยายมาจาก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(5) นายอภิ เ ชษฐ ป น ทอง นายอํ า เภอหนองหญ า ปล อ ง ย า ยมาจาก อํ า เภอเทพสถิ ต
จังหวัดชัยภูมิ
(6) พ.ต.อ.ภาณุเดช พัฒนธรรม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา ยายมาจาก สถานี
ตํารวจภูธรทายาง
(7) พ.ต.อ.สุวัฒน สุวรรณนิกขะ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทายาง ยายมาจาก สถานี
ตํารวจภูธรบานคา จังหวัดราชบุรี

-9(8) พ.ต.อ.เดชา รั ก ษง าน ผูกํา กั บ การสถานีตํ า รวจภูธ รเขาย อย ยา ยมาจาก สถานี
ตํารวจภูธรดานทับตะโก จังหวัดราชบุรี
(9) พ.ต.อ.วันชัย ธารณธรรม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน ยายมาจาก สส.2
บก.สส.ภ.7
(10) พ.ต.ท.วรเดช สวนคลาย สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ ยายมาจาก
สถานีตํารวจภูธรบานยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
ผูแทนคลังจังหวัด
ที่ไดรับ 3,613.59 ลานบาท เบิกจายได 2,843.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.69 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 1,355.84 ลานบาท เบิกจายได 844.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.29 ภาพรวม เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ ทั้งหมด 4,969.43 ลานบาท เบิกจายได 3,688.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.21 ผลการเบิกจาย
งบลงทุ น รายไตรมาส เมื่อเที ย บกั บ เป า หมายการเบิก จา ย เปา หมายตั้ง ไว รอ ยละ 33 เบิก จ า ยได 62.29
ภาพรวม เปาหมายตั้งไวรอยละ 43 เบิกจายไดรอยละ 74.21 ลําดับผลการเบิกจายทั้งประเทศของจังหวัด
เพชรบุรี งบประจําอยูในลําดับที่ 41 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 59 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 45
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 1,059.86 ลานบาท เบิกจาย
678.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.06 สําหรับหนวยงานที่ไดรับเงินลงทุนเกิน 2 ลานบาท เบิกจายสูงสุด ไดแก
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 84.39 บาท หนวยงานที่เบิกจายต่าํ สุด
ไดแก สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 2.58
ผลการเบิกจายงบไทยเขมแข็ง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 19 กุมภาพันธ 2553 ไดรับการ
จัดสรรงบรายจายประจํา 89.91 ลานบาท รายจายลงทุน 1,154.66 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 1,244.57 ลานบาท
เบิกจายได 267.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.50
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ 2553 เห็ น ชอบให ห น ว ยงานที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
งบโครงการไทยเขมแข็งเรงรัดดําเนินการ ดังนี้
- หนวยงานที่ยังไมไดเสนอขอจัดสรรใหเรงดําเนินการสงขอมูลใหสํานักงบประมาณ ภายในวันที่
23 กุมภาพันธ 2553 ที่ ผานมา/โครงการที่ อยูระหวางประกวดราคา ใหขยายเวลาการจั ดสงข อมู ลใหสํานั ก
งบประมาณ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

- 10 - หนวยงานที่ไดรับจัดสรรแลวแตยังไมไดลงนาม ใหลงนามสัญญา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
หากหนวยงานใดไมสามารดําเนินการตามที่กลาวมาแลว ใหยุติโครงการเพื่อนําเงินใหโครงการ
ที่มีความพรอมแตไมไดรับอนุมัติโครงการ ยกเวน กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองผูวาราชการจังหวัด สวนราชการที่ไดรับงบโครงการไทยเขมแข็ง ขอใหดําเนินการรายงานผลความคืบหนาในการ
(นางนฤมล ปาลวัฒน) เบิ กจ ายทุ กวั นอั งคาร เพื่ อสํ านั กงานคลั งจั งหวั ดจะได รวบรวมผลการเบิ กจ ายในภาพรวม
ของจังหวัดใหสวนกลางตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การดําเนินงานการแกไขปญหาที่ดินทํากิน จังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุม วันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบในหลักการแกไขปญหา
ที่ดินทํากินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตามบัญชีรายชื่อของเกษตรกร จํานวน 1,889 ราย โดยมอบ
ให สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม โดยการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือสําคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหเชาซื้อรายละไมเกิน 15 ไร
ราคาไมเกินไรละ 60,000 บาท เปนระยะเวลา 25 ป โดยปลอดดอกเบี้ย 5 ปแรก ชําระหนี้ปที่ 6 - 25 ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อและมีเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จํานวน 238 ราย (มาจาก
7 จังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ ฉะเชิงเทรา อํานาจเจริญ รอยเอ็ด และ
อุดรธานี) มีความประสงคขอรับการจัดที่ดินในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
จากการประชุ มคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จั ง หวั ดเพชรบุรี (คปจ.เพชรบุ รี) ครั้ ง ที่ 1/2553
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งมีรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายประสาน วงศสวัสดิ์) เปนประธาน
ไดเห็นชอบการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินและอนุมัติแผนการจัดซื้อที่ดิน ตําบลเขากระปุก และตําบลกลัดหลวง
อําเภอทายาง เนื้อที่ทั้งหมด 3567 - 0 - 68 ไร วงเงินประมาณ 178 ลานบาทเศษ
สําหรับเกษตรกรผูไรที่ดินทํากินของจังหวัดเพชรบุรี ที่ประสงคจะขอรับความชวยเหลือเรื่อง
ที่ดินทํากิน สามารถยื่นคํารองขอรับการจัดที่ดินทํากินจาก ส.ป.ก. ไดที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี เพื่อทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ความเดือนรอนการมีที่ดินทํากิน เพื่อนําผลการตรวจสอบเสนอ ส.ป.ก. ใหความชวยเหลือไดตั้งแตบัดนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ผลการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศแจงเตือนสถานการณภัยแลงปนี้วา
ตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน อากาศจะรอนหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนในฤดูรอนจะต่ํากวาทุกปเล็กนอย
สําหรับภาวะความแหงแลงปนี้ คาดวาจะมีความแหงแลงกวาทุก ๆ ป ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี ประสบภาวะ
ฝนแลง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนตนมา ซึ่งจังหวัดประกาศใหเปนพื้นที่ภัยพิบัติ จํานวน 7 อําเภอ
74 ตําบล 543 หมูบาน มีผูไดรับความเดือดรอน 56,141 ครัวเรือน จํานวนประชากร 236,240 คน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกจายในที่ประชุม)

- 11 สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2 แหง ไดแก อางเก็บน้ํา
แกงกระจาน มีปริมาณน้ําคงเหลือ 77.27 % และอางเก็บน้ําหวยแมประจันต มีปริมาณน้ําคงเหลือ 79.05 %
แนวทางการดําเนินการใหความชวยเหลือ/ปองกันในระยะสั้นและระยะยาว จังหวัดไดจัดทําบัญชี
หมูบานชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดสถานการณภัยแลง โดยประสานอําเภอใหจัดทําบัญชีหมูบานแยกเปน
ประเภทแรงรุนแรง ปานกลาง เล็กนอย หรือประเภทสีแดง สีเหลือง สีเขียว และไดจัดทําแผนปองกันแกไข
ปญหาภัยแลง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประสานอําเภอใหจัดทําแผนแจกจายน้ําในพื้นที่ตําบล ชุมชน
หมูบาน จัดกําลังคน รถยนตบรรทุกน้ํา ใหพรอมชวยเหลือผูประสบภัย รวมทั้งประสานองคกรปกครองสวนทองถิน่
ขุดลอกคู คลอง แหลงน้ําสาธารณะใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดอยางเพียงพอ
จังหวัดไดประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของใชงบประมาณของ
หนวยงานชวยเหลือผูประสบภัย เชน แจกจายน้ําอุปโภค บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร การขุดลอกเปดทางน้ํา
จัด ทํ า ฝ า ยแม ว จั ด หากระสอบทรายกั้น น้ํ า ขุ ด สระเก็ บ กัก น้ํ า ในกรณี ที่ ท องถิ่ น หรื อ อํา เภอมี ง บประมาณ
ไมเพียงพอ ขอใหรับการสนับสนุนในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดเปนเงินทดรอง เพื่อดําเนินการใหการ
ชวยเหลือ จํานวน 50 ลานบาท สําหรับอําเภอที่ใหการชวยเหลือไปแลว จํานวน 5 อําภอ ไดแก อําเภอเมือง
อําเภอชะอํา อําเภอบานแหลม อําเภอเขายอย และอําเภอทายาง โครงการขุดลอกเปดทางน้ํา และแจกจายน้ํา
อุปโภค บริโภค ขณะนี้จังหวัดไดนําเรื่องเขากระทรวงเพื่อใหความเห็นชอบแลว ในสวนของเงินทดรองราชการ
ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ใชเงินไปแลว จํานวน 7,523,520 บาท เปนโครงการขุดลอกเปดทางน้ํา
การแกไขปญหาระยะยาว เปนการใชงบประมาณปกติของสวนราชการและงบพัฒนาจังหวัด
ในการพัฒนาแหลงน้ํา คู คลอง เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย เชน การขุดลอกอางเก็บน้ํา
การขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร การกอสรางขยายสระสาธารณะประโยชน จํานวน 21,918,000 บาท ในสวนของ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการในลักษณะคลายกัน และไมซ้ําซอนกัน
- การรับบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยเฮติ จังหวัดไดดําเนินการจัดตั้งศูนยรวมใจชาวไทย
ชวยผูประสบภัยเฮติและแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ มีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน โดยจัดพิธีเปด
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เพื่อประชาสัมพันธและประสานการดําเนินงานของทุกภาคสวน ใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน จึงขอเชิญชวนผูมีจิตเมตตารวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยเฮติ โดยการบริจาคเงิน
ณ สํา นักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จวนผูวาราชการจั งหวัดเพชรบุรี บริจาคผานบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขบัญชี 504-239647-5 หรือตูบริจาคที่ตั้งไว
ณ หางสรรพสินคา โลตัส บิ๊กซี และศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตบัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2553
- การเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญโรคไขหวัดนกและ
การระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ จังหวัดไดมีการจัดตั้งศูนยเฉพาะกินปองกันและควบคุมแกไขสถานการณ
การระบาดใหญของไขหวัดใหญ ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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- 12 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษา ทริส ไดมาตรวจ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
รอบ 12 เดือน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการจากนายกรัฐมนตรี
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ มี 4 มิติ 30 ตัวชี้วัด ไดแก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล
21 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด 4 ตัวชี้วัด ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด 6 ตัวชี้วัด ความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล 4 ตัวชี้วัด และ
ความสําเร็จในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ดานการ
พัฒนาองคกร
ในส ว นของจัง หวั ด เพชรบุรี จากการขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด และประเมิ น ตนเอง ที่ นํ า เสนอให
สํานักงาน ก.พ.ร. ในมิติที่ 1 คาคะแนนอยูที่ 4.4538 ประกอบดวย ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด
ค า คะแนนอยู ที่ 4 ผลสํ า เร็ จ ตามแผนปฏิบัติร าชการจัง หวั ด คา คะแนนอยูที่ 4.7242 ความสํา เร็จ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล คาคะแนนอยูที่ 5 และการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตความ
ปลอดภั ย ความมั่ น คง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ค า คะแนนอยู ที่ 4.2 มิ ติ ที่ 2 ด า นคุ ณ ภาพ
การใหบริการ คาคะแนนอยูที่ 4 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คาคะแนนอยูที่ 5 และมิตทิ ี่ 4
ดานการพัฒนาองคกร คาคะแนนอยูที่ 4.6080 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.4485 (ยังไมรวม 3 ตัวชี้วัด ที่ใชขอมูล
จากสวนกลาง ไดแก รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว ระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอยละ
การจับกลุมผูกระทําผิดในคดีแตละกลุมที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2552 โดยใชขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) สําหรับผลการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบ
อีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
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4.2 ผลการศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การสงเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ระหวางวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ 2553 ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี นําคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนบานบางกลอยและบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารจังหวัด ผูเกี่ยวของทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผูบริหารทองถิ่น ผูนําหมูบาน/ชุมชน และคณะทํางานที่เกี่ยวของ ไดเห็ น
ต นแบบการทํ า โครงการดา นการอนุรัก ษท รัพ ยากรธรรมชาติ การพั ฒ นาอาชีพ ชาวเขาในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
ที่ประสบผลสําเร็จ นํามาเปนแบบอยางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบานบางกลอย

- 13 บานโปงลึก และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เปาหมาย ประกอบดวย คณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนบ านบางกลอยและบา นโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวั ดเพชรบุ รี คณะทํางานสนับสนุน การ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบานบางกลอย บานโปงลึก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบา น
ในอําเภอแกงกระจาน และอําเภอหนองหญาปลอง จํานวน 80 คน
จากการศึกษาดูงาน ทําใหทราบวาการเติบโตแข็งแรงของหมูบาน มาจากการเรียนรูที่จะ
ประธาน
เปลี่ยนแปลงความคิดและลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เปนโจทยประจําวันในชีวิต ที่เริ่มจาก “น้ํา” บริบทของน้ํานําไปสู
การเรียนรูที่จะทําใหผืนปาชุมชนกลับมามีชีวิต แหลงการเรียนรูนํามาซึ่งชีวิตในผืนปาและน้าํ ทีม่ าเติมเต็มแหลงน้าํ
ของชุมชนที่มีน้ําเพิ่มขึ้น เมื่อน้ํากลับมา วิถีแหงการเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนทางอาหารและนํามาซึ่งความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรอยางเต็มรูปแบบ ลดการพึ่งพาจากภายนอกและสรางสังคมแหงความสุข สงบที่ยั่งยืน
การแกไขปญหาหนี้สินของผูที่ตกเกณฑ จปฐ. นั้น จะตองมีการทําบัญชีครัวเรือน เนือ่ งจากเขา
จะไมรูตัวเองวาเขาจนเนื่องจากสาเหตุอะไร จากที่หมูบานนี้มีความยากจนเมื่อมีการทําบัญชีครัวเรือนก็จะชวย
แกไขปญหาตรงนี้ไปได จะเห็นไดวา ณ วันนี้เขาอยูไดแลว ในหมูบานมีกองทุน 39 กองทุน จํานวนเงิน 16 ลานบาท
นอกจากนั้นยังมีกองทุนยอย ๆ อีก
บานสามขา ไดจัดทําโครงสรางการพัฒนาแบบยั่งยืน แบงเปน 4 กลุม ไดแก 10 % หัวไว ใจสู
รูงาน ประสานเกง 30 % รอดูทาที 40 % เอาหมูมากกวา และอีก 20 % ไดแตพูด นินทาเกง ไมใหความรวมมือ
โดยคนแตละบุคคลตองไมยึดติดกับโครงสรางดังกลาว บางกิจกรรมเราอาจอยูในกลุมคน 10 % แตบาง
กิจกรรมเราอาจจะอยูในกลุมคน 20 % ก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับความถูกตองเหมาะสม และความพึงพอใจ
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี จะนํารูปแบบที่ไดไปศึกษาดูงานมาพัฒนา เมื่อชุมชนดีขึ้นปญหาตาง ๆ
ก็จะหมดไปไมวาจะเปนปญหาหนี้สิน ปญหายาเสพติด ปญหาโจรผูราย ปญหาหวยใตดิน ไมมีการบุกรุก
แผวถางปา เมื่อปญหาเหลานี้หมดไป สังคมก็จะมีความสุข ไมจําเปนจะตองสวย แคสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอยเทานั้นพอ อยูบนพื้นฐานของการรูจักพอเพียง เมื่อรูจักพอเพียงก็จะเหลือกินเหลือใช เมื่อเหลือกิน
เหลือใชก็จะมั่งมีศรีสุข
มติที่ประชุม
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4.3 สถานการณ นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการปองกันควบคุมไขหวัดใหญ
ระบาดใหญ (เอ็ช 1 เอ็น 1) 2009
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เริ่มตนจากประเทศเม็กซิโก ประมาณ
กลางเดือนมีนาคม 2552 จนกระทั่งปลายเดือนเมษายน 2552 องคการอนามัยโลกไดยืนยันวา ไขหวัดใหญ
ที่ระบาดนั้น เปนไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1) แบงเปน 3 สายพันธุ ไดแก ไขหวัดใหญคน ไขหวัดใหญสุกร
และไขหวัดใหญสัตวปกที่ผสมพันธุกัน ออกมาเปนไขหวัดใหญ 2009 ปจจุบัน มีผูปวยเสียชีวิตจากไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม อยางนอย 15,292 ราย

- 14 ประเทศไทยเริ่มแพรระบาด ประมาณตนเดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงปจจุบัน การระบาด
ไดขยายตัวไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครปริมณฑล ผานชวงการระบาดสูงสุดแลว แตยังไมยุติ
ตางจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีรายงานผูปวยยืนยันรายใหมกระจายอยู
หลายอําเภออยางตอเนื่องและขยายตัวสูชนบท ประเทศไทยมีผูปวย จํานวน 32,747 ราย เสียชีวิต 206 ราย
จังหวัดเพชรบุรี มีผูปวย จํานวน 127 ราย เสียชีวิต 5 ราย ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 2 ราย อําเภอบานลาด
จํานวน 2 ราย และอําเภอบานแหลม จํานวน 1 ราย
ยุทธศาสตรการปองกันควบคุมโรค (ยุทธศาสตร 2 ลด 3 เรง) ไดแก ลดการปวย คือ การปองกัน
ลดการตาย คือการรักษา เรงเสริมบทบาทอาสาสมัคร เรงเผยแพรสื่อสารความรู เรงประสานความรวมมือ
ทุกภาคสวน ยุทธการ 4 x 4 x 4 x 4 ไดแก (1) ตองรีบดําเนินการใหเสร็จภายใน 4 เดือน (2) ดําเนินงาน
4 มาตรการ (รับรู รวมเรง ลดปวย และลดตาย) (3) การสรางความปลอดภัยจากโรคใน 4 กลุมคน (วัยเรียน :
ทุกระดับชั้น ถึงระดับอุดมศึกษา เนนชั้นอนุบาล ชั้นประถม/วัยทํางาน : สํานักงาน โรงงาน ฯลฯ/วัยอยูบาน :
เด็กเล็ก ผูสูงอายุ/ผูปวยโรคเรื้อรัง : ผูปวยโรคปอด หัวใจ ไต ฯลฯ รวมทั้งกลุมเสี่ยงปวยรุนแรง เชน หญิงตั้งครรภ
ผูเปนโรคอวน) (4) การเสริม 4 พฤติกรรม ปองกันโรค (ปด : ปดปากปดจมูกอยางถูกตองเมื่อไอจาม/ลาง :
ลางมือบอย ๆ/เลี่ยง : สถานที่เสี่ยง (แออัด อากาศไมถายเท ทึบ แสงแดดสองไมถึง) การอยูใกลชิดกับผูมี
อาการปวย (ไอ จาม)/หยุด : เมื่อปวย (หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรม)
มติที่ประชุม
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4.4 โครงการรณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และสงเสริมการเลี้ยงสุนัข
ที่ถูกตอง ประจําป 2553
ปศุสัตวจังหวัด
แตละปทั่วโลกมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาปละกวา 55,000 ราย องคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ (OIE) และองคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดเปาหมายรวมกันที่จะทําใหทุกประเทศ
กําจัดโรคพิษสุนัขบา ใหหมดไปภายในป พ.ศ.2563 จากความรวมือรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
โดยกรมปศุ สั ต ว ร ว มกั บ กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย สภากาชาดไทย
การทองเที่ยว แหงประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง จํานวนผูเสียชีวิตลดลงเหลือ
9 ราย ในป 2551 แตกลับเพิ่มสูงขึ้นเปน 24 ราย ในป 2553 ตั้งแตตนป 2553 จนถึงปจจุบัน มีผูเสียชีวิต จํานวน
5 ราย รัฐบาลตองเสียงบประมาณในการควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว กวา 1,000 บาท/ป เนื่องจากการปองกัน
โรคในสุนัขซึ่งเปนพาหนะหลักยังไมครอบคลุมถึงรองละ 80 ของจํานวนสุนัขทั้งหมด และนอกจากนี้มีสุนัขจรจัด
จํานวนมาก โดยสวนหนึ่งมาจากการที่เจาของไมตองการเลี้ยงสุนัขของตนเองจึงไดนํามาทิ้งใหกลายมาเปน
สุนัขจรจัด การดําเนินการใหสําเร็จตองบูรณาการจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตามพันธกิจ วันปองกันพิษสุนัขบาโลก
“Working Together to Make Rabies History” เพื่อใหการสําเร็จและอยางยั่งยืน จึงไดมีขอตกลงรวมกัน
ระหวางกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป
จากประเทศไทย

- 15 จังหวัดเพชรบุรี ไดมีการสํารวจประชากรเดือนมกราคม 2553 มีจํานวนสุนัขมีเจาของและไมมี
เจาของรวม 80,320 ตัว แมวมีเจาของและไมมีเจาของ 29,417 ตัว กําหนดการรณรงค ระหวางวันที่ 1 มีนาคม –
30 เมษายน 2553 ซึ่งไดดําเนินการประสานสาธารณสุข อบต. เทศบาล กําหนดแนวทางดําเนินงาน สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด กําหนดพื้นที่รณรงค เนนสุนัขดอยโอกาสเปนอันดับแรก เชน วัด โรงเรียน ตลาด แหลงชุมชน
พื้นที่ที่มีประวัติเกิดโรค เปนตน ประชาสัมพันธใหประชาชนและผูที่สนใจทราบกิจกรรมโครงการรณรงคฯ
ประสาน อบต. กําหนดพื้นที่รณรงครวมกัน โดย อบต. สนันสนุนวัคซีน สวนปศุสัตวผาตัดทําหมันสุนัขและแมว
ขอความรวมมือสถานพยาบาลสัตว รวมรณรงค โดยลดราคาวัคซีนและยาคุมกําเนิด เข็มละ 30 บาท ประสาน
ความรวมมือไปยัง อบต. และเทศบาลสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหครอบคลุม
จํานวนสุนัขและแมวในพื้นที่ทุกป ปนี้มีองคกรปกครองทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณปองกันกําจัด
โรคพิษสุนัขบา จํานวน 79 แหง รวมงบประมาณ 1,628,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ประจําปภาษี 2552
สรรพากรพื้นที่จังหวัด ขณะนี้เปนชวงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ
ภ.ง.ด.91 สําหรับผูมีเงินไดจากเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง บําเหน็จ คานายหนา ดอกเบี้ย เงินปนผล การใชเชา
ทรัพยสิน วิชาชีพอิสระ การรับเหมา การธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือเงินได
จากการประกอบการอื่น ๆ รอบระยะเวลาบัญชีปภาษี 2552 ซึ่งจะสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
ดังนั้น เพื่อประโยชนของทางราชการและผูเสียภาษี จึงขอแจงใหผูมีเงินไดบุคคลธรรมดา
ที่มีเงินไดจากการประกอบอาชีพ ในรอบระยะเวลาบัญชีปภาษี 2552 โปรดไปยื่นแบบแสดงรายการและชําระ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่เสาขาทุกสาขา ในเวลาราชการ
หรือทางอินเทอรเน็ตที่ www.rd.go.th ไดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมีเงินได
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ไดเปดบริการตั้งบูธรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอรเน็ต ระหวางวันที่
15 – 31 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนยการคาบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี ชั้น 2
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.กกต. จังหวัด ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 เปดโอกาส
ใหประชาชนผูเสียภาษี ไดมีสวนรวมในทางการเมืองดวยการบริจาคเงินภาษีใหพรรคการเมือง โดยแสดงเจตนา
ในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 วาประสงคจะบริจาค
เงินภาษีจํานวน 100 บาท ใหพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคการเมืองเดียว โดยระบุรหัสพรรค
การเมืองที่ประสงคจะบริจาคให www.rd.go.th หรือเว็ปไซตสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 16 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ผลการดําเนินงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2552
นายกเหลากาชาดจังหวัด เหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เปนสาขาของสภากาชาดไทย ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เปนราชูปถัมภก สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนสภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปนอุปนายิกาสภากาชาดไทย ผลดําเนินงานประจําป 2552 ของเหลากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี ไดมีการออกบริจาคโลหิตรวมกับโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 122 ครั้ง
จํานวนโลหิต 3,693,600 ซีซี รับบริจาคดวงตา จํานวน 204 คู รับบริจาคอวัยวะ จํานวน 211 ราย และไดจัด
ดวงตาเชิง รุก รวมกับโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี เปาหมาย จํ านวน 20 ดวงตา โครงการ
ซอมแซมบานใหผูยากไร จํานวน 8 อําเภอ จํานวน 74 หลัง ประมาณ เกือบ 2 ลานบาท ออกเยี่ยมราษฎร
ตามหมูบานพื้นที่หางไกล มอบถุงยังชีพ จํานวน 531 ชุด แจกแวนสายตา จํานวน 1700 อัน แจกยาสามัญประจําบาน
จํานวน 8 2,471 ชุด ออกเยี่ยมผูดวยโอกาสตกเกณฑ จปฐ. จํานวน 228 ราย เยี่ยมผูดอยโอกาสในสถาน
สงเคราะห จํานวน 83 ราย เยี่ยมเด็กผูดวยโอกาส จํานวน 84 ราย มอบทุนการศึกษา จํานวน 77 ราย เยี่ยม
ผูประสบอัคคีภัย จํานวน 8 ราย และเยี่ยมผูประสบวาตภัย จํานวน 5 ราย
โครงการที่ดําเนินการรวมกับสภากาชาดไทย จัดทําโครงการคลินิกจัดศูนยศัลยกรรมผาตัด
ตอกระจก ผูตรวจรักษา จํานวน 323 ราย ผาตัดตอหิน จํานวน 1 ราย ผาตัดตอเนื้อ จํานวน 85 ราย ผาตัด
ตอกระจก จํานวน 84 ราย ขนตามวนเขา จํานวน 2 ราย ผูเขารับการผาตัดทั้งสิ้น จํานวน 178 ราย โครงการ
แวนสายตาเพื่อเด็กไทยในชนบท จํานวน 151 โรงเรียน ไดรับการตรวจวัดสายตา จํานวน 922 ราย ไดรับแวน
สายตาฟรี จํานวน 455 ราย
ปงบประมาณ 2553 สภากาชาดไทยเนนเรื่องการดูแลผูสูงอายุรอบดาน พัฒนาสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุรอบดาน ดานการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่บาน อบรมอาสาสมัครและสมาชิกในครัวเรือนดูแล
ผูสูงอายุ การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย การกายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุ สนับสนุนเรื่องการออกกําลังกาย
รวมทั้งอบรมอาสายุวกาชาด
ปงบประมาณ 2553 เหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการในเรื่องของการบรรเทาทุกข
สงเสริมคุณภาพชีวิต งานจัดหารายได งานบริจาคโลหิต งานพัฒนาคุณภาพชีวิต การซอมแซมบานผูยากไร
โครงการอาสายุ ว กาชาดและยุ ว กาชาดดีเ ดน การขยายอาสายุ ว กาชาดไปยั ง มหาวิท ยาลัยและวิท ยาลั ย
โครงการหนึ่งคนเต็มใจใหหนึ่งใจเตรียมรอรับ โครงการพัฒนาทักษะวัยรุนเพื่อลดปญหาแมวัยใส
มติที่ประชุม
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- 17 5.2 กิจกรรม “โรงพยาบาลพระจอมเกลา – พระนครคีรี – พระราชวังรามราชนิเวศน
มินิมาราธอน” ครั้งที่ 10
ผอ.ร.พ.พระจอมเกลาฯ โรงพยาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดงานวันกอตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ปที่ 59 ระหวางวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2553 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี และ
จัดกิจกรรม “โรงพยาบาลพระจอมเกลา – พระนครคีรี – พระราชวังรามราชนิเวศน มินิมาราธอน” ครั้งที่ 10
ในวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 06.00 น. ณ สนามหนาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอเรียนเชิญชวนทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การจําหนายชมพูเพชรสายรุง
การคาภายในจังหวัด ขณะนี้ช มพูเ พชรสายรุง มี ผลผลิตเปน จํา นวนมาก แตตลาดขอตกลง เรากํ า หนดสง มอบ
ประมาณวันละ 1 ตันขึ้นไป ฉะนั้น สํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี จึงมีแผนการตลาดใหเกษตรกร
หมุนเวียนมาจําหนายชมพู ที่หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อลดปญหาชมพูลนตลาด ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 งานวาวไทยและวาวนานาชาติ ครั้งที่ 11
ผูแทน ผอ.ททท. สํานักงานเพชรบุรี การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี รวมกับ จังหวัดเพชรบุรี
คายนเรศวร คายพระรามหก สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ สมาคมนักบินวาวประเทศไทย กําหนด
จัดงานวาวไทยและวาวนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2553 ณ คายพระรามหก (พระราช
นิเวศนมฤคทายวัน) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยพิจารณาเห็นวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ ในการ
รองรับนักทองเที่ยว และสามารถ จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการทองเที่ยวดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทาง เขามาในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมงานดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 โครงการอุปสมบทเทิดไทองศทศพิธราชธรรม
ผูแทน ร.ร.เมธารักษการบริบาล โครงการอุปสมบทเทิดไทองศทศพิธราชธรรม กําหนดจัดระหวางวันที่ 15 – 20
มีนาคม 2553 ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ให พ สกนิ ก รชาวจั ง หวั ด เพชรบุ รี และพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ว ประเทศไดร ว มทํา ความดีถ วายเป นพระราชกุ ศ ล
แด พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ และพระบรมวงศานุ ว งศ ทุ ก พระองค ตลอดจนส ง เสริ ม และสื บ ทอด
พระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนทุกสวนราชการรวมเปนเจาภาพในการจัดโครงการดังกลาว (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแจกจายในที่ประชุม)
มติที่ประชุม
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- 18 5.6 รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ จํานวน 3 ฉบับ
ปลัดจังหวัด
ไดแก พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2515 เพื่อแกไขเพิ่มอัตราโทษผูผลิต/ผูคา/
ผูเสพ ใหสูงขึ้น เพื่อใหผูเกี่ยวของกับยาเสพติดตัดสินใจเลิกพฤติกรรม รวมทั้งผูที่กําลังจะเขาไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดรายใหม เกิดความยับยั้งชั่งใจ เกรงกลัวและไมหลงผิดเขาไปในกระบวนการยาเสพติด โดยที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 163 ไดบัญญัติใหประชาชนมีสิทธิเขายื่นชื่อรองขอตอประธาน
รัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติได และเพื่อใหการแกไขกฎหมายยาเสพติด ตามที่กลาวมา
บังเกิดผลอยางทันทวงทีตอสถานการณในปจจุบัน ประกอบปญหายาเสพติดเปนภัยที่กระทบตอความเปนอยู
ของประชาชน จึงขอความรวมมือทุกสวนราชการ เชิญชวนขาราชการในสังกัดและประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหา ดวยการรวมลงชื่อเสนอรางกฎหมายตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญใหสิทธิไว โดยสามารถขอรับ
แบบฟอรมการยื่นขอมีสวนรวมในการแกไขกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แบบ ข.ก.1 ไดที่ ศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

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

