รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 7/2551
วันจันทรที่ 4 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายสยุมพร
นายเกียรติศักดิ์
นายมงคล
นายนิรันดร
พ.อ.จิตนาถ
พล.ต.ต.คเชนทร
พ.ท.แสวง
นายเพชรฤกษ
นายจินดา
นายชวพันธุ
นายวิเชษฐ
นายวิมล
นายบุญมั่น
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายธํารง
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายยืน
นายบวร
พ.อ.ภูธนา

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
สมสมาน
เปยมระลึก
คชพลายุกต
หินธีระนันท
แทนสวัสดิ์
แอกทอง
อันตรเสน
อิ่มใจสุข
เลิศสําราญ
สุขตลอดชีพ
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
ธาตรีนรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
อวมสําอางค
จันทรวงศ
มิตรชอบ

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

-225. นายวีระศักดิ์
26. นายธรรมศักดิ์
27. นายพิทักษ
28. นายกิตติ
29. นางสาวอารี
30. นายภูริธัช
31. นายณรงค
32. นายวิบูลย
33. นายจิรพันธุ
34. นางอําพัน
35. นายสุเทพ
อําเภอ
36. นายวรรโณ
37. นายวิศาล
38. นายธวัชชัย
39. นายวีรพล
40. นายไกร
41. นายมนัส
42. นายปราโมทย
43. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
44. พ.ต.อ.จตุพล
45. พ.ต.อ.ภาณุเดช
46. พ.ต.อ.ชูสงา
47. พ.ต.ต.หญิงแสงเทียน
48. พ.ต.อ.จรูญ
49. พ.ต.อ.บุญธรรม
50. พ.ต.ต.สวงค
51. พ.ต.อ.มโนรถ
52. พ.ต.ท.จักรพันธ
53. พ.ต.ต.อาวุธ
54. พ.ต.ท.อรัญ

ประภาวัฒนเวช
ชนะ
บุญชูกุศล
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
มีแกว
ศรีพุม
วงศมาศา
ปุตตบาล
รุงแจง
แกวทอง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เมืองชู
พัฒนธรรม
ภูอาวรณ
วันเปลีย่ นสี
จันดา
วรรณรัตน
ทัพหะ
สิทธานนท
แกงสันเทียะ
ศิลาสุวรรณ
โตยิ่ง

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหนองจอก

-355.
56.
57.
58.

พ.ต.ท.จรัญ
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.รณรงค
พ.ต.ท.ยุทธนา

59. พ.ต.ต.ชาญ
60. พ.ต.ท.อํานาจ

สามพวงบุญ
รังสิมันต
เชื้อนาค
กิจพวงสุวรรณ
รามัญอุดม
หาญไฟฟา

61. พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
พงษธนานิกร
สํานักนายกรัฐมนตรี
62. นายเกรียงไกร
วิวัฒนพนชาติ
กระทรวงกลาโหม
63. ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
64. ร.อ.เรืองศักดิ์
วุธนู
65. ร.ท.ณัฐวัฒน
พรมฝาย
66. น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67. นายวิทยา
พรมโมรา
68. นางสาวลาวัณย
โชติกประคัลภ
69. นางสาววิชาดา
จุนบุญ
70. นายองอาจ
ศรีจันทร
71. นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
72. นางสาวสุมาลี
พฤกษอารักษ
73. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
74. นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
75. นายศานติ
อรรถวรรธน
76. นางสาววิพาวรรณ
แกวเมืองเพชร
77. นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
78. นางสาวสุภาภรณ
นันทสังข
79. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
แทน ผูบังคับการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
ผอ. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานภาคกลาง เขต 2
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
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80. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
81. นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
82. นายวิลาศ
หนูสอน
แทน ผอ.โครงการกอสราง 11 สนง.ชลประทานที่ 14
83. นายประวัติวทิ ย
สวัสดิ์ดวง
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
84. นายองอาจ
ทองประเสริฐ
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
85. นายสุรยุทธ
สันตจิต
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
86. นายฉัตรชัย
สัตยุตม
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
87. นายชะโลม
ขวัญเมือง
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
88. นายทวี
อานอาชา
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
89. นายอานนท
ที่ปรึกษา
90. นายสมเกียรติ
นวลละออง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
91. นายยุษฐิระ
บัณฑุกุล
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
92. นายเสนห
ลาภอารมณ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
93. นายเอนก
ลาภผล
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
ชัยศรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
94. นายภูวนัย
95. นางกมลวัทน
การันตภาส
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
96. นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
97. นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
98. นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
99. นายประเมิน
อินทวงศ
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
100. นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
101. นางอารี
เปยมพอดี
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
102. นายชุมพล
เหมหงษา
แทน ผูอํานวยการจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
103. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
104. นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
105. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
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106. นายอาทร
นุมทิพย
107. นางนิยดา
หมื่นอนันต
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
108. นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
109. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
110. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
111. นายสัมพันธ
สุทธิรัตน
112. นายไอยเรศ
ชัยกุล
กระทรวงยุตธิ รรม
113. นางสายพิณ
จงเจริญ
114. นายชูเกียรติ
บุญทัน
115. นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ
116. นายประสาร
สงาแสง
กระทรวงแรงงาน
117. นายกิตติ
ภูศรี
กระทรวงวัฒนธรรม
118. นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
119. นายสมชัย
ศิริธัญญารัตน
120. นายบุญรอด
พุทธารักษ
121. นางสาวจุไรรัตน
จงออน
122. นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
123. นายสมหมาย
ลิ้มเจริญ
124. นายสมรักษ
แตวัฒนา
125. นายชาญณรงค
รัตนา
126. นายวินัย
บุญกอง
127. นางอรสา
รามโกมุท
รุงอวัสดา
128. นายถาวร
129. นายธวัช
เรืองโสภณ
130. นางพูลจิตร
สุคนธปฏิภาค
131. นายณรงค
นิติกาล

หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด

-6132. นายไมตรี
133. นายสุนนั ท
134. นางสาวโสภิดา
กระทรวงสาธารณสุข
135. นางชลดา
136. นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
137. นายไพรัช
138. นายวาที
องคกรอิสระ
139. นายนคร
ภาคเอกชน
140. นางบุญสม
141. นายวิเชียร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142. นายพิทักษ
143. นายพิชยั
144. นายอธิก
145. นางสาวสุชญา
146. นายจรัญ
147. นายมนัส
148. นายฉลอง
149. นายอนวัช
150. นายภราดร
151. นายเสนาะ
152. นายศักดิ์สิทธิ์
ผูเขารวมประชุม
153. นางพัชราภรณ
154. นายกฤช
155. นายวุทธชัย
156. นางสาววรากุล
157. นางพิมพลักษณ

คุระพูล
นิลบุตร
สุรินทะ

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล

แทน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี

นุชนิยม
เรียบรอย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

นอยพิทักษ
สันติเมธากุล
คงจรูญ
ภคพงศพนั ธุ
ไมจันทร
พูลมา
ชางสุวรรณ
พงษลมิ้
เวทยนุกูล
เอี่ยมเอก
วาป

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง (หน.สน.ปลัดฯ)
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด

แสวงศักดิ์
รางนอย
อาภานุกูล
วัชญากาญจน
ตั้งพงศาวลีกุล

เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
จาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เจาพนักงานธุรการ 5

-7ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 12
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
3. หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
6. หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
7. ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
8. ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
9. ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 4
10. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
11. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
12. ผูจัดการศูนยบริการลูกคาทีโอที สาขาเพชรบุรี
13. หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
14. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
15. ผูอํานวยการไฟฟา เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
16. ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม 1. การมอบเงินชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปญหาความเดือดรอนจาก
กองทุนคุมครองเด็ก จํานวน 17 ครอบครัว โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงฯ ตามที่สํานักงานเขตการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 ไดจัดทําโครงการ สพฐ.
เยี่ยมบานนักเรียน ในเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบ ไดเชิญผูบริหารระดับสูงในจังหวัด นายอําเภอ ผูนําทองถิน่
และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เขารวมโครงการลงพื้นที่เยีย่ มบาน
เด็กนักเรียน ซึ่งทานผูว าราชการจังหวัดเพชรบุรี ไดลงพื้นที่เยีย่ มเยียนเด็กในครั้งนี้ ไดมอบนโยบายการแกไข
ปญหาและใหการชวยเหลือในเบื้องตนแลวชั้นหนึง่ แลว

-8ในสวนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหา และคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เพื่อใหเด็ก
และครอบครัว อยูในสังคมไดอยางมีความสุข คณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี โดย
ทานรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายมงคล สัณฐิติวิฑูร) เปนประธาน ไดพิจารณาอนุมติเงินกองทุน
คุมครองเด็ก เพื่อใหการชวยเหลือเด็กนักเรียนดอยโอกาส เปนทุนการศึกษา คารักษาพยาบาลสําหรับตัวเด็ก
และครอบครัว จํานวน 17 ครอบครัว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88,000 บาท ดังนี้
1. เขตการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 8 คน เปนเงิน 46,500 บาท
2. เขตการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จํานวน 8 คน เปนเงิน 32,000 บาท
3. โรงเรียนในเขตเทศบาล
จํานวน 1 คน เปนเงิน 9,500 บาท
โดยทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ใหเกียรติมอบทุนการศึกษาตามโครงการ สพฐ. เยี่ยมบาน
เด็กนักเรียน ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา 1 และ 2
2. การมอบโฉนดที่ดินใหแกราษฎรอําเภอหนองหญาปลอง จํานวน 50 แปลง
โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการเรงรัดการ
ออกโฉนดที่ดนิ ทัว่ ประเทศ ใหแกราษฎรในทองที่ตําบลยางน้าํ กลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 50 แปลง เพื่อเสริมสรางความมัน่ คงในชีวิตและสังคมทีพ่ อเพียง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผูว าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให
เกียรติมอบโฉนดที่ดินดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551

คลังจังหวัด
งบประมาณที่ ไดรับการจัดสรร 8,686.22 ลานบาท รายจายประจํา 5,675.45 ลานบาท
เบิกจาย 5,519.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.26 คงเหลือ 155.65 ลานบาท รายจายลงทุน 3,010.77 ลานบาท
เบิกจาย 2,521.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.74 คงเหลือ 645.28 ลานบาท เปาหมายการเบิกจาย ภาพรวม
รอยละ 94 งบลงทุน รอยละ 74 ภาพรวมแยกเปนรายไตรมาส คือ สิ้นไตรมาสที่ 1 รอยละ 22.50 สิ้นไตรมาสที่ 2
รอยละ 40.00 สิ้นไตรมาสที่ 3 รอยละ 70.00 สิ้นไตรมาสที่ 4 รอยละ 94.00

-93.2 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 2/2551
คลังจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 2/2551 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว แต
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสกอน
โดยภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาส 2/2551 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกัน ของปที่แลว จากแรง
ขับเคลื่อนทางดานราคาผลผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ
ไดแก ขาว ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลวในอัตราเรง ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น กระตุนให
ขยายพื้นที่การเพาะปลูกขาวเพิ่มขึ้น ทางดานการทองเที่ยวและการบริโภคไดแรงสนับสนุนจากจังหวัดในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว การแสดงและจําหนายสินคาอยางไดผลดีในชวงเทศกาลสงกรานต และ
วันหยุดนักขัตฤกษ ดึงนักทองเที่ยวใหจับจายซื้อสินคาอุปโภค บริโภคในจังหวัดเพิ่มขึ้น ผลประกอบการของ
กิจการขายสงขายปลีกขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว เนื่องจากมีสถานประกอบการขนาดใหญราย
ใหมเพิ่มขึ้น ไดแก แม็คโคร ซึ่งราคาสินคาต่ํากวาผูคารายยอย แตภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาส 2/2551 ขยายตัวใน
อัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสกอน ตามการชะลอลงดานอุตสาหกรรมการผลิตในกิจการขนาดกลางและขนาด
เล็ก และการชะลอลงดานการลงทุน ปจจัยลบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง สงผลใหตนทุนการผลิต
ปรับสูงขึ้นตาม ประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่มีความไมแนนอน นักลงทุนจึงชะลอการลงทุนชวงนี้
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาส 3/2551 คาดวาจะชะลอตัวลง เพราะยังตองเผชิญกับปจจัย
ลบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง รวมทั้งสถานการณทางการเมืองที่มีความไมแนนอน อีกทั้งราคา
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักมีแนวโนมปรับลดลง และเปนชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว คาดวาไตรมาส 3/2551
เศรษฐกิจจังหวัดจะชะลอตัว
การทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 2/2551 (เมษายน – มิถุนายน 2551)
เมื่อพิจารณาจํานวนนักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของป ที่ แ ล ว ร อ ยละ 49.62 ตามการขยายตั ว ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ได แ ก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี พระราชนิเวศนมฤคทายวัน และอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ขยายตัว
จากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 81.11, 24.72 และ 10.92 ตามลําดับ สะทอนนโยบายจังหวัดในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางไดผล และถูกชวงถูกเวลา โดยเฉพาะการทองเที่ยวในเขตอําเภอเมืองที่
คึกคักยิ่งขึ้น เนื่องจากการเลื่อนการจัดงานประจําป “งานพระนครคีรีฯ” จากเดือนกุมภาพันธของทุกปเปนชวง
เทศกาลสงกรานต แตการทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวนอกเขตอําเภอเมือง ไดแก แถบชายหาดชะอํา และ
อุทยานแหงชาติฯ ขยายตัวในอัตราที่ใกลเคียงกับไตรมาสกอน
เมื่อพิจารณาอัตราการเขาพักคางแรม ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว แตชะลอลง
จากไตรมาสกอนเล็กนอย พิจารณาจากภาษีบํารุงทองถิ่นจากโรงแรมขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
รอยละ 28.71 แตขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสกอนเล็กนอย (ชะลอลงชวงเดือนมิถุนายน 2551)
สอดคลองกับปริมาณการใชไฟฟาในกิจการโรงแรมที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง

- 10 สรุปไดวาการทองเที่ยวของจังหวัดยังคงขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ตามจํานวน
นักทองเที่ยวที่ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต และวันหยุดนักขัตฤกษ แตอัตราการเขาพักคาง
แรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กนอย สะทอนไดวานักทองเที่ยวสวนมากเดินทางมาจากจังหวัดที่ไมไกลนัก
เนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธาน
การเบิกจายในไตรมาสที่ 4 บรรลุเปาหมาย ตองขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับ
โครงการที่ไมสามารถกอหนี้ได ใหเรงรัดขอกันเงินตามระเบียบ เพื่อไมเกิดปญหาในสวนของงบประมาณที่ได
จัดสรรมาแลว
สําหรับภาวะเศรษฐกิจ การทองเที่ยวของจังหวัดในภาพรวม ถือวาอยูในเกณฑที่ใชได ดวยมี
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในเขตเมือง เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี พระรามราชนิเวศน
มฤคทายวัน แมจะเปนชวงของนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางกลับประเทศก็ตาม สถานการณการทองเที่ยว
ของจังหวัดยังไมนาเปนหวง
สวนภาวะคาครองชีพ จังหวัดไดจัดทําโครงการชวยเหลือเรื่องการจับจายใชสอยของภาค
ประชาชน จัดตลาดสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวันในระดับจังหวัดและอําเภอทุกเดือน เปนเวลา 12 เดือน
เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2551 เปนตนไป ในสวนของจังหวัดอาจใชสถานที่ลานรัฐพิธีเปนสถานที่ตั้ง สําหรับ
อําเภอตามที่อําเภอเห็นสมควร
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องการติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และคําของบประมาณประจําป
งบประมาณ 2552
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยป ง บประมาณ พ.ศ.2552 จั ง หวั ด จั ด ทํ า
งบประมาณเพิ่มเติมสงใหสํานักงบประมาณ จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 101,088,000 บาท
แยกเปนประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด คือ ยุทธศาสตรนาอยู จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ
24,644,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.38 นาเที่ยว จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 62,834,000 บาท คิดเปน
รอยละ 62.16 เกษตรและอาหารปลอดภัย จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 13,610,000 บาท
แยกตามผลผลิต (กลุมโครงการของสํานักงบประมาณ) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 10
โครงการ งบประมาณ 93,234,000 บาท คิดเปนรอยละ 92.23 การพัฒนาดานสังคม จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,990,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.97 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,864,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.80 รวม 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
101,088,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

- 11 จังหวัดรวมประชุมชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการฯ ตาง ๆ ดังนี้
1. ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผูแทนราษฎร วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
2. ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
3. ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการทองถิ่นและจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2551
ประธาน
ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ที่ไดเดินทางไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ ทั้งสาม
ระดับ ที่ผานไปดวยความเรียบรอย สวนงบประมาณตามคําขอ ประมาณ 185 ลานบาทเศษ และงบประมาณที่
เปนโครงการรวมพัฒนาระหวางกลุมจังหวัด ไดแก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ใน
สวนของจังหวัดเพชรบุรี ไดเสนอโครงการไปประมาณ 37 ลานบาทเศษ สําหรับงบประมาณที่จะไดรับ หากไมมี
การเปลี่ยนแปลง ประมาณ 220 ลานบาทเศษ โดยไมรวมงบภูมิภาค ที่กรมตาง ๆ ไดเสนอขอไปตามสายงาน
ของกรมนั้น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินนี าถ”
พุทธศักราช 2552
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2551 จะทรงมีพระชนมพรรษา 76 พรรษา
เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี จึงขอใหจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมตามที่เห็นเหมาะสม ประหยัด เรียบงาย
แตสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ
2 การถวายพานพุมเครื่องราชสักการะ (พานพุมดอกมะลิ)
3 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
4 การบําเพ็ญสาธารณประโยชนเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
เพื่อใหการจัดกิจกรรมในวันดังกลาวของจังหวัดเพชรบุรี เปนไปดวยความเรียบรอย จังหวัดได
กําหนดจัดใหมีกิจกรรม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดังตอไปนี้
เวลา 07.00 น. - พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 100 รูป บริเวณลานรัฐพิธี
เวลา 08.00 น. - พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 19.19 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
รายละเอียดกําหนดการตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 12 5.2 กิจกรรมการประกวดธิดาตาล
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา กิจกรรมการประกวดธิดาตาล วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ณ วิทยาเขตโปรงสลอด
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กําหนดรับสมัคร วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 รอบคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม 2551
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รอบตัดสิน วันที่ 12 สิงหาคม 2551 โดยมีรางวัลจากการประกวด
5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศธิดาตาล รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ขวัญใจมหาชน และสุดยอด
สาวตาล รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกในที่ประชุมแลว จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนทุกสวนราชการ
รวมงานดังกลาว
ประธาน
ในวั นที่ 12 สิงหาคม 2551 เปน วันปลูกตนตาล ซึ่งเปนปสุ ดทายของการดําเนินโครงการ
โดยเฉพาะกิจกรรมประกวดธิดาตาล จึงใครขอความรวมมือทุกสวนราชการ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและโครงการของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติห น า ที่ของเจา หนา ที่ตํ ารวจในคดีฆา นายอนุพ งษ ทองทั บ
ที ม งานชุ ด สื บ สวนสถานี ตํ า รวจภู ธ รชะอํ า ทํ า การสื บ สวนสอบสวนขยายผลจนทราบว า คนร า ยรายนี้
มีนายบุญลือ สุขเกษม และนายสมชาย หรือไก บุตรสีดวง ขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนตเขาไปทวงถาม
เรื่องหนี้สินที่ผูตายกูยืมมาจากนายบุญลือฯ แลวเกิดทะเลาะวิวาท นายบุญลือฯ ไดใชอาวุธปนยิง นายอนุพงษฯ
จนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต เจาหนาที่ตํารวจสามารถดําเนินการจับกุม นายบุญลือฯ คนรายในคดีนี้ได เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และนายสมชายฯ ได ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
จากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในคดีนี้ ไดรับหนังสือจากกองงานในพระองคสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักราชเลขาธิการสวนจิตรลดา ที่ รล 0008/5042 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2551 แจงขอบคุณคณะทีมงานในการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมคนรายมารับโทษตาม
กฎหมาย
ประธาน
ขอขอบคุณผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และทีมสืบสวนสอบสวน ที่ไดเอาใจใสดําเนินการใน
เรื่องนี้ และจับกุมคนรายไดอยางรวดเร็ว ทําใหสบายใจไดวา เรื่องที่ถูกสงมาจากเบื้องสูงไดรับการปฏิบัติอยาง
รวดเร็ว จึงขอชมเชยทีมงานที่ปฏิบัติหนาที่ครั้งนี้ เรื่องรองเรียนรองทุกขมีหลายเรื่องที่ไดรับมา และไดแจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ และมีการติดตามผลเปนระยะ จึงขอใหทานไดตรวจสอบวามีเรื่องใดทีอ่ ยู
ในความรับผิดชอบของทานบาง ก็ใหเรงรัดดําเนินการเปนพิเศษดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 13 5.4 สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
เพชรบุรี
ผูอํานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า เดื อ นกรกฎาคม 2551 และการ
ปฏิบัติงานที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2551 สรุป ดังนี้
1. การเลือกตั้งทองถิ่น
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของ
เทศบาล จํานวน 3 แหง มีดังนี้
- เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ นายกเทศมนตรี ไดแก นายอิสรพงศ แสงมณี
- เทศบาลตําบลหัวสะพาน นายกเทศมนตรี ไดแก นายจํารัส พริ้มพราย
- เทศบาลตําบลบานแหลม นายกเทศมนตรี ไดแก นายวัน เมฆอัคคี
2. การรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาไมรวก ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลทาไมรวก
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จึงไดเปดรับ
สมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทาไมรวก ระหวางวันที่ 19
สิงหาคม – 1 กันยายน 2551 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาไมรวก
3. การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 15 แหง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2551
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ใหวันอาทิตยที่ 31 สิงหาคม 2551 เปนวันเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชองสะแก หนองโสน บานกุม หนองขนาน อําเภอเมือง ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแลว

- 14 ประธาน
เนื่องจากมีการเลือกตั้ง อปท. ที่ทะยอยครบวาระ ชวงเวลาหลังจากนี้ อาจจะมีการรองเรียน
จากการเลือกตั้งนี้มากขึ้น ขอฝากหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ เมื่อมีการรองเรียนแลวแจงไปยังหนวยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจในเรื่ อ งดั ง กล า ว และกํ า ชั บ ให ส ว นราชการ
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกํานัน ผูใหญบาน ใหวางตัวเปนกลาง เพื่อลดปญหาความขัดแขงที่จะเกิดขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางพิมพลกั ษณ ตัง้ พงศาวลีกุล)
เจาพนักงานธุรการ 5

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

