รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 11/2550
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
สวนภูมิภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายสยุมพร
นายเกียรติศักดิ์
นายมงคล
นายนิรันดร
พ.ต.อ.นนทวัชร
นายสุธี
นายประทีป
นายพัฒนพงศ
นายกิตติ
น.ส.อารี
นายภูริธัช
นายณรงค
นายวิบูลย
นายจิรพันธ
นายสมบุญ
นายวิเชษฐ
นายวิมล
นายพิบลู ย
นายวิโรจน
นายสถิตย
นายตุลา
นายฉัตรชัย
นายธํารง
น.ส.บังอร
น.ส.วรรณา
นายเกริกชัย
นายแสวง

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
สมสมาน
ปานแกว
ไวปญญา
ธรรมาภิมุขกุล
ฤทธิรงค
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
มีแกว
ศรีพุม
วงศมาศา
บุญญผล
หลิมวัฒนา
อิ่มใจสุข
เลิศสําราญ
วองภักดีภูบาล
แฮวอู
กระตายอินทร
ณ นคร
เลี่ยมแกว
ธาตรีธรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
หอมนาน

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฎิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
รกท.ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัด
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

-228.. นายเจตน
29. นายสมศักดิ์
30. นายบวร
31. น.ส.ณุวรรณา
32. นายสุเทพ
อําเภอ
33. นายวรรโณ
34. นายวิศาล
35. นายธวัชชัย
36. นายวีรพล
37. นายไกร
38. นายมนัส
39. นายปราโมทย
40. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
41. พ.ต.ท. โชคชัย
42. พ.ต.ต. หญิง แสงเทียน
43. พ.ต.อ.สมเจตน
44. พ.ต.ท.จีระศักดิ์
45. พ.ต.อ.ตอศักดิ์
46. พ.ต.ท.ธีระ
47. พ.ต.ท.อารักษ
48. พ.ต.ท.ชุมพล
49. พ.ต.ท.นฤเบศร
50. พ.ต.ท.รังสฤษ
51. ร.ต.ท.สมยศ
52. พ.ต.ท.สําราญ
53. พ.ต.ท.ชวน
54. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน
55. พ.ต.ท.โกเศรษฐ
56. พ.ต.ต.สุวทิ ย
57. ร.อ.กัมพล
58. ร.ต.วีระยุทธ

ศิรธรานนท
สิทธิสังข
จันทรวงศ
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เนียลเซ็น
วันเปลีย่ นสี
ทองปาน
วีระวรรณ
นพแกว
สิงหประสิทธิ์
นคราวัฒน
ประเสริฐสังข
กังวานพณิชย
เมืองวิจิตร
เหลามัง
งามแฉง
หอยสง
เทียนภักดร
สาอุ
บัวถา
เปยมสิน
โพธิไทรพิทกั ษ

แทน ผกก.สภ.อ.เมืองเพชรบุรี
แทน ผกก.สภ.อ.ชะอํา
ผกก.สภ.อ.ทายาง
แทน ผกก.สภ.อ.เขายอย
ผกก.สภ.อ.บานแหลม
แทน ผกก.สภ.อ.บานลาด
แทน ผกก.สภ.อ.หนองหญาปลอง
แทน. รอง ผกก.สภ.ต.ทาไมรวก
แทน รอง ผกก.สภ.ต.หาดเจาสําราญ
แทน รอง ผกก.สภ.ต.หนองจอก
แทน สว.สภ.ต.บางตะบูน
แทน. สว.สภ.ต.ไรสะทอน
แทน ผบก.สอ.ตชด.(คายนเรศวร)
แทน ผบก.1 บก.กฝ.ตชด.(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา กฝ.บก.ตชด.
แทน ผกก.7 บก.กฝ.ตชด.(คายศรียานนท)
แทน ผบ.ร.11 พัน 3
แทน ผบ.กองรอยฝกรบพิเศษ ที่ 1

-359. ร.ต.วีระยุทธ
โพธิไทรพิทกั ษ
60. พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
กระทรวงกลาโหม
61. พ.อ.มานะ
วงศนา้ํ เพชร
62. ร.อ.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
63. นายกฤษดา
อินทรไพโรจน
64. นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
65. น.ส.วิชาดา
จุนบุญ
66. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
67. นางกชพร
จีระธนาทร
โคมสุวรรณ
68. นายวีระศักดิ์
69. นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
70. นายชาญยุทธ
เศวตสุวรรณ
71. น.ส.วิพาวรรณ
แกวเมืองเพชร
72. นายศานติ
อรรถวรรธน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
73. นายโอกาส
ยูนพิ ันธ
74. นายสนิท
สกุนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
75. น.ส.สุภาพร
มหันตกิจ
76. นายธนัญช
สังกรธนกิจ
77. นายเสนห
ลาภอารมณ
78. นายนพรัตน
จันทรคง
ปญจมทุม
79. นายเข็มชาติ
80. วาที่ รต.ศักดิ์ชยั
สวัสดิ์ชัย
81. นายภาสันต
นุทาสันต
82. นางนันทนา
แฮวอู
83. นายชะโลม
ขวัญเมือง
84. น.ส.อัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
85. นายสมใจ
นาควารี
86. นายชูชาติ
ศิลลา

แทน ผบ.กองรอยฝกรบพิเศษ ที่ 1
ผบ.รอย(สบ.)กองรอย ตชด.144
แทน ผบ.จทบ.พบ.
แทน ผบ.นพค.13 นทพ.
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน.
ผจก.
แทน

สรรพสามิตพืน้ ทีเ่ พชรบุรี
สรรพากรพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี
ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผอ. ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ผจก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แทน ผอ.ททท.ภาคกลาง เขต 2
แทน ผอ.กกท.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.ศูนยการทองเที่ยวกีฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
แทน ผอ.ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผอ. ศูนยวิจัยและทดสอบพันธสัตวน้ําเพชรบุรี
ผอ. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักสัตวเพชรบุรี
แทน ผอ. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผอ. ศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
แทน ผอ. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 16
ผอ.ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 15
แทน หน.ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกระพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

-487. นายวีรพงษ
อินทรปรุง
แทน หัวหนาโครงการชลประทานเพชรบุรี
88. นายเกษม
ชุมแอม
แทน ผอ.โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
89. นายศุภชัย
เมงพัด
แทน หน.สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ 6(เพชรบุร)ี
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
90. นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
91. นายสุรนิ ทร
ขักขะโร
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
92. นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
94. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
95. นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผอ. สํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
96. นายประธาน
สังวรณ
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
97. นายไพโรจน
นาครักษา
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
98. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
99. นายไพศาล
เทพสุต
ผจก.ศูนยบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี บ.ทีโอที จก(มหาชน)
100. นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผจก.สนง.บริการลูกคาจังเพชรบุรี บ. กสท.จก (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
101. วาที่ ร.ต.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
102. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
103. นางนิยดา
หมื่นอนันต
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
104. นายจาตุรณต
สยมานนท
หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
105. น.ส.อัธยา
ธเนศนิรัตศัย
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
106. นายฉัตรชัย
ทองแปน
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
107. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
108. นายสุวทิ ย
พีรวุฒิ
ผูจัดการประปาเพชรบุรี
ปนนอย
แทน ผอ.การไฟฟา เขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
109. นายชุมพล
110. นายชุมพล
ปนนอย
แทน ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
111. นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
112. นายชูเกียรติ
บุญทัน
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
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113. นางสุกัญญา
114. นางธาริณี
กระทรวงแรงงาน
115. นายกิตติ
กระทรวงวัฒนธรรม
116. นางลักขนา
กระทรวงศึกษาธิการ
117. นายจําลอง
118. นายวีระ
119. น.ส.จุไรรัตน
120. นายฉลอง
121. นายสุนนั ท
122. นายไมตรี
123. นายครองศักดิ์
124. นายมานะ
125. นายชาญณรงค
126. นางอรสา
127. นายถาวร
128. นายธวัช
กระทรวงสาธารณสุข
129. นางชลดา
130. นายมาโนช
สํานักงานอัยการสูงสุด
131. นายสถาพร
132. นางทิพวรรณ
องคกรอิสระ
133. นายนคร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
134. นางสุขใจ
135. นายสุรรัตน
154. นายพิชยั
146. น.ส.ปรนัย
147. นายจํารัส

บุษยนาวิน
แสงสวาง

ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบุรี

ภูศรี

ผอ. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

จินดาวงษ

แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี

นนทพละ
สุเมธาพันธ
จงออน
แสงอรุณ
นิลบุตร
คุระพูล
แยมประยูร
โพธิน์ อย
รัตนา
รามโกมุท
รุงอวัสดา
เรืองโสภณ

ผูอํานวยการ สนง. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการ สนง. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน. ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
แทน. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

คลายคลึง
ศรีแกว

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

บํารุงไทย
เดชานีรนาท

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล

แทน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อยูเปนสุข
สันติเมธากุล
เลียนวราสัย
พริ้มพราย

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
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เวทยานุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
149. นายอธึก
คงจรูญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
150. นายฉลอง
ชางสุวรรณ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
151. นายอรอนงค
ศิริชัย
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
152. นายฉกาจ
ดิษฐวงศ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
153. น.ส.สุชญา
ภคพงศพนั ธุ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
สุขารมย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
154. นายประยุทธ
ภาคเอกชน
155. นายเกรียงไกร
พิทกั ษชัชวาล
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
156. นายสุเทพ
กลั่นรักษา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
สภาเด็ก
157. นายอธิป
วรวิบูลย
แทน ประธานสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
158. นายพรชัย
พลับทอง
ประธานสภาเด็กอําเภอทายาง
159. นายคุณาวุฒิ
ผึ้งมี
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอบานลาด
160. นายไพสันวนา
แภวประเสริฐ
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอหนองหญาปลอง
ผูเขารวมประชุม
161. นางปยาภรณ
วงศวานิช
หัวหนากลุมขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
162. นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
163. นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
164. นายวุทธชัย
อาภานุกูล
จาจังหวัดเพชรบุรี
166. นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
167. นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
168. นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
เจาพนักงานธุรการ 5
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการตรวจเงินภูมิภาค
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
4. ผอ.ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
5. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 เพชรบุรี
6. หัวหนาหนวยปองกันและปราบปราม การประมงน้ํา จืดเขื่อนแกงกระจาน
7. รองผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29

-7เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูว าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการ
ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม
การมอบเหรียญที่ระลึกตราสัญลักษณ 60 ป ครองราชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตามที่ไดเกิดเหตุการณความไมสงบในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลโดย
ศูนยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ไดจัดทําโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพือ่ แกปญหา
ในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการหนึง่ โดยไดคัดเลือก
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับการศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระ
บรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนักศึกษาตามโครงการมาเขารับการศึกษา ณ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี จํานวน 51 คน และไดมกี ารมอบเหรียญ 60 ป
ครองราชยใหกับนักศึกษาใหแลวตั้งแตเขาเริ่มการศึกษา
ตอมาไดมีการขอเหรียญที่ระลึก
ใหกับคณาจารยและบุคลากรที่ดูแลนักศึกษา จํานวน 77 ทาน เพื่อเปนขวัญ และกําลังใจ
โดยมอบหมายใหผูวา ราชการจังหวัด มอบใหแกผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
เพชรบุรี เพื่อทําไปมอบใหแกคณาจารยและบุคลากรของวิทยาลัย จึงขอเชิญผูวาราชการ
จังหวัดไดมอบเหรียญที่ระลึกใหกับผูอาํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี ดวย
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยา ยมาดํารงตําแหนงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ ที่ยา ยมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ จังหวัดเพชรบุรี
รายงานตัว จํานวน 5 ราย ประกอบดวย
1) นายวิบูลย วงศมาศา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2) นายวสันต ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
3) นายวิชญะ ตาปสนันท อํานวยการศูนยประสานขาวกรองสวนหนาชายแดน
ภาคตะวันตก
4) นายมนัส นิลสุข นายอําเภอบานลาด
5) นายผาชัย โปรียานนท นายอําเภอแกงกระจาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550

-8ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2550
3.1 เรื่อง เรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําป 2551
ผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2551 สรุปได ดังนี้
3.1.1 จังหวัดเพชรบุรีไดรับโอนงบประมาณประจําป 2551 จํานวน
2,652.01 ลานบาท จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 มีการเบิกจายแลวเปนจํานวน
1,278.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.20 ประกอบดวยงบลงทุน จํานวน 996.64
ลานบาท เบิกจายแลว 303.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.44 งบรายจายประจํา
จํานวน 1,655.37 ลานบาท เบิกจายแลว 974.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.89
ภาพรวมการเบิกจายจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม จังหวัดเพชรบุรีเบิกจายเปนลําดับที่ 44
ของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตั้งเปาหมายการเบิกจายงบประมาณป 2551
ในไตรมาสที่ 1 ไวรอยละ 22 ซึ่งคาดวาเมือ่ สิ้นไตรมาสที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี จะสามารถ
เบิกจายไดเปนรอยละ 35 จึงขอใหสวนราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไดเรง
รัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายดวย สําหรับสวนราชการที่ไดรับงบประมาณ
เปนจํานวนมาก คณะกรรมการเรงรัดการเบิกจายของจังหวัด จะไดเชิญประชุม เพือ่
รับทราบปญหาในเดือนธันวาคมนี้
สําหรับงบประมาณป 2550 ซึ่งกันไวเบิกจายเหลื่อมป มีจํานวน 451.72
ลานบาท เบิกจายแลว 141.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.26 จึงขอใหสวนราชการ
ที่กนั เงินไว ไดทําเปนการเบิกจายใหเปนไปตามสัญญาดวย
3.1.2 ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่องเพิ่มความคลองตัวใน
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
1) การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงิน
ไมเกิน 10 ลานบาทจะแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด TOR หรือไมก็ได
2) การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาที่กาํ หนดใหมภี าคเอกชน
เขารวมดวยนัน้ จะแตงตั้งหรือไมก็ได
3) กรณีที่ไมมีผูเสนอราคาหรือมีเพียงรายเดียว เมื่อมีการเสนอ
ราคาตามระเบียบและมีการตอรองแลวไมไดผล ใหหัวหนาสวนราชการใชดุลยพินิจ
ใชวิธีการอื่นได โดยไมตองขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการวาดวยพัสดุภาครัฐ

คลังจังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

-93.2 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
คลังจังหวัด
รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดใหที่ประชุมทราบสรุปได ดังนี้
1) สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ในไตรมาสที่ 3 ตามปปฏิทินโดยรวม
ขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3 ของปที่แลว และปรับตัวดีขึ้นกวาไตรมาสที่ 2 ทัง้ ดาน
อุปสงคและอุปทาน ถือวาอยูในเกณฑดี
2) โดยภาพรวมแลวคาดการณวา เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรใี นไตรมาสที่ 4
จะยังคงปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการผลิตในภาคการเกษตรจะยังคงขยายตัว ประกอบกับ
สถานการณทางการเมืองที่เริ่มดีขึ้น แตตองระมัดระวังในเรื่องราคาน้าํ มัน คาเงินบาทที่อาจ
สงผลกระทบตอการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจของจังหวัด เชน เดียวกับของประเทศ
รายละเอียดไดจัดทําเปนเอกสารแจกจายในที่ประชุมแลว จึงนําเรียนทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล
4.1 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
รายงานความคืบหนาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูด ีมีสุขระดับจังหวัดใหที่ประชุม
ทราบ สรุปได ดังนี้
1) ป 2550 จังหวัดไดรับงบประมาณ 70 ลานบาท จํานวน 670 โครงการ
จนถึงปจจุบนั เบิกจายแลวเสร็จทุกโครงการ
2) การเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดป 2551
ซึ่งไดมีการใหจังหวัดเสนอขอเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด
ขณะนีจ้ ะมีการประชุมพิจารณา
ระดับชาติในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ในสวนของจังหวัดไดมีการจัดทําแผนเตรียมความ
พรอมไวโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอยูระหวางการจัดทํากระบวนการทบทวนและ
ประเมินแผนชุมชน คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2550
3) ในสวนของงบประมาณป 2551 จังหวัดไดรับจํานวน 147 ลานบาท ที่
ประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ไดเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณใหอาํ เภอ เพื่อให
หมูบานและชุมชนดําเนินการ โดยแยกเปนสวนที่ 1 จํานวนรอยละ 85 เปนเงิน 124.95 ลาน
บาท อีกรอยละ 15 หรือ 22 ลานบาท จัดสรรใหกบั โครงการที่มคี วามเชื่อมโยงและมีการ
บูรณาการ
4) ในสวนของอําเภอ จังหวัดไดแจงกรอบงบประมาณและแผนดําเนินการไป
แลว ดังนัน้ เมื่อแผนชุมชนไดรับการทบทวนและประเมินคุณภาพแลว อําเภอจะตองสงให
จังหวัด ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2551 จึงขอใหสวนราชการตางๆที่เกีย่ วของได
พิจารณาสนับสนุนอําเภอในเรื่องกระบวนการทบทวนแผนชุมชน
และการจัดทําโครงการ
สนับสนุนหมูบ านและชุมชนดวย

- 10 5) สําหรับกระบวนการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและคําขอ
งบประมาณตามระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับใหม ทีก่ ําหนดใหจังหวัดจัดทําแผน และ
คําของบประมาณเองในป 2552 นั้น ขณะนี้ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงมหาดไทย ไดใหเจาหนาทีข่ องจังหวัด
ไปประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวแลว
และจังหวัดไดเชิญสวน
ราชการเขารวมประชุมรับฟงการชี้แจงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และคําขอ
งบประมาณในวันที่ 6 ธันวาคม 2550 นี้
ประธาน
1) เรื่องยุทธศาสตรอยูด ีมีสุข ใหหวั หนาสวนราชการระดับจังหวัดเขาไปชวยใน
ขั้นตอนการพิจารณากลัน่ กรองโครงการทีเ่ สนอมาจากอําเภอ ซึ่งมี 5 ดาน โดยจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาเปนดานๆ และใหหวั หนาสวนราชการหลักที่เกีย่ วของเปนประธาน
ในดานนัน้ ๆ
2) เรื่องของการจัดทําคําของบประมาณ ป 2552 จังหวัดจะมีสวนรวมในการขอตั้ง
งบประมาณ ซึ่งจะเปนสัดสวนเทาใด ตองรอความชัดเจนอีกครั้ง ขณะนี้ในระดับผูบริหารของ
จังหวัดไดมีการหารือในเรื่องดังกลาวและกําหนดแนวทางปฏิบัติ โดยในพืน้ ที่ระดับลางพื้นที่
ชุมชนจะตองสะทอนปญหาของประชาชนในระดับหมูบ าน อําเภอจะตองบูรณาการความ
ตองการเขาดวยกัน แลวไปบูรณาการกับการขอสนับสนุนงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สวนในระดับอําเภอจะมีแผนพัฒนาอําเภอ จะเปนการบูรณาการระหวางราชการ
บริหารสวนภูมิภาคที่มีอยูในอําเภอกับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
ประชาชนเขาดวยกัน โดยจะตองสอดคลองกับวิสยั ทัศนและแผนพัฒนาอําเภอ จากนัน้ อําเภอ
จะตองสงแผนพัฒนาอําเภอมาใหจงั หวัด
แลวจังหวัดจะบูรณาการกับแผนงานของสวน
ราชการตางๆในระดับจังหวัดโดยสอดคลองกับวิสยั ทัศนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ดังนัน้ คําของบประมาณป 2552 ของจังหวัดจะเปนคําขอจากระดับลางขึ้นมา โดยจะเปน
งบประมาณทีส่ ะทอนถึงปญหาหลักและวิสัยทัศนของจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ผูแทนโยธาธิการฯ

4.2 เรื่อง รายงานความกาวหนาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ขอรายงานความก า วหน า โครงการก อ สร า งสวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ
80 พรรษา สรุปได ดังนี้
โครงการกอสรางสวนสาธารณะของเทศบาลตําบลทายางไดดําเนินแลวเสร็จไป
แล ว เกื อ บร อ ยละ 100 กํ า หนดเป ด ให บ ริ ก ารในวั น ที่ 3 ธั น วาคม 2550 ส ว นกรณี
สวนสาธารณะของเทศบาลตําบลหัวสะพาน ขอใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพานนําเรียน
ผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบดวย

- 11 นําเรียนความคืบหนาในการดําเนินงานของเทศบาลฯ ใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้
เทศบาลไดเรงรัดจนไดเนื้องานกวา 80 % สามารถทําพิธเี ปดไดในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โดย
จะเชิญผูวา ราชการจังหวัดไปเปนประธาน
มติที่ประชุม รับทราบ
นายกฯ หัวสะพาน

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อทราบและขอความรวมมือถือปฏิบัติ
หัวหนาฝายอํานวยการ
นําเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบเพื่อขอความรวมมือปฏิบัติ 3 เรื่อง สรุปได ดังนี้
1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เนื่องจากปนี้เปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ผูวาราชการจังหวัด ไดมอบแนว
ทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติใหยิ่งใหญและสมพระเกียรติ โดยสรุป ดังนี้
ประการที่ 1. เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มวลชนทุกหมูเหลาในการรวม
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ประการที่ 2. ใหมีกิจกรรมสักการะและขอพระพร บูรพมหากษัตริยในอดีต รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
ประการที่ 3. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไมใชเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม แตรวมถึง
หวงสัปดาหเฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ 1-7 ธันวาคม 2550 ตลอดจนการรวบรวมโครงการ/
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สวนราชการ/หนวยงาน ดําเนินการในป 2550
2. ในสวนของโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สวนราชการ/หนวยงาน ดําเนินการ
ในป 2550 จังหวัดไดกําหนดกรอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แจงเวียนสวนราชการ/
หนวยงานและอําเภอ เพื่อเปนกรอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวย
2.1 การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ สถานที่ราชการ/อาคารบานเรือน
2.2 การประดับตกแตงไฟฟา โคมไฟ เชื่อมโยงสถานที่สําคัญในเขตเมือง
2.3 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนถวายเปนพระราชกุศล เชน การ
ปฏิบัติธรรม การบริจาคโลหิต การไถชีวิตโค กระบือ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ การ
รณรงคตอตานยาเสพติด การอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2.4 การลด ละ เลิกอบายมุข
2.5 การจัดทําบันทึกการทําความดีเพื่อพอของเด็กและเยาวชน
สํานักงานจังหวัดไดมีหนังสือแจงเวียนสวนราชการ/หนวยงานดําเนินการตาม
กรอบที่กําหนดแลวรายงานใหจังหวัดทราบ เพื่อรวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลม รายงาน
สวนกลาง ขอมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 สวนราชการ/หนวยงาน/อําเภอ ไดรายงาน
โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใหจังหวัดแลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 95 โครงการ

- 12 สวนราชการ/หนวยงานใดที่ยังไมไดจัดสงขอมูลใหจังหวัด ขอความกรุณาจัดสง
ขอมูลใหจังหวัดในวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2550 ดวย เพื่อจะไดจัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ
รายงานสวนกลางตอไป
3. การจัดงานในวันที่ 5 ธันวาคม จังหวัดไดแตงตั้ง คณะกรรมการจัดงานและได
ประชุ ม หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งไปแล ว 3 ครั้ ง และกํ า หนดประชุ ม ประธาน/เลขานุ ก าร
คณะกรรมการฝายตางๆและหนวยงานที่เกี่ยวของอีกครั้งเพื่อติดตามผลการเตรียมการใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมวีดีทัศนทางไกล
กําหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1) พิธีทําบุญตักบาตรขาวสาร/อาหารแหง เริ่มเวลา 07.00น. การแตงกายชุด
ไทย หรือชุดสุภาพ
2) พิธีลงนามถวายพระพรบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเปนพระราชกุศลและการ
ถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน พิธีจะเริ่มตั้งแต 08.30 น. การ
แตงกาย ขาราชการเครื่องแบบเต็มยศ
3) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร จะเริ่มเวลา 19.19น. การแตงการเสื้อเหลือง
ประดับตราสัญลักษณ
ทุกกิจกรรมจะจัด ณ ลานรัฐพิธีหนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ปนี้ใครขอความรวมมือใหหัวหนาสวนราชการ ไดมารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน ทั้ง 3
ประธาน
กิจกรรม เนื่องจากเปนวันสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 เรื่อง การจัดนิทรรศการ ทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ร ว มกั บ กลุ ม ศิ ล ป น สาขาทั ศ นศิ ล ป กํ า หนดจั ด นิ ท รรศการ
วัฒนธรรมจังหวัด
ทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โดยกําหนดจัด
แสดงนิทรรศการระหวางวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ณ หองนิทรรศการ
หมุนเวียน ชั้น 4 อาคารสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ถนนดําเนินเกษม อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญทานและบุคลากรในสังกัดรวมเปนเกียรติและชมนิทรรศการเพื่อ
เปนกําลังใจแกศิลปนจังหวัดเพชรบุรี และรวมในพิธีเปดนิทรรศการ วันที่ 3 ธันวาคม 2550
เวลา 10.00น. พรอมทั้งประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

- 13 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ
6.1 สรุปผลการดําเนินการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลการดําเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ดังนี้
1) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2550 ซึ่งจัด ณ
โรงเรียนบานพุหวาย ม.6 ต. หวยทรายเหนือ อ.ชะอํา มีผูเขารวมโครงการ 58 หนวยงาน มี
สวนราชการใหบริการประชาชน 23 หนวยงาน
2) สําหรับครั้งที่ 12 กําหนดวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ณ อบต.กลัดหลวง อําเภอ
ทายาง ขอใหอําเภอไดจัดเตรียมสถานที่ และขอเชิญสวนราชการทุกทานเขารวมโครงการ
ดวย
3) ในเรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นี้ ผูวาราชการจังหวัดไดมอบนโยบายไววาทุก
ปญหาจะตองมีคําตอบ จึงขอใหอําเภอและสวนราชการที่เกี่ยวของไปชวย เพราะมีปญหา
หลายปญหาโดยไดมีการจัดประชุมแกไขปญหาไปแลว 1 ครั้งเมื่อเดือนที่แลวรวม 3 อําเภอ
ปรากฏวาไดผลเปน ที่นาพอใจสํ าหรับการจัดประชุม ครั้งตอไปกํ าหนดประชุมในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00น. โดยมีเรื่องของอําเภอหนองหญาปลองและแกงกระจาน ซึ่ง
จังหวัดไดมีหนังสือเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของไปแลว
ขอแจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับการการจัดงานกาชาดประจําป 2550 ปนี้กําหนด
จัดงานในระหวางวันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด โดยจะมี
กิจกรรม เชน การออกรานกาชาด การจําหนายสินคา OTOP การแสดงบนเวที และการแสดง
ตางๆของกาชาด จังหวัดไดออกหนังสือขอความรวมมือจากสวนราชการ และอําเภอในเรื่อง
การจําหนายบัตรไปแลว
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือน พฤศจิกายน 2550
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2550 และแผนปฏิบัติงานเดือน
ผูแทน กกต.จังหวัด
ธันวาคม 2550 เพื่อการประชาสัมพันธ ใหที่ประชุมทราบ สรุปไดดังนี้
1) รับรองผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 7 แหง
แหง ไดแก อบต. บางขุนไทร, อบต.หนองพลับ, อบต.วังไคร, อบต.ธงชัย, อบต,ไรสม, อบต.
ไรใหมพัฒนา, และ อบต.แกงกระจาน
2) แตงตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว
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เลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี และแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
4) เปดรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ระหวางวันที่ 12 –
16 พฤศจิกายน โดยมีผูสมัคร รวม 24 คน จาก 8 พรรคการเมือง
5) กํ า หนดที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางกรณี ก ารลงคะแนนนอกเขตเลื อ กตั้ ง ณ หอประชุ ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และกรณีลงคะแนนลวงหนาไดจัดสถานที่ไวในแตละอําเภอ
6) จัดทําโครงการใหความรูคณะกรรมการสภานักเรียน จํานวน 40 โรงเรียน
7) จัดทําโครงการนักศึกษาอาสาสมัครตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
8) เปดตู ปณ. รับเรื่องรองเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง
รายละเอียดไดจัดทําเปนเอกสารแจกจายใหกับผูเขารวมประชุมแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 เรื่อง สรุปผลการจัดการประชุมสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25
ระหวางวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2550
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด รั บ เกี ย รติ ใ ห เ ป น เจ า ภาพจั ด การประชุ มสั มมนาหอการค าทั่ ว
ประธานหอการคาจังหวัด
ประเทศ ครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท
รีเจนท ชะอํา บีช อําเภอชะอํา โดยมีสรุปสาระสําคัญ ประกอบดวย
1) วันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ภาคบาย ไดจัดการประชุมหารือและรับฟงการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “การคาไทยกับ EU : การสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจใหแกสวน
ภูมิภาค” โดย เอกอัครราชทูตหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป
2. วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ภาคเชา ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรแี ละประธาน
หอการคาจังหวัดเพชรบุรี กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา จากนั้นประธานกรรมการหอการคา
ไทย กลาวปาฐกถาพิเศษ และเปดการสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 และมีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Japanese SMEs’ Development” โดย Mr. Yoshio Tomisaka
Chairman of Japan Management Association (JMA)
ภาคบาย ไดมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเศรษฐกิจไทย”โดยมีการแบงกลุมสัมมนา 3 กลุม ประกอบดวย กลุม 1 เรื่อง “ แนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค” กลุม 2 เรื่อง “การเสริมสรางภูมิคุมกันของภาคธุรกิจและ
เศรษฐกิจไทยภายใตรัฐธรรมนูญ 2550” กลุม 3 เรื่อง “มาตรการภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
กระตุนเศรษฐกิจ” และจัดทําสรุปผลการสัมมนาเพื่อเสนอฯพณฯนายกรัฐมนตรี
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มอบเกียรติบัตรการแตงกายดวยผาไทยแดกรรมการหอการคาไทย และหอการคาจังหวัด
เพชรบุรี ที่ไดสงเสริมและแตงกายดวยผาไทย เปนปกตินิยม จากนั้น ประธานกรรมการ
หอการคาไทยรับ - มอบธงการเปนเจาภาพจัดการสัมมนาจากหอการคาจังหวัดเพชรบุรี และ
สงมอบใหกับหอการคาจังหวัดสงขลาเจาภาพจัดการสัมมนาฯ ครั้งที่ 26 ป 2551 ณ จังหวัด
สงขลา
3. วันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2550 ภาคเชา พิธีมอบรางวัลหอการคายอดเยี่ยม
และผูวาราชการจังหวัด ประจําป 2550 โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยมี
หอการคายอดเยี่ยม 9 หอการคาจังหวัด ในชวงที่สอง เปนการนําเสนอผลการสัมมนาตอ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จากนั้นฯพณฯนายกรัฐมนตรีไดปาฐกถาพิเศษ และปดการสัมมนา
หอการคาทั่วประเทศครั้งที่ 25
ในการนี้ หอการคาจังหวัดเพชรบุรี ตองขอขอบคุณ ผูวาราชการจังหวัด รองผูวา
ราชการจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา และ
หัวหนาสวนราชการทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 ขอความรวมมือสวนราชการ อําเภอ

ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะหจากประมงจังหวัด เรื่อง การลักลอบชอตปลาในเขื่อน
หวยแมประจันต
2. ขอความอนุเคราะห สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เรื่อง แผนผังและที่
อยูของผูไดรับอนุญาตบอทราย บอลูกรัง ในพื้นที่ เนื่องจากไมถูกตองตามมาตรา 9 ของ
กฎหมายที่ดิน ทําใหถนนชํารุดเสียหาย
3. ขอความอนุเคราะห สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ช ว ยตรวจสอบ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการกอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากทองถิ่น ณ ตําบลทาตะครอ
ขอความอนุเคราะหสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี พิจารณาแกไขปญหาถนน
นายอําเภอแกงกระจาน
เขาอําเภอ ชวงตั้งแต อบต.วังจันทร ถึง อําเภอ ระยะทางประมาณ 12 กม. มีสภาพชํารุด
แกรงจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขณะนี้เปนฤดูทองเที่ยว มีผูใชถนนเปนจํานวนมาก
อําเภอจะจัดประชุมแกไขปญหาเรื่องการขุดลอกแมน้ําเพชรบุรี โดยเชิญ
นายอําเภอบานแหลม
องคกรปกครองทองถิ่น 4 แหง เขารวมประชุม จึงใครขอใหสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3
สาขาเพชรบุรี เขารวมประชุมดวย เพื่อจะไดแกไขปญหาไปในคราวเดียวกัน
นายอําเภอหนองหญาปลอง
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เพื่อที่ประชุมจะไดรับทราบความกาวหนา
6.6 รายงานผลการดําเนินงานของสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี รายงานผลการดําเนินงานของสภาเด็ก จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) สภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดการศึกษาดูงานและอบรม ตามโครงการสิทธิเด็ก
กับเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไทองคราชัน ในระหวางวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2550 ณ ศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานจํารุง จังหวัดระยอง
2) สภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนเยาวชนภาคกลางไปเขา
รวมงานสิทธิเด็กประจําป 2550 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยไดรวมจัดแสดงนิทรรศการและรวม
เสวนาปญหาของเด็กและเยาวชนภาคกลางและทั่วประเทศ เพื่อนําเสนอเปนวาระแหงชาติ
ตอรองนายกรัฐมนตรีตอไป
ประธาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.10 น.

(นายกําจัด พงษวดี)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ พบ 0016.3/ ว

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ 76000
ธันวาคม 2550

เรื่อง

การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน ธันวาคม 2550

เรียน รองผูวาราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จว.พบ. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 2
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการสวนกลาง นายอําเภอ
นายกเทศมนตรี ผกก.สภอ.รองผกก. สว.สภต. หัวหนาสวนงานรัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชนทุกแหง
ตามที่จังหวัดกําหนดใหมีการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน ในวันกอนสิ้นเดือน 1 วัน เปน
ประจําทุกเดือน เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยไดประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน 2550 ครั้งที่ 11/2550 เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ไปแลวนั้น
บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2550 เสร็จเรียบรอยแลว และไดนํา
รายงานการประชุมดังกลาวลงเว็บไซตจังหวัดเพชรบุรี(www.Phetchaburi.go.th) หากทานตองการแกไขรายงานการ
ประชุม ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 25 ของเดือน สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน
ครั้งที่ 12/2550 ประจําเดือนธันวาคม 2550 กําหนดประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย จังหวัดได
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม ดังนี้
1. สวนราชการ/หนวยงานที่ไดรับมอบนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสังกัด ขอใหนํา
แจงใหที่ประชุมทราบ เพื่อประโยชนในการประสานงานและการประชุม
2. สวนราชการ/หนวยงาน ที่จะนําเรื่องเขาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และประสงคที่จะ
แจกจายเอกสารเผยแพรประกอบการประชุม ขอใหแจงเรื่องพรอมจัดทําเปนแผน CD power point และเอกสารที่จะ
เผยแพร (จํานวน 180 ชุด) ใหสํานักงานจังหวัด ภายในวันที่ 25 ของเดือน

/3. สวนราชการ...

-23. สวนราชการ/หนวยงาน ที่แจงวาระการประชุมไมทันตามขอ 2 และประสงคจะแจงวาระในที่ประชุม
รับทราบในระเบียบวาระอื่นๆ ขอใหแจงฝายเลขานุการกอนการประชุม และหากมีเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอใหจัดเจาหนาที่ของหนวยงานไปแจกจายเอกสารในการประชุม กอนเวลา 09.00 น.
4. กรณีสวนราชการ/หนวยงาน มีความประสงคที่จะเผยแพรประชาสัมพันธเอกสารของสวนราชการ/
หนวยงาน ขอใหจัดเจาหนาที่ของหนวยงานไปแจกจายเอกสาร กอนการประชุมกอนเวลา 09.00 น. เชนกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
ฝายอํานวยการ
โทร. 0-3242-5573 มท.63520

