รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 11/2551
วันศุกรที่ 28 พฤศจิกายน 2551 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

นายชาย
นายประสาน
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.สีหเดช
นายนิรันดร
พ.ต.อําพล
นายวัฒนา
นายจินดา
นางวรรณี
นายสันติ
นายวิมล
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางวรรณา
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นางกรรณิกา
นายยืน
นายสมนึก
พ.อ.ภูธนา

พานิชพรพันธุ
วงศสวัสดิ์
วัชรขจร
ดีสนธิโชติ
สมสมาน
ตุนบุตร
โรจนวิจิตรกุล
แอกทอง
สันตมนัส
หรมระฤก
เลิศสําราญ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
สระปทุม
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
เอี้ยวสกุลรัตน
อวมสําอางค
ดีหะสิงห
มิตรชอบ

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

-224 นายวีระศักดิ์
25 นางนิทรา
26 นายพิทักษ
27 นางสาวสมมาตร
28 นางสุนิสา
29 นายภูริธัช
30 นายวิทยา
31 นายศักดิ์ชัย
32 นายวรชาติ
33 นางสาวณุวรรณา
34 นายสุเทพ
อําเภอ
35 นายไกร
36 นายประจวบ
37 นายธวัชชัย
38 นายนอบ
39 นายไพบูลย
40 นายสมชาย
41 นายปราโมทย
42 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
43 พ.ต.ท.วิฑูรย
44 พ.ต.อ.ภาณุเดช
45 พ.ต.ท.กิตติ
46 พ.ต.อ.ชูสงา
47 พ.ต.อ.บัญญัติ
48 พ.ต.ท.ธีระ
49 พ.ต.ต.สวงค
50 พ.ต.ท.ธีระยศ
51 พ.ต.ท.จักรพันธ
52 พ.ต.ต.กนกศักดิ์

ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
อับดุลนิเลาะ
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

บุญบันดาล
แสงสุวรรณ
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
สําเภาเงิน
ตันบุณยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
เฟองฟู
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
สิงหประเสริฐ
กันตะ
ชื่นกลิ่นธูปดิส
แกงสันเที้ยะ
เมืองเกษม

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
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54
55
56
57

พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.สําราญ
พ.ต.ท.ชวน
พ.ต.ท.สุรสิทธิ์

ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
งามแฉง
หอยสง
หาญโยธิน

58 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
59 พ.ต.ท.อํานาจ
หาญไฟฟา
60 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
สํานักนายกรัฐมนตรี
61 นางสาวศิริวิมล
บัวทอง
กระทรวงกลาโหม
62 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
63 ร.อ.สุชาติ
พรมธิมา
64 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
65 น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางสุเกียง
สุดสวาท
67 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
68 นายราเชนทร
อุดมศิริ
69 นายประสิทธิ์
สีจันทรแจง
70 นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
71 นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
72 นางสาวสายใจ
สุกระจาง
73 นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
74 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
75 นายสนิท
สกุทา

สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานภาคกลาง เขต 2
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ
76 นางเรณู
วองสงสาร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
77 นางวันเพ็ญ
เกตุกล่ํา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
78 นายเอนก
ลาภผล
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
79 นายเสนห
ลาภอารมณ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
กมลเนตร
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
80 นายอําพล
81 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
82 นายประสงค
วงศชนะภัย
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
83 นายภาสันต
นุพาสันต
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
84 นางนันทนา
แฮวอู
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
85 นายสมบัติ
ตันติสังวรากูล
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
86 นายฉัตรชัย
สัตยุตม
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
87 นางปทมา
รัตนอําภา
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
88 นายเจษฎา
อังศุพาณิชย
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
89 นายชลอ
แจงสวาง
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สนง.ชลประทานที่ 14
90 นายเฉลิมเกียรติ
คงวิเชียรวัฒน
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
91 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
92 นายชาญวิทย
จันทรทับ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
93 นายประทักษ
เสรีรักษ
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
94 นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
95 นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
96 นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
97 นายสมควร
อนันทศรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
98 นางอัจฉรา
นาครักษา
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
99 นางวรรฑา
ติประดิษุ
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
100 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพลังงาน
101 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
กระทรวงพาณิชย
102 นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
103 นางนิยดา
หมื่นอนันต
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
104 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
105 นายทรงเกียรติ
เชาวนโอภาส
106 นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
107 นายไอยเรศ
ชัยกุล
108 นายฉออน
นาคเฮง
กระทรวงยุตธิ รรม
109 นายกฤช
กระแสรทิพย
110 นายเฉลิมพล
ฤทธิรงค
111 นายประสาร
สงาแสง
112 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
กระทรวงแรงงาน
113 นายรัชพล
ปจพิบูลย
กระทรวงวัฒนธรรม
114 นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
115 นายสุรพล
เก็งทอง
116 นายกําจัด
คงหนู
117 ผศ.ดร.เอกศักดิ์
บุตรลับ
118 วาที่ ร.ต.อุทิศ
รุงธีระ
119 นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
120 นายสมหมาย
ลิ้มเจริญ
121 นายสมรักษ
แตวัฒนา
122 นายชาญณรงค
รัตนา
123 นางโกศล
หลักเมือง

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
แทน ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

-6124 นางสาวชุติมา
125 วาที่ พ.ต.ณรงคศักดิ์
126 นายวีระ
127 นายสุนนั ท
128 นายภักดี
129 นายณรงค
130 นายพูลจิตร
กระทรวงสาธารณสุข
131 พ.จ.อ.เผา
132 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
133 นายไพรัช
134 นายวาที
ภาคเอกชน
135 นายนคร
136 นายวิเชียร
137 นางบุญสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
138 นางสุขใจ
139 นายพิชยั
140 นายเสนาะ
141 นายภราดร
142 นายอธิก
143 นายอํานาจ
144 นายจรัญ
145 นางสาวสุชญา
146 นายวรรธน
ผูเขารวมประชุม
147 นางสาววรากุล
148 นางอําพัน
149 นายวุทธชัย

ชูชวย
นพคุณ
ทองศิลา
นิลบุตร
พรหมเกิด
นิติกาล
สุคนธปฏิภาค

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

อนันจิว๋
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
เรียบรอย
นุชนิยม

แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
สันติเมธากุล
เอี่ยมเอก
เวทยนุกูล
คงจรูญ
บัวหลวง
ไมจันทร
ภคพงศพนั ธุ
เติมวรรธนภัทร

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม

วัชญากาญจน
รุงแจง
อาภานุกูล

หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
จาจังหวัดเพชรบุรี

-7150 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
151 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
152 นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
2. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
3. ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 4
4. ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
5. หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
6. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
7. ผูกํากับการวิทยาการ เขต 16 (เพชรบุรี)
8. ผูอาํ นวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
9. อธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
10. ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
11. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
12. นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
13. นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
14. นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
15. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
16. ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
17. หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
18. ผูอํานวยการการทาอากาศยานหัวหิน
19. ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-8ระเบียบวาระกอนการประชุม
1. การมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “ภูมิปญญา ดานการดํารงชีพ ตามแนวพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานมิตวิ ัฒนธรรมไทยและปรัชญาชีวิต ซื่อสัตย – พอเพียง” ใหกับ นายเย็น แกวมะณี
(ปูเย็น)
2. มอบโลเกียรติบัตรและเงินรางวัล แกโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรู วิชาสหกรณ
ประกอบดวย โรงเรียนบานเนินรัก อําเภอเขายอย และโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน อําเภอบานลาด
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

1.1 ผูวาราชการจังหวัดแจงที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้ คือ
1) ขอขอบคุ ณ ทุ ก ส ว นราชการที่ ส นั บ สนุ น และร ว มพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลและถวาย
ดอกไมจันทน เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดคงคารามวรวิหาร
2) ขอความรวมมือทุกสวนราชการ ไดแจงขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด
ทราบ เพื่อขอความรวมมือแตงกายเครื่องแบบขาราชการ ทุกวันพุธ และแตงกายดวยผาพื้นเมือง ทุกวันศุกร
ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนไป
1.2 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 19 ราย คือ นางนิทรา
แยมบุตร เจาพนักงานที่ดินจังหวัด นางสุนิสา อับดุลนิเลาะ คลังจังหวัด นางวรรณา สระปทุม สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด นางตุลาวรรณ ทัพวนานต ขนสงจังหวัด นายวิทยา เพ็งนรพัฒน เกษตรและสหกรณ
จังหวัด นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัด นายสันติ หรมระฤก ประมงจังหวัด นายวรชาติ ศรีเปารยะ ปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด นางวรรณี สันตมนัส ปศุสัตวจังหวัด นายสมบัติ ตันติสังวรางกูล หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณ
โครงการหุบกะพง นางสาวสมมาตร รัตนแสง ประชาสัมพันธจังหวัด นางสาวศิริวิมล บัวทอง ผอ.สวท.พบ.
นายเจษฎา อังศุพาณิชย ผอ.โครงการชลประทานเพชรบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน ผอ.โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาเพชรบุรี นายวงศศักดิ์ ประเทียบอินทร ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นายประจวบ แสงสุวรรณ นายอําเภอทายาง นายสมชาย บํารุงทรัพย นายอําเภอบานลาด นายนอบ คงพูน
นายอําเภอเขายอย นายไพบูลย ยิ้มแยม นายอําเภอบานแหลม นายสุทธิพงษ ตันบุณยศิริเดช นายอําเภอแกงกระจาน
1.3 นายกเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ขอความรวมมือทุกภาคสวน สนับสนุนกิจกรรมของ
สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด ดังนี้
1) ขอความรวมมือทุกสวนราชการ ไดแจงประชาสัมพันธเชิญชวนใหขาราชการ พนักงาน
ลูกจางในสังกัด รวมบริจาคโลหิต และอวัยวะ
2) ขอความรวมมือสนับสนุนการจัดงาน “ราตรีนี้เพื่อกาชาด” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2551
ณ พระราชวังบานปน คายรามราชนิเวศน

-93) การจัดงานกาชาดจังหวัด และการออกสลากกาชาดเพื่อการกุศล กําหนดจัดในหวง
เดือนเมษายน 2552 รวมกับการจัดงานพระนครคีรี
4) การจําหนายเสื้อยืดของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด จํานวน 2,650 ตัว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
คลังจังหวัด
สรุ ป ได ดั ง นี้ เป า หมายการเบิ ก จ า ยภาพรวม 94 % งบลงทุ น 74 % ในภาพรวมแยกเป น รายไตรมาส
ประกอบดวย สิ้นไตรมาสที่ 1 22.50 % ไตรมาสที่ 2 46.00 % ไตรมาสที่ 3 70.00 % และไตรมาสที่ 4 94.00 %
โดยผลการเบิกจายเงินงบประมาณของ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 2,446.33 ลา นบาท รายจายประจํา 1,735.79 ลา นบาท เบิก จา ย 973.74 คิดเปนรอยละ 56.10
คงเหลือ 762.05 ลานบาท รายจายลงทุน 710.54 ลานบาท เบิกจาย 16.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.28
คงเหลือ 694.30 ลานบาท
ขอใหหัวหนาสวนราชการเรงดําเนินการเบิกจายเงินที่ไดรับการจัดสรรตามโครงการตาง ๆ เพื่อ
ประธาน
การกระจายเงินไปสูภาคประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” พุทธศักราช 2551

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
กํ า หนดการการจั ด งานมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา “5 ธั น วามหาราช”
พุทธศักราช 2551 ในวันศุกรที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ ลานรัฐพิธีหนาศาลากลางจังหวัด สรุปได ดังนี้
1) การทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 99 รูป เวลา 07.00 น.
2) พิธีลงนามถวายพระพร บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล และถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดี และพลังแผนดิน เวลา 08.00 น.
3) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 16.45 น.
สําหรับรายละเอียดกําหนดการ จังหวัดไดเรียนแจงใหทุกสวนราชการไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติแลว
มติที่ประชุม
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- 10 4.2 โครงการ “ภูมิปญญาแหงแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย”
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการ “ภูมิปญญาแหงแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย”
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
และไดจัดใหมีพิธีเปดโครงการไปแลว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
โดยเชิญผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศไปรวมพิธี โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหจังหวัดนํา
ความรู จ ากศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ไ ปขยายผลอย า งเป น รู ป ธรรมและยั่ ง ยื น
ครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ อยางทั่วถึง สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู ดวยตัวอยางบทเรียนของการพัฒนา
(Lesson Learning) ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยกําหนดใหจังหวัดตาง ๆ ดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อใหทราบภูมิสังคมของจังหวัด และศึกษาแนวทางการพัฒนาของ
ศูนยศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่อยูใกลเคียงเพื่อจะไดนําแนวทางมาแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด
2. ให จั ง หวั ด กํ า หนดที ม งานเข า ไปศึ ก ษาดู ง านศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาฯ ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง
แลวนํามากําหนด ทีมงานที่จะไปศึกษาดูงานในแตละดาน
3. จังหวัดกําหนดทีมงานที่จะลงมือปฏิบัติ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ไปศึกษา
ดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ อยางจริงจัง แลวนําองคความรูมากําหนดเปนแนวทางการดําเนินงาน ขยาย
ผลในพื้นที่จังหวัด โดยแบงประเภทตาง ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา การเกษตร สิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพ
และอื่น ๆ ตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ และอาจกําหนดเปนเขตพื้นที่ดําเนินการ (Zone) และใหรายงานผล
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ทุก 3 เดือน
จังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่เปนที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ นอกจากจะตองกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการขยายผล
การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะตองวางแผนการดําเนินงานแลว ศูนยการพัฒนา
หวยทรายฯ จะตองเตรียมการเพื่อรองรับการศึกษาดูงานของจังหวัดตาง ๆ ดวย
มติที่ประชุม
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4.3 ปฏิบัติการ “90 วัน คนเมืองเพชร พนภัยยาเสพติด”
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดศู น ย อํ า นวยการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ได มี คํ า สั่ ง ที่ 8/2551 ลงวั น ที่
31 ตุลาคม 2551 กําหนดใหมีการปฏิบัติการ “90 วัน พนภัยยาเสพติด” ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 –
31 มกราคม 2552 ศตส.จ.เพชรบุรี จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เพชรบุรี ปฏิบัติการ “90 วัน คนเมืองเพชร พนภัยยาเสพติด” ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยมุงเนน
การดําเนินงานในพื้นที่ที่มีปญหาสูงเปนพิเศษ และกลุมเปาหมายที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน ดวยการใช
มาตรการทางกฎหมายอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อลดระดับของปญหายาเสพติดครอบคลุมทุกพื้นที่ 8 อําเภอ

- 11 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล า ว เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและ
มีประสิทธิภาพ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด กําหนดเปดปฏิบัติการ “90 วัน
คนเมืองเพชร พนภัยยาเสพติด” ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น. โดยมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ระหวางผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี กับหัวหนาสวนราชการ และ
นายอําเภอทุกอําเภอ ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 เวลา 16.00 น. และพิธีปลอยแถวชุดปฏิบัติการ “90 วัน
คนเมืองเพชร พนภัยยาเสพติด” ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม
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4.4 สรุปผลการประเมินผลการจัดงานพระราชพิธพ
ี ระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
สถิติจังหวัด
รายงานสรุ ป ผลการประเมิน ผลการจัด งานพระราชพิธี พ ระราชทานเพลิง พระศพ สมเด็ จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551
ณ วัดคงคารามวรวิหาร ใหที่ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้
1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับดานสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวนเตนทสําหรับผูเขารวมงานพิธี
รอยละ 55.00 การบริการสถานที่จอดรถ รอยละ 54.70 การจัดระบบจราจร รอยละ 62.20
2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสถานที่ เสียงรบกวนบริเวณงาน รอยละ 51.20 การประดับ
ไฟฟา รอยละ 58.70 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน รอยละ 59.50
3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ความพรอมของขบวนอัญเชิญพระฉายาลักษณ
รอยละ 59.70 ความสวยงามเหมาะสมของรูปขบวน รอยละ 58.50 ความเหมาะสมเสนทางขบวนอัญเชิญ รอยละ
59.00 ความสวยงามของเมรุ รอยละ 75.00 การนําศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นมาใชตกแตงเมรุ 62.20
ความเหมาะสมของเครื่องบูชาพระศพ รอยละ 60.20 ความเหมาะสมของเครื่องประโคมศพ รอยละ 57.50
ความสวยงามเหมาะสมของซุมถวายดอกไมจันทน รอยละ 59.70 การแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย รอยละ 56.00
4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพระราชพิธี ความเหมาะสมของงบประมาณ
จากจังหวัด รอยละ 27.00 การสนับสนุนงบประมาณความอนุเคราะหจากภาคประชาชน รอยละ 35.70 ความ
รวดเร็วในการแกไขปญหาของผูประสานงานจังหวัด รอยละ 29.00 ความรวดเร็วในการแกไขปญหาตาง ๆ
ของฝายสงฆ รอยละ 38.20 การบริหารจัดการงานพระราชพิธีโดยรวม รอยละ 47.00
มติที่ปนระชุม
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4.5 การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 37
ผูแทน กกท.จังหวัด ตามที่จังหวัดเพชรบุรี โดยสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี ไดสงนักกีฬาตัวแทนจังหวัด เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกตัวแทนภาค 2
ณ จังหวัดอางทอง ระหวางวันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2551 โดยมี 14 จังหวัดที่เขารวมแขงขัน จังหวัดเพชรบุรีสง

- 12 เขารวมแขงขัน จํานวน 19 ชนิดกีฬา นักกีฬา 290 คน เจาหนาที่ 74 คน รวม 364 คน ซึ่งนักกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี
ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนภาค 2 เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 37 ระหวางวันที่ 14 – 24 ธันวาคม 2551
ณ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 13 ชนิดกีฬา นักกีฬา 82 คน เจาหนาที่ 23 คน รวม 105 คน
มติที่ประชุม
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4.6 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2551
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 เพื่อการประชาสัมพันธ มีดังนี้
1. การเลือกตัง้ ทองถิน่
1.1 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต. 5 แหง
ตามที่ ไ ด มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น และผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 146/2551 เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบใหประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเขต อบต.
ตนมะพราว อ.มืองเพชรบุรี อบต.ทาคอย อ.ทายาง อบต.โรงเข อบต.หนองกระเจ็ด อ.บานลาด และ อบต.
หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จึงประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
2. การอบรมจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการโครงการลูกเสือ
อาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยจัดอบรมจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. ของโรงเรียนวัดจันทราวาส
(ศุขประสารราษฎร) จํานวน 40 คน และอบรมทบทวนกองลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนบานลาดวิทยา จํานวน
40 คน กําหนดการอบรม วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2551 ณ คายศรียานนท ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
โดยลูกเสือที่ผานการอบรมแลว จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือผูพิการ ผูสูงอายุ และผูใชสิทธิ
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง รวมทั้งรณรงคเผยแพรความรูเรื่องประชาธิปไตยสูปวงชนตอไป

ผอ.กกต.จว.พบ.

มติที่ปนระชุม
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เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางพิมพลกั ษณ ตัง้ พงศาวลีกุล)
เจาพนักงานธุรการ 5
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

