รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 12/2550
วันที่ 27 ธันวาคม 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
พล.ต.ต.คเชนทร
พ.อ.จิตนาถ
นายสุธี
นายธรรมศักดิ์
นายพิทักษ
นายกิตติ
นางสาวอารี
นายณรงค
นายวิบูลย
นางยุวนุช
นายสุรพงษ
นางลัดดาวรรณ
นายวิมล
นายพิบูลย
นายอดุลย
นายสถิตย
นายตุลา
นายฉัตรชัย
นายธํารง
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นางชูศรี
นายวัฒนา

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
สมสมาน
คชพลายุกต
เปยมระลึก
ไวปญญา
ชนะ
บุญชูกุศล
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
ศรีพุม
วงศมาศา
นาคประทุมสวัสดิ์
ธีวีระปญญา
สุขเจริญ
เลิศสําราญ
วองภักดีภูบาล
ศิริชัย
กระตายอินทร
ณ นคร
เลี่ยมแกว
ธาตรีธรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
เย็นจิตร
โรจนวิจิตรกุล

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ.
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

-228. พ.อ.ภูธนา
29. นายเจตน
30. นายสมศักดิ์
31. นายสมนึก
32. นางสาวณุวรรณา
33. นายสุเทพ
อําเภอ
34. นายวรรโณ
35. นายวิศาล
36. นายธวัชชัย
37. นายวีรพล
38. นายไกร
39. นายมนัส
40. นายปราโมทย
41. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
42. พ.ต.อ.พัฒนินท
43. พ.ต.อ.ชาลี
44. พ.ต.อ.ภานุเดช
45. พ.ต.อ.ชูสงา
46. พ.ต.อ.จรูญ
47. พ.ต.อ.บุญธรรม
48. พ.ต.ท.ชัชพงศ
49. พ.ต.อ.มโนรถ
50. พ.ต.ท.ชลิต
51. พ.ต.ท.ชัยยุทธ
52. พ.ต.ท.สร
53. พ.ต.ท.จรัญ
54. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
55. พ.ต.ท.ชวน
56. พ.ต.ท.ไสว
57. พ.ต.ต.ชาญ

มิตรชอบ
ศิรธรานนท
สิทธิสังข
ดีหะสิงห
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูช ว ยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

นพจินดา
สรอยสุมณฑา
พัฒนธรรม
ภูอาวรณ
จันดา
วรรณรัตน
สุขบุญชูเทพ
สิทธานนท
ระเวง
ถมยา
ซื่อตรงพานิช
สามพวงบุญ
รังสิมันต
หอยสง
คีรี
รามัญอุดม

ผกก.สภ.อ.เมืองเพชรบุรี
ผกก.สภ.อ.ชะอํา
ผกก.สภ.อ.ทายาง
ผกก.สภ.อ.เขายอย
ผกก.สภ.อ.บานแหลม
ผกก.สภ.อ.บานลาด
แทน ผกก.สภ.อ.หนองหญาปลอง
ผกก.สภ.อ.แกงกระจาน
แทน ผกก.สภ.ต.ทาไมรวก
แทน รอง ผกก.สภ.ต.หาดเจาสําราญ
สว.สภ.ต.หนองจอก
แทน สว.สภ.ต.บางตะบูน
สว.สภ.ต.ไรสะทอน
แทน ผบก.สอ.ตชด.(คายนเรศวร)
แทน ผบก.1 บก.กฝ.ตชด.(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา กฝ.บก.ตชด.

-358. พ.ต.ท.อํานาจ
หาญไฟฟา
แทน ผกก.7 บก.กฝ.ตชด.(คายศรียานนท)
59. ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
แทน ผบ.ร.11 พัน 3
60. พ.ต.ต.ภูการวิก
โชติกเสถียร
แทน สว.ทล.2 บก.ทล.
61. ร.ต.วีรยุทธ
โพธิไทรพิทกั ษ
แทน ผบ.กองรอยฝกรบพิเศษ ที่ 1
62. พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
ผบ.รอย (สบ) กองรอย ตชด. 144
กระทรวงกลาโหม
63. พ.อ.มานะ
วงศนา้ํ เพชร
แทน ผบ.จทบ.พบ.
64. ร.อ.ณรงค
ขําเขียว
แทน ผบ.นพค.13 นทพ.
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
65. นายกฤษดา
อินทรไพโรจน
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
66. นางวราพร
ทรัพยเกิด
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
67. นายเกรียงไกร
เตียงเกตุ
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
68. นายทวี
นาคนอย
แผน ผอ.สนง ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
69. นายประสบชัย
สุภาพจน
ผอ.ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
70. นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
71. นายธนกร
รัตตมงคล
แทน ผอ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กระทรวงการทองเที่ยวฯ/รัฐวิสาหกิจ
72. นายชัยพร
รูปนอย
ผอ.ศูนยการทองเทีย่ วกีฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี
73. นางสาววิพาวรรณ แกวเมืองเพชร
แทน ผอ.กกท.จังหวัดเพชรบุรี
74. นายชาญยุทธ
เศวตสุวรรณ
แทน ผอ.ททท.ภาคกลาง เขต 2
กระทรวงพัฒนาสังคมและคความมัน่ คงของมนุษย
75. นายโอกาส
ยูนพิ ันธ
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
76. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์
ผอ.ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
77. นายเพทาย
ฉาวเกียรติคุณ
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
78. นางเรณู
วองสงสาร
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืด
79. นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
แทน ผอ. ศูนยวิจัยและทดสอบพันธสัตวน้ําเพชรบุรี
80. นายเสนห
ลาภอารมย
แทน ผอ. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
81. นายนพรัตน
จันทรคง
แทน หัวหนาดานกักสัตวเพชรบุรี
สวัสดิ์ชัย
แทน ผอ. ศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
82. วาที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย
83. นายภาสันต
นุภาสันต
แทน ผอ. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 16
84. นางรวิวรรณ
สุธรรม
แทน ผอ.ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 15
85. นายโสรัจ
ออไอศูรย
หน.ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกระพง

-386. นายฉัตรชัย
สัตยุตม
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
87. นายสมใจ
นาควารี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
88. นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
89. นายประวัติวทิ ย
สวัสดิ์ดวง
หัวหนาโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
90. นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผอ.โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
91. นายศุภชัย
เมงพัด
แทน หน.สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ 6(เพชรบุร)ี
กระทรวงคมนาคม
92. นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
93. นายสุรนิ ทร
ขักขะโร
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
94. นายณัฐวิทย
เวียงยา
แทน ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
95. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
96. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
97. นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผจก.สนง.บริการลูกคาเพชรบุรี บ. กสท.จก (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
98. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
99. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
100. นางอุบลรัตน
ทองเหลือ
แทน หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
101. นายจาตุรณต
สยนานนท
หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
102. นายรักษพล
วงษมวง
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
103. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
104. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
105. นายไอยเรศ
ชัยกุล
แทน ผูจัดการประปาเพชรบุรี
นิลถนอม
แทน ผอ.การไฟฟา เขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
106. วาที่ ร.ต.ปรีชา
107. นายอนันตวัฒน
ทองศรีไพล
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
108. นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
109. นายชูเกียรติ
บุญทัน
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
110. นางสุกัญญา
บุษยนาวิน
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
111. นางธาริณี
แสงสวาง
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบุรี

-4กระทรวงแรงงาน
112. นายกิตติ
กระทรวงวัฒนธรรม
113. นายปฐม
ทบวงมหาวิทยาลัย
114. ผศ.ดร.เอกศักดิ์
115. นายสุนนั ท
กระทรวงศึกษาธิการ
116. นายวีระ
117. นางสาวจุไรรัตน
118. นายไมตรี
119. นายณรงค
120. นายมานะ
121. นายชาญณรงค
122. นางสาวชุติมา
123. นายทวีพนั ธ
124. นายธวัช
125. นายวรวิทย
126. นายสมรักษ
สํานักนายกรัฐมนตรี
127. นายเกรียงไกร
กระทรวงสาธารณสุข
128. นางชลดา
129. นายมาโนช
สํานักงานอัยการสูงสุด
130. นายสถาพร
131. นางทิพวรรณ
องคกรอิสระ
132 นางสุชาดา
องคกรปกครองทองถิ่น
133 นางสุขใจ
134 นายสุรรัตน

ภูศรี

ผอ. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ระสิตานนท

หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี

บุตรลับ
นิลบุตร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผอ.ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

สุเมธาพันธ
จงออน
คุระพูล
นิติกาล
โพธิน์ อย
รัตนา
ชูชวย
คลายเพชร
เรืองโสภณ
กิตติคุณศิริ
แตวัฒนา

ผูอํานวยการ สนง. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน. ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผอ.ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล

วิวัฒนพนชาติ

ผอ.สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

คลายคลึง
ศรีแกว

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอโดยแมลงที่ 42 เพชรบุรี

บํารุงไทย
เดชานีรนาท

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

แสงเพชร

แทน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อยูเปนสุข

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
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สันติเมธากุล
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
136 น.ส.ปรนัย
เลียนวราสัย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
137 นายจํารัส
พริ้มพราย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
138. นายภราดร
เวทยานุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
139 นายอธึก
คงจรูญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
140 นายฉลอง
ชางสุวรรณ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
141 นายศุภชัย
วินิจโกศล
142 นายจรัล
ไมจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
143 น.ส.สุชญา
ภคพงศพนั ธุ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
144 นายประยุทธ
สุขารมย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
สภาเด็ก
145 นายอรรคพล
เกตบรรจง
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอเมืองฯ
146 นายพรชัย
พลับทอง
ประธานสภาเด็กอําเภอทายาง
148 นายสราวุธ
ขันแกว
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอชะอํา
149 นายไพสันวนา
แกวประเสริฐ
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอหนองหญาปลอง
ผูเขารวมประชุม
150. นางปยาภรณ
วงศวานิช
หัวหนากลุมขอมูลฯ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
151 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
152 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
153 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
154 นายกําจัด
พงษวดี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผบก.สอ.ตชด.(คายนเรศวร)
2. ผอ.ศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพชรบุรี
3 ผจก.ศูนยบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี บ.ทีโอที จก(มหาชน)
4 ผูอํานวยการ สนง. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
5 ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
6 ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
7 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
8 ผูอํานวยการตรวจเงินภูมิภาค
9 ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 เพชรบุรี
10 หัวหนาหนวยปองกันและปราบปราม การประมงน้ํา จืดเขื่อนแกงกระจาน
11 รองผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29
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เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวา ราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการ
ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม
1. การมอบกรมธรรมประกันชีวิต โครงการ “เอเอซีพี คุมครองครอบครัวไทย
ถวายพอหลวง” จํานวน 8 ราย
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
กรมการปกครองรวมกับ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต (มหาชน)จํากัด
และหนังสือพิมพสยามธุรกิจราย 3 วัน จัดทําโครงการ “เอเอซีพี คุมครองครอบครัวไทยถวาย
พอหลวง” เพื่อมอบกรมธรรมประกันชีวิต “อยุธยาเฉพาะกาล 10” ใหแกครอบครัวที่ขาด
แคลนและเป น คนดี บํ า เพ็ ญ ประโยชน ต อ สั ง คมและชุ ม ชนของตนเอง ทุ น ประกั น ชี วิ ต
ครอบครัวละ 100,000 บาท ระยะเวลาคุมครอง 10 ป และใหจังหวัดพิจารณาคัดเลือก
หัวหนาครอบครัวที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน อําเภอละ 1 ครอบครัว เขารวมโครงการ ซึ่ง
จังหวัดไดพิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเขารับกรมธรรมประกันชีวิต
จํานวน 8 ราย และบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต (มหาชน) จํากัด ไดจัดทํา
กรมธรรมเรียบรอยแลว จึงขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดมอบกรมธรรมประกันชีวิตแกผู
มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. อําเภอเมืองเพชรบุรี นายสรวง ชางประดิษฐ
2. อําเภอทายาง นางสาวนันทกาญ ชะภูมิ
3. อําเภอชะอํา นายเขียน สรอยสม
4. อําเภอบานแหลม นายชาญ ทับสี
5. อําเภอบานลาด นางสาวเสงีย่ ม มงคลการ
6. อําเภอเขายอย นายประสิทธิ์ ประสาททอง
7. อําเภอหนองหญาปลอง นายชํานาญ หัสมี
8. อําเภอแกงกระจาน นายเน็ต นุชนอย
2. การมอบประกาศเกียรติคุณใหแกผูสนับสนุนในการถายภาพงานเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา จํานวน 7 ทาน
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ตามที่จงั หวัดเพชรบุรี ไดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีโดยมี
กิจกรรมที่สาํ คัญประกอบดวย พิธที ําบุญตักบาตร, พิธีลงนามถวายพระพร และบําเพ็ญกุศล
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พระเกียรติฯ ดังกลาว ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยมีผูใหการสนับสนุนในการบันทึกภาพการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จํานวน 7 ทานดวยกัน เพื่อเปนเกียรติ กับผูใ หการสนับสนุน
ดัง กลา ว จึง ขอเรียนเชิญทา นผูว า ราชการจั งหวั ดเพชรบุรี ไดมอบประกาศเกียรติคุณ แก
ผูสนับสนุนการจัดงาน ตามลําดับ ดังนี้
1. อาจารยประจวบ
สนธิสวุ รรณ
2. อาจารยวิชิต
แสงประทีป
3. อาจารยบุญรอด
เมืองศรี
4. คุณโอภาส
ชาญมงคล
5. คุณสุทธิ
คีรีชัยวัฒน
6. คุณชัยวัฒน
ชาติปรีชา
7. คุณชูศักดิ์
เลาหสินณรงค
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
- แนะนําหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายพิทกั ษ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
2) นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี
3) นายกฤษดาพร มิง่ มิตร หัวหนาสถานีพัฒนาทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 112550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัด

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2550
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551
ณ เดือน ธันวาคม 2550 จังหวัดเพชรบุรี ไดเบิกจายงบประมาณป 2551 ไปแลว
2,375 ลานบาท จากที่ไดรับจัดสรร 3,890 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.67 แตถาคิดจาก
ฐานของงบประมาณป 50 ซึง่ จังหวัดไดรับ 8,000 กวาลานบาท จะเทากับรอยละ 29.6 ซึ่งจะ
เกินเปาที่รัฐบาลตั้งไวในปนคี้ ือรอยละ 22.5
สําหรับสวนราชการที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนเกินกวา 2 ลานบาท ขณะนี้สวนใหญได
ดําเนินการกอหนี้ไวแลว บางสวนอยูระหวางรองวดงานเพื่อการเบิกจาย คาดวาจะสามารถ
ดําเนินการเบิกจายไดหมดภายในปงบประมาณ
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ประธาน
มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

ในเดือนนี้ สํานักงานคลังจังหวัด ไดรับแจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คาเชาบาน ใหม โดยสรุป
คือ ใหขาราชการเบิกคาเชาบานในทองทีท่ ี่บรรจุครั้งแรกได
คราวตอไปขอใหเปรียบเทียบดวยวา จังหวัดเพชรบุรี เบิกจายงบประมาณไดเปน
ลําดับที่เทาใดของประเทศ
รับทราบ
3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับในเดือนเดียวกันของปที่
แลวมีการขยายตัวในดานอุตสาหกรรม การบริการ และการทองเทีย่ ว แมวาการขยายตัวใน
ภาคการเกษตรจะลดลง ซึง่ อยูในชวงรอการเก็บเกีย่ ว แตในภาพรวมการขยายตัวยังคงดีกวา
รายละเอียดไดแจกจายใหผเู ขารวมประชุมแลว
รับทราบ

3.3 เรื่อง ขอความรวมมือสวนราชการ อําเภอ
1) การกอสรางโรงงานขนาดใหญในทองที่ตําบลทาตะครอ อ.หนองหญาปลอง
อุตสาหกรรมจังหวัด
จากการตรวจสอบพบวาเปนโรงงานผลิตเทียนไขแฟนซี และไดรับใบอนุญาตถูกตอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
2) การออกใบอนุญาตขุดทราย/ลูกรัง อ.หนองหญาปลอง
อุตสาหกรรมจังหวัด
ตามที่อาํ เภอไดขอรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตขุดทราย ลูกรัง ในพืน้ ที่
สํานักงานฯ ไดจัดสงรายละเอียดใหกับอําเภอแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3) การลักลอบชอตปลาในเขื่อนหวยแมประจันต
ผูแทนประมงจังหวัด
สํานักงานประมงจังหวัดไดประสานใหหนวยอนุรักษประมงแกงกระจาน เขาไป
ตรวจสอบแลว แตไมพบการกระทําผิด และไดกําชับใหมีการเฝาระวังอยางตอเนือ่ ง
ดวยแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4) การปรับปรุงถนนเขาอําเภอแกงกระจาน
ผูแทนสํานักงานบํารุงทาง
ไดดําเนินการประกวดราคาเพื่อปรับปรุงถนนชวงแรกจากบริเวณหนา อบต.
วังจันทร ระยะทาง 8 กม.เศษ ดวยวิธีอิเล็กทรอนิค และไดตัวผูรับจางแลว จะดําเนินการแลว
เสร็จภายในป 51
สวนชวงตอไปจนถึงทีว่ าการอําเภอ สํานักงานไดจัดทําแผนคําขอ
งบประมาณเสนอหนวยเหนือพิจารณาแลว

-9นายอําเภอแกงกระจาน
อําเภอไดประสานกับหนวยใกลเคียง คือ อบต. และ นพค. 13 ดําเนินการปรับปรุง
ไหลทางที่ชํารุด เพื่อบรรเทาความเดือดรอนไปแลว ซึง่ คาดวาจะเสร็จกอนชวงปใหม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และคําของบประมาณประจําป 2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 กําหนดใหจังหวัดเปนสวน
ราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ดังนั้น เมื่อสวนราชการระดับกระทรวง กรม
ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปเสร็จแลว จังหวัดจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
ในส ว นของแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด จะเริ่ ม จากระดั บ หมู บ า น/ชุ ม ชน ร ว มกั บ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนเสนอมายังอําเภอ และอําเภอจะนําแผนดังกลาวมาบูรณาการ
กับแผนงานของสวนราชการที่มีในทองที่อําเภอ จัดทําเปนแผนพัฒนาอําเภอ แลวจัดสงมาให
จังหวัด และจังหวัดจะพิจารณาจัดทําแผนไดจะตองสอดคลองกับ
1. นโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. แผนบริหารราชการแผนดิน
4. นโยบายของรัฐบาล
เมื่อไดแลวจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพือ่ จัดทําคําของบประมาณประจําป
โดยจะมาจาก 3 สวน คือ
1. โครงการพัฒนาของกลุมจังหวัด
2. โครงการพัฒนาของจังหวัด
3. โครงการพัฒนาของอําเภอ
จังหวัดไดจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกลาวใหสวนราชการ และอําเภอทราบแลวเมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2550 พรอมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด และอําเภอ รวมทั้ง
คณะทํางานกลั่นกรองการจัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร การจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการสนับสนุนการจัดทําแผนดวยแลว
ในสวนของการเตรียมการ จังหวัดไดแจงใหสวนราชการ จัดทําแผนงาน/โครงการสง
ใหจังหวัดภายในวันที่ 5 มกราคม 2551 สําหรับอําเภอหลังจากมีการทบทวนแผนชุมชน
เรียบรอยแลว อําเภอจะตองจัดสงแผนอําเภอมาใหจังหวัดภายในวันที่ 8 มกราคม 2551 เพื่อ
จังหวัดจะไดดําเนินการตามขั้นตอนแลวจัดสงใหสวนกลางภายในเดือนมกราคม 2551
ประธาน
เดิมงบประมาณที่จะลงมาสูจังหวัด จะมี 4 ชองทางประกอบดวย
1. งบประมาณสวนกลางที่จัดสรรลงมาในพื้นที่จังหวัด สวนราชการสวนกลางระดับ
กระทรวงจะเปนผูจัดทําคําของบประมาณเอง
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2. งบประมาณสวนภูมิภาค สวนราชการระดับกรมจะเปนผูทําคําขอ โดยมีสวนหนึ่ง
จะจัดสรรมาใหหนวยงานในระดับจังหวัด
3. งบประมาณทองถิ่น ซึ่งทองถิ่นจะมีอิสระในการจัดทําคําขอ
4. งบประมาณตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล เชน งบประมาณยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
สําหรับในปงบประมาณ 2552 จะมีเพิ่มมาอีกประเภทคือ งบประมาณที่ใหจังหวัดเปนผูจัดทํา
คําขอเอง
วิธีการจัดทําคําของบประมาณ ป 2552 โดยสรุปคือ
1. จากขางลางคือ หมูบาน/ชุมชน ขึ้นมา อําเภอจะบูรณาการใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของจังหวัด
2. การจัดทําคําของบประมาณของจังหวัด จะตองไมทับซอนกับงบประมาณของ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น
3. ใหสวนราชการระดับจังหวัด เสนอคําขอมาดวย เพื่อพิจารณาวาสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของจังหวัดหรือไม หากสอดคลองจะไดบรรจุไวในคําขอของจังหวัดดวย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ

เรื่อง เพื่อทราบ
5.1 การเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ในชวงเทศกาลปใหม กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. เขมงวดการอยูเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งสถานที่
สําคัญ อุบัติเหตุทางการจราจร
ผูแทน สนง.ปองกันฯ
สํา นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย จั ง หวั ด ซึ่ ง เป น หน ว ยงานเลขานุ ก าร
ปองกันอุบัติภัยในจังหวัด ไดมีการบูรณาการดานการรักษาความปลอดภัยกับทุกภาคสวนโดย
จัดตั้งศูนยอยูที่สํานักงาน โดยจะมีผูแทนของสวนราชการมารวม มีการกําหนดจุดเสี่ยง การ
จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารร ว มบนเส น ทางหลั ก ในส ว นของอํ า เภอ ได จั ด สรรงบประมาณไปเพื่ อ
ดําเนินการดวยแลว
ผบก.ภ.จว.พบ.
ไดแบงภารกิจเปน 2 สวน คือ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด
และการรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ รณรงคการใชรถใชถนนในทุก สภ.อ. มีการจัดหนวย
บริการประชาชน โดยใหเขมงวดกวาชวงปกติ
ผูแทน สนง.บํารุงทางฯ
ในสวนของถนนเพชรเกษม สํานักงานฯ จะไดดําเนินการนําแทงคอนกรีตปดกั้นจุดรอ
เลี้ยวทุกจุด สําหรับบริเวณสี่แยกที่มีสัญญาไฟ ไดประสานให สภ.อ. ควบคุมใหการจราจรให
ไหลเลื่อนโดยไมติดขัด ในสวนของเสนทางรอง ไดมอบหมายใหหมวดการทางจัดตั้งศูนยเฝา
ระวัง รวมทั้งการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรและไหลทางใหอยูในสภาพที่ดีแลว
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สํานักงานไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนสายเลี่ยงเมืองขาลอง พรอมทั้งได
จัดทําปายชี้ทางทั้งสายเลี่ยงเมืองทั้งขาขึ้นและขาลองแลว
ประธาน
ปายชี้ทางขอใหจัดทําใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อผูใชสามารถเลือกใชไดดวย
และในสวนของ สวท.พบ. ควรมีการจัดรายการแบบ จส.100 ดวย
ผอ.สวท.พบ.
เนื่องจากในป 2550 สวท.พบ. ไมไดรับงบประมาณจัดรณรงคการใชรถใชถนน ในชวง
วันหยุด ทั้งเทศกาลปใหม สงกรานต เหมือนเชนทุกป แต สวท. พบ. ก็จะจัดรายพิเศษ ในชวง
09.00 – 10.00 น. ทุกวัน เพื่อรณรงคพรอมทั้งใหขอมูลขาวสารแกผูใชรถใชถนน รวมทั้งขอ
ความรวมมือใหผูจัดรายการอื่น ๆ รวมรณรงคดวยแลว
ประธาน
ขอใหประสานกับทานรองมงคลฯ เพื่อจัดทําโครงการของบประมาณของจังหวัดตอไป
มติที่ประชุม
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
5.3 สรุปผลการดําเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัด
ขอสรุปผลการดําเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการเยี่ยมยามเย็น ดังนี้
1) โครงการจั ง หวั ด เคลื่อ นที่ ค รั้ ง ที่ 12 จั ดเมื่ อวั น ที่ 12 ธั น วาคม 2550 ณ อบต.
กลัดหลวง มีหัวหนาสวนไปรวมดวยตนเอง 27 หนวยงาน และสงผูแทนไปรวม 27 หนวยงาน
มีการจัดใหบริการประชาชน 31 หนวยงาน ครั้งตอไป จะจัดในวันที่ 24 มกราคม 2551 ณ
อบต. นาพันสาม
2) โครงการเยี่ ย มยามเย็ น มี ก ารประชุ ม เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ ไ ด พ บจากการออก
โครงการทั้ง 2 โครงการแลว 3 ครั้ง โครงการอําเภอเคลื่อนที่พบ 49 ปญหา แกไขไดแลว 25
ปญหา อยูระหวางดําเนินการการบรรจุลงในแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองทองถิ่น 25
ปญหา ไมสามารถแกไขได 1 ปญหา เปนเรื่องการออกเอกสารสิทธที่ดินในเขตปาสงวน สวน
โครงการเยี่ยมยามเย็น พบ 56 ปญหา แกไขแลว 49 อยูระหวางดําเนินการ 11 ปญหา ไม
สามารถแกได 1 ปญหา
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 สรุปผลการดําเนินการของ สํานักงาน กกต.
ผูแทน กกต.จังหวัด
ขอสรุปผลการดําเนินการของ สํานักงาน กกต. ดังนี้
1. ผลการดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 จํานวนผูมี
สิทธเลือกตั้ง จํานวน 330,064 คน มาใชสิทธิ์ 170,670 คน คิดเปนรอยละ 82.01
- แบบแบงเขต บัตรเสีย 6,037 บัตร คิดเปน 2.23% ไมลงคะแนน 8,424 คิดเปน
3.11%
- แบบสัดสวน บัตรเสีย 13,071 บัตร คิดเปน 4.83% ไมลงคะแนน 6,932 คิดเปน
2.56 %
2. ไดประกาศรับรองการเลือกตั้งสมาชิก อบต. แทนตําแหนงที่วาง 3 แหง คือ อบต.
บางขุนไทร, หนองพลับ และ อบต.วังไคร
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3. ไดประกาศรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองทองถิ่น
ที่จะครบวาระ ในวันที่ 31 มกราคม 2551 จํานวน 3 แหง คือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาล
ตําบลเขายอย และ อบต.หนองจอก ในระหวางวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2550 ผลจะไดนําแจง
ที่ประชุมทราบตอไป
ประธาน
ขอขอบคุณอําเภอ และหัวหนาสวนราชการ ที่ไดชวยรณรงคใหไปใชสิทธิ์ จนสามารถ
ทําไดเกินเปาหมายที่ตั้งไว
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 สรุปผลการดําเนินการของสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
รองประธานสภาเด็ก
ในเดือนธันวาคม 2550 สภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2550 เขารวมประชุมสภาวิสามัญประจําป 2550 ณ โรงแรม
ชาลีนา กรุงเทพฯ มีการแถลงการณการดําเนินงานโครงการถนนเด็กเดิน วันเยาวชนแหงชาติ
ของสภาเด็กจังหวัด
2. เขาเยี่ยมคารวะ พลเอกอนุพงษ เผาจินดา ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสจัดงานโครงการ
คุณธรรมนําไทยสงใจอุน
3. วันที่ 17 ธันวาคม 2550 จัดเวทีประชาคมเด็กและเยาวชนพบปะประชาชน หัวขอ
ถ า ฉั น เป น นั ก การเมื อ งจะวางตั ว อย า งไร ต อ งการจะทํ า อะไรใหกั บสั ง คม โดยมี รองผูว า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
6.1 รายงานผลการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะบริเวณหาดเจาสําราญ
หน.สนง.ขนสงทางน้ําฯ
รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะบริเวณหนาหาดเจา
สําราญ ขณะนี้ไดดําเนินงานไปไดรอยละ 4.37 โดยตามแผนงานตองทําใหไดรอยละ 7.16
เนื่องจากมีอุปสรรคดานสภาพคลื่นลมแรง
กรณีถนนสาย 4033 ชํารุดที่เกิดจากรถบรรทุกหิน ไดใหผูรับจางจัดเตรียมแอสฟลท
และหินเกล็ด เพื่อใหสํานักงานทางหลวงชนบทเบิกไปทําการซอมแซมดวยแลว โดยในการ
ซอมแซมถนนที่ชํารุดดังกลาว เปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

หน.พิพิธภัณฑฯ

มติที่ประชุม

- 13 6.2 การจัดงานวันเด็กประจําป 2551
เนื่องจากวันที่ 12 ธันวาคม เปนวันเด็กแหงชาติ พิพิธภัณฑฯ ไดกําหนดจัดงานวันเด็ก
ขึ้น เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีการแสดงออกทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งไดเห็นถึง
ความสําคัญของการอนุรักษมรดกไทย มีการเปดใหเขาชมพิพิธภัณฑฟรี จึงขอความรวมมือ
หัวหนาสวนราชการประชาสัมพันธการจัดงานใหทราบทั่วกันดวย
รับทราบ

6.3 ประชาสัมพันธการดําเนินงานของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ผูแทนอุทยานฯ แกงกระจาน ขอประชาสัมพันธการดําเนินงานของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ดังนี้
1. กําหนดคาเขาเยี่ยมชมอุทยานใหม ดังนี้
- คนไทย เด็ก 20 บาท ผูใหญ 40 บาท
- ชาวตางชาติ เด็ก 100 บาท ผูใหญ 200 บาท ลดลงจากเดิมรอยละ 50
- เด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ และ ผูใหญอายุเกิน 60 ป ไมเก็บคาธรรมเนียม
2. กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมและพักคางเพื่อมิใหเกิดผลกระทบ ดังนี้
- บริเวณที่ทําการอุทยานฯ พักแรมได 600 คน มีบานพัก ๆ ได 98 คน
ที่เหลือตองพักเต็นท
- บริเวณเกาะสะแกวัลย พักแรมได 50 คน
- บริเวณบานกรางแคมป พักคางได 400 คน ไป – กลับ ได 500 คน
- เขาพะเนินทุง พักคางได 150 คน ไป – กลับ ได 500 คน
- น้ําตกปาละอู พักคางได 300 คน ไป – กลับ ได 500 คน
ที่ประชุม
รับทราบ
6.4 ผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ผูแทน สนง. พัฒนาชุมชนฯ
ผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
1. สรุปผลการเขารวมงาน OTOP CITY ณ ศูนยประชุมฯ อิมแพ็ค งานจัด 8 วัน
มียอดจําหนายสินคา 5,100,000 บาท ยอดสั่งจอง 520,000 บาท
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนหมูบาน/ชุมชน ดําเนินการครบแลวทุกหมูบาน
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทํารูปเลม จะเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2550
3. การจัดงานกาชาดบริเวณลานรัฐพิธี ซึ่งจะมีขึ้นระหวาง 27 – 31 ธันวาคม พิธีเปด
โดยผู ว า ราชการจั ง หวั ด เวลา 19.39 น. มี บู ท จํ า หน า ยสิ น ค า ในจากในพื้ น ที่ จั ง หวั ด และ
ตางจังหวัด 213 บูท จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการและบุคคลากรในสังกัดมาเที่ยวและ
เลือกซื้อสินคาดวย
ที่ประชุม
รับทราบ

หน.สนง.คปภ.

ที่ประชุม

- 14 6.5 ประชาสัมพันธแผน CD
ปจจุบันสํานักงานประกันภัยจังหวัดไดยุบเลิกไปแลว และมีการจัดตั้งใหมเปนองคกร
อิสระ ชื่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
เพชรบุรี หรือ คปภ.พบ.
สําหรับแผน CD ที่แจก มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษารถ และการใชรถใชถนน
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.10 น

(นายกําจัด พงษวดี)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 5
บันทึกการประชุม

(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ
ตรวจรายงานการประชุม

ที่ พบ 0016.3/ ว

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ 76000
มกราคม 2551

เรื่อง

การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน มกราคม 2551

เรียน รองผูวาราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จว.พบ. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 2
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการสวนกลาง นายอําเภอ
นายกเทศมนตรี ผกก.สภอ.รองผกก. สว.สภต. หัวหนาสวนงานรัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชนทุกแหง
ตามที่จงั หวัดกําหนดใหมีการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน ในวันกอนสิน้ เดือน 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 12/2550 เสร็จเรียบรอยแลว และไดนํารายงาน
การประชุมดังกลาวลงเว็บไซตจังหวัดเพชรบุรี(www.Phetchaburi.go.th) แลว หากทานตองการแกไขรายงานการ
ประชุม ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 25 ของเดือน สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน
ครั้งที่ 1/255 ประจําเดือนมกราคม 2551 เนื่องจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการ ในพืน้ ที่
จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 30 มกราคม 2551 จังหวัดจึงขอเลื่อนกําหนดการประชุมเปนวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม
2551 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพริบพรี ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความ
เรียบรอย จังหวัดไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม ดังนี้
1. สวนราชการ/หนวยงานทีไ่ ดรับมอบนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสังกัด ขอใหนํา
แจงใหทปี่ ระชุมทราบ 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 ทีแ่ จงวาระการประชุมไมทนั ตามขอ 2 และประสงคจะแจงวาระในที่ประชุม
รับทราบในระเบียบวาระอื่นๆ ขอใหแจงฝายเลขานุการกอนการประชุม และหากมีเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอใหจัดเจาหนาที่ของหนวยงานไปแจกจายเอกสารในการประชุม กอนเวลา 09.00 น.
4. กรณีสวนราชการ/หนวยงาน มีความประสงคที่จะเผยแพรประชาสัมพันธเอกสารของสวนราชการ/
หนวยงาน ขอใหจัดเจาหนาที่ของหนวยงานไปแจกจายเอกสารกอนเวลา 09.00 น. เชนกัน
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กลาวโดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

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

สําเนาคูฉบับ
ที่ พบ 0016.3/ ว

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ 76000
มกราคม 2551

เรื่อง

การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน มกราคม 2551

เรียน รองผูวาราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จว.พบ. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 2
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการสวนกลาง นายอําเภอ
นายกเทศมนตรี ผกก.สภอ.รองผกก. สว.สภต. หัวหนาสวนงานรัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชนทุกแหง
ตามที่จงั หวัดกําหนดใหมีการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน ในวันกอนสิน้ เดือน 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 12/2550 เสร็จเรียบรอยแลว และไดนํารายงาน
การประชุมดังกลาวลงเว็บไซตจังหวัดเพชรบุรี(www.Phetchaburi.go.th) แลว หากทานตองการแกไขรายงานการ
ประชุม ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 25 ของเดือน สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน
ครั้งที่ 1/255 ประจําเดือนมกราคม 2551 เนื่องจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการ ในพืน้ ที่
จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 30 มกราคม 2551 จังหวัดจึงขอเลื่อนกําหนดการประชุมเปนวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม
2551 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพริบพรี ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความ
เรียบรอย จังหวัดไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม ดังนี้
1. สวนราชการ/หนวยงานทีไ่ ดรับมอบนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสังกัด ขอใหนํา
แจงใหทปี่ ระชุมทราบ 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 และประสงคจะแจงวาระในที่
ประชุมรับทราบในระเบียบวาระอื่นๆ ขอใหแจงฝายเลขานุการกอนการประชุมและหากมีเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอใหจัดเจาหนาที่ของหนวยงานไปแจกจายเอกสารในการประชุม กอนเวลา 09.00 น. ดวย
4. กรณีสวนราชการ/หนวยงาน มีความประสงคที่จะเผยแพรประชาสัมพันธเอกสารของสวนราชการ/
หนวยงาน ขอใหจัดเจาหนาที่ของหนวยงานไปแจกจายเอกสารกอนเวลา 09.00 น. เชนกัน
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กลาวโดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

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

รอง ผวจ....................................../............................
หน.สนจ....................................../.............................
หน.ฝาย....................................../.............................
หน.งาน....................................../.............................
เจาหนาที่..................................../............................

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ฝายอํานวยการ โทร 0 –3242-5573
ที่ พบ 0016.3 /
วันที่ 23 มกราคม 2551
เรื่อง การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน มกราคม 2551

เรียน ผูวา ราชการจังหวัดเพชรบุรี
เรื่องเดิม
ตามที่จงั หวัดกําหนดใหมีการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน ในวันกอนสิน้ เดือน 1 วัน เปน
ประจําทุกเดือน เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยไดประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน 2550 ครั้งที่ 12/2550 เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2550 ไปแลวนั้น
ขอเท็จจริง
สํานักงานจังหวัดไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
จึงเห็นควรนํารายงานการประชุมลง
ในเว็ปไซตจังหวัด สําหรับการประชุมครัง้ ที่ 1/2551 ตรงกับวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. แตเนื่อง
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กําหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพืน้ ที่จงั หวัด ในวันที่
30 มกราคม 2551 ซึ่ง ผวจ.พบ. ไดมีบญ
ั ชาใหเลื่อนไปเปนวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2551 พรอมนี้ ไดเสนอราง
ระเบียบวาระการประชุมครัง้ ที่ 1/2551 มาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอมาพรอมนี้

รอง ผวจ.พบ....................................../........................
หน.สนจ............................................./........................
หน.ฝาย............................................../........................
หน.งาน............................................../........................
เจาหนาที่............................................/........................

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 1/2551
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
--------------------------------ระเบียบวาระกอนการประชุม การมอบลูกเปตองใหกับโรงเรียนนํารองจังหวัดเพชรบุรี
(ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี)
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. แนะนําหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายชวพันธุ อันตรเสน ปศุสัตวจงั หวัดเพชรบุรี
2) ผอ. ศพช.เขต 7
3) นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒนเวช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
4) นายรังสรรค ทรวงชมพันธุ ประมงจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551 (สํานักงานคลังจังหวัด)
3.2 กฎหมาย ระเบียบ ใหม (สํานักงานคลังจังหวัด)
3.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี (สํานักงานคลังจังหวัด)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และคําของบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2552 (สํานักงานจังหวัด)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 การจัดกิจกรรมถวายเปนพระราชกุศลถวายแดสมเด็จพระพีน่ างเธอฯ
5.2 การนําเสนอวิสัยทัศนในการพัฒนาอําเภอ (อ.เมืองฯ, ทายาง, ชะอํา,เขายอย
5.3 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน กกต. จังหวัดเพชรบุรี (สนง.กกต.จังหวัด)
5.4 ผลการดําเนินงานของสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ
--------------------------------

