รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 12/2551
วันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1
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21
22
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24

นายชาย
นายวีระ
นายประสาน
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.สีหเดช
นายนิรันดร
นายเพชรฤกษ
นายจินดา
นางวรรณี
นางลัดดาวรรณ
นายปญญา
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางวรรณา
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายยืน
นายบวร
พ.อ.ภูธนา

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
วัชรขจร
ดีสนธิโชติ
สมสมาน
แทนสวัสดิ์
แอกทอง
สันตมนัส
สุขเจริญ
พึงประสพ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
สระปทุม
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
อวมสําอางค
จันทรวงศ
มิตรชอบ

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

-225 นายวีระศักดิ์
26 นางสาวสนองใจ
27 นายพิทักษ
28 นางสาวสมมาตร
29 นางสุนิสา
30 นายภูริธัช
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นายกุศล
34 นางสาวณุวรรณา
35 นายสุเทพ
อําเภอ
36 นายไกร
37 นายประจวบ
38 นายธวัชชัย
39 นายนอบ
40 นายไพบูลย
41 นายสมชาย
42 นายปราโมทย
43 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
44 พ.ต.อ.วิฑูรย
45 พ.ต.อ.ภาณุเดช
46 พ.ต.ท.อาจิน
47 พ.ต.ต.นําพล
48 พ.ต.อ.บัญญัติ
49 พ.ต.อ.จรูญ
50 พ.ต.ต.ศิรวัศ
51 พ.ต.ท.จักรพันธ
52 พ.ต.ท.โสพิน
53 พ.ต.ท.สร

ประภาวัฒนเวช
โพธิรังษี
บุญชูกุศล
รัตนแสง
อับดุลนิเลาะ
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
โพธิ์สวุ รรณ
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

บุญบันดาล
แสงสุวรรณ
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
สําเภาเงิน
ตันบุณยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
บัวผัน
ทรงไพโรจน
เพียรสวัสดิ์
จันดา
ค้ําคูณ
แกงสันเที้ยะ
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
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55
56
57

พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ต.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.วชิระ
พ.ต.ต.ยอดยิ่ง

รังสิมันต
เกตุมั่งมี
พานิชการ
ชมมี

58 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
59 พ.ต.ท.อํานาจ
หาญไฟฟา
ั น
เรืองขจร
60 พ.ต.ท.พิพฒ
61 ร.ต.อ.วิโรจน
บํารุงกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรี
62 นางสาวศิริวิมล
บัวทอง
กระทรวงกลาโหม
63 ร.อ.สุชาติ
พรมธิมา
64 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
65 น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66 นางสุเกียง
สุดสวาท
67 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
68 นางสาววิชาดา
จุนบุญ
69 นายจาตุรณต
สยนานนท
70 นายขจร
เศรษฐยานนท
สุภาพจน
71 นายประสบชัย
72 นายอนันต
อักษรแกว
73 นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
74 นายชัยพร
รูปนอย
75 นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
76 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานภาคกลาง เขต 2
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
77 นายโกศล
เรืองสวาง
78 นายสนิท
สกุทา
79 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
80 นางเรณู
วองสงสาร
81 วาที่ ร.ต.สมนึก
คงทริตม
82 นายเอนก
ลาภผล
83 นายเสนห
ลาภอารมณ
84 นายอําพล
กมลเนตร
85 นายดนัย
นาคประเสริฐ
86 นายทวี
อานอาชา
87 นายอานนท
ที่ปรึกษา
88 นายชะโลม
ขวัญเมือง
89 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
90 นางเจตนิพิฐ
นิมาภาศ
91 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
92 นายวิชัย
ไตรสุรัตน
93 นายเกษม
ชุมแอน
94 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
95 นายบุญยืน
เอี่ยมนอย
96 นายนพคุณ
โชติวรานันท
97 นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
98 พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
99 นายสุพัฒน
เปยนุช
100 นายชัยวัฒน
ลิ้มลิขิตอักษร
101 นายไพโรจน
นาครักษา

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอ ํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและทดสอบพันธุสัตวนา้ํ เพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยพืชสวนเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
102 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
103 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ
แทน ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
104 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
105 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
106 นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
107 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
108 นายพงษนรินทร
อัศวเศรณี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
109 นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
110 นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
111 นายไอยเรศ
ชัยกุล
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
112 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) เพชรบุรี
113 นายฉออน
นาคเฮง
แทน ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
114 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
115 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
116 นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
117 นายประสาร
สงาแสง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118 นายรัชพล
ปจพิบูลย
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119 นายสมจิตร
เรืองพิทักษ
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120 ผศ.ดร.เอกศักดิ์
บุตรลับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
122 นางวสิฏฐา
อินทรสมบัติ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
123 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
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125
126
127
128
129
130

นายชัยยง
นายสมหมาย
นายชาญณรงค
นายวรวิทย
วาที่ พ.ต.ณรงคศักดิ์
นายวีระ
นางสาวโสภิดา

131 นายจรัสพงษ
132 นายณรงค
133 นายพูลจิตร
กระทรวงสาธารณสุข
134 นางชลลดา
135 นายมาโนช
สํานักงานอัยการสูงสุด
136 นายไพรัช
137 นายวาที
ภาคเอกชน
138 นายนคร
139 นายวิเชียร
140 นางบุญสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
141 นางสุขใจ
142 นายสุรวัฒน
143 นายพิชยั
144 นายนจํารัส
145 นายภราดร
146 นายอธิก
147 นายอํานาจ
148 นายพิรัตน

สุวรรณคังคะ
ลิ้มเจริญ
รัตนา
กิตติคุณศิริ
นพคุณ
ทองศิลา
สุรินทะ
วรรณสอน
นิติกาล
สุคนธปฏิภาค

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

คลายคลึง
ศรีแกว

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
เรียบรอย
นุชนิยม

แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อยูเปนสุข
สันติเมธากุล
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
คงจรูญ
บัวหลวง
บัวทอง

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก

-7-

ผูเขารวมประชุม
149 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
150 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
151 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
152 นายวุทธชัย
อาภานุกูล
จาจังหวัดเพชรบุรี
153 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
154 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
155 นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
2. ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
3. ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
4. ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
5. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
6. ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักงานชลประทานที่ 14
7. ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 4
8. ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
9. ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
10. ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
11. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
12. ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
13. นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
14. นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
15. นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
16. นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
17. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-8ระเบียบวาระกอนการประชุม
1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศเกียรติคุณ จํานวน 5 ราย คือ
นายไกร บุญบันดาล นายอําเภอเมืองเพชรบุรี นายประจวบ แสงสุวรรณ นายอําเภอทายาง นายสมชาย บํารุงทรัพย
นายอําเภอบานลาด นายปราโมทย สําเภาเงิน นายอําเภอหนองหญาปลอง และนายสุทธิพงษ ตันบุณยศิริเดช
นายอําเภอแกงกระจาน
2. มอบประกาศนียบัตรแกเกษตรดีเดน สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว จํานวน 3 ราย คือ นายบุญเลิศ
บัวโรย เกษตรผูเลี้ยงแพะ นายจํารัส เพชรมณี เกษตรผูเลี้ยงโคขุน และนายประจิน เสียงเพราะ เกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ราย คือ นายบุญยืน
เอี่ยมนอย ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี และนายดนัย นาคประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยวิจัย
พืชสวนเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
คลังจังหวัด
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
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 3,350.70 ลานบาท รายจายประจํา 2,238.67 ลานบาท เบิกจาย 1,519.77ลานบาท คิดเปนรอยละ
67.89 คงเหลือ 718.90 ลานบาท รายจายลงทุน 1,112.03 ลานบาท เบิกจาย 107.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ
9.67 คงเหลือ 1,004.53 ลานบาท
ขอให ทุ ก ส ว นราชการเตรี ย มความพร อ มด า นการจั ด ทํ า โครงการ เพื่ อ รองรั บ การจั ด สรร
ประธาน
งบประมาณประจําป 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

-9ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ

4.1 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2551
เปนตนไป ดังนั้น เพื่อใหขาราชการและประชาชนไดรับทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมาย
ฉบั บนี้ โดยเฉพาะมาตรา 131 ก.พ. ไดจั ด ทํ า มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง และจั ดตํ า แหน ง ข า ราชการของ
ทุ ก ส ว นราชการเข า ประเภทตํ า แหน ง สายงาน และระดั บ ตํ า แหน ง ตามมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง และ
ไดประกาศใชแลวภายใน 1 ป ใหจัดคนลงภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศ ซึ่ง ก.พ. จะประกาศการจัดประเภท
ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ตาม พ.ร.บ. ใหม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551
การจัดทําบัญชีตําแหนงและบัญชีแตงตั้งขาราชการ ยังคงสภาพของตําแหนงและผูดํารง
ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดไวเดิม การจัดตําแหนงสายงานและระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและ
โครงสรางตําแหนงใหม และคงสิทธิของขาราชการที่มีในปจจุบัน โดยเฉพาะใชระบบตําแหนงใหมพรอมกัน
ทุกสวนราชการ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ซึ่ง ก.พ.ไดจัดทําหนังสือเวียน ประกอบดวย 3 กฎ ก.พ. 2 ระเบียบ
และ 1 ขอบังคับ มาตรฐานกําหนดตําแหนง การใชบังคับ พ.ร.บ. การเทียบตําแหนง การดําเนินการตามบท
เฉพาะกาล การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ การคั ด เลื อ กบรรจุ การปรั บ
เงินเดือน/เงินประจําตําแหนง เขาบัญชี พ.ร.บ. หลักเกณฑการศึกษา วิจัยในตางประเทศ โดยสาระสําคัญของ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง มีดังนี้ ตําแหนงทั่วไป 89 สายงาน วิชาการ 149 สายงาน อํานวยการ 3 สายงาน
และบริหาร 4 สายงาน
การจัดตําแหนงประเภทบริหารในระดับ 11 ไดแก ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา และระดับ 10
ไดแก รองปลัดกระทรวง อธิบดีหรือเทียบเทา ผูตรวจราชการกระทรวง จัดอยูในประเภทผูบริหารระดับสูง
ระดับ 9 รองอธิบดีหรือเทียบเทา อยูในประเภทผูบริหารระดับตน ระดับ 9 บส. ไดแก ผูอํานวยการสํานักหรือ
เทียบเทา จัดอยูในประเภทอํานวยการระดับสูง ระดับ 8 บก. ไดแก ผูอํานวยการหรือเทียบเทาหัวหนาสวน
ราชการระดับจังหวัด จัดอยูในประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 10 และ 11 (วช./ชช.)
จัดอยูในระดับทรงคุณวุฒิ ระดับ 9 (วช./ชช.) จัดอยูในระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 8 (ว./วช.) จัดอยูในระดับชํานาญ
การพิเศษ ระดับ 6 และ 7 (ว./วช.) จัดอยูในระดับชํานาญการ ระดับ 3, 4, 5 จัดอยูในระดับปฏิบัติการ ประเภท
ทั่วไป ระดับ 1, 2, 3, 4 จัดอยูในระดับปฏิบัติงาน ระดับ 5, 6 จัดอยูในระดับชํานาญงาน ระดับ 7, 8 จัดอยูใน
ระดับอาวุโส ฯลฯ
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กฎ ก.พ. กฎ ก.พ.ค. ระเบี ย บ ก.พ. ข อ บั ง คั บ ก.พ. และ
หนังสือเวียน สามารถ Download จาก www.ocsc.go.th

- 10 4.2 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป (คําของบประมาณ)
ของจังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
ตามระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ.2550 มาตรา 52 (3) การบริ ห ารงาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
แบบบูรณาการ โดยจังหวัด/กลุมจังหวัด ยื่นคําของบประมาณใหสอดคลองตามแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจังหวัด
ตองจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ ความตองการของ
ประชาชน และการจัดทําแผนของ อปท./สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ ที่กระทําในพื้นที่จังหวัด และกําหนด
องคก ร กํา หนดนโยบาย และองค ก รในการจั ด ทํา แผนพั ฒ นาสัง คม/กลุม จัง หวัด ตามร า ง พ.ร.ฎ ว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัด และกลุมจังหวัด พ.ศ. ....... กําหนด
วิธีการและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด กําหนดแนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
ประจํ า ป ข องจั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด ตลอดจนกํ า กั บ และติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามแผน ซึ่ ง ขณะนี้ ยั ง เป น
รางกฎหมายรอการประการใช
การเตรี ย มการของจั ง หวั ด คื อ แต ง ตั้ ง องค ก รการจั ด ทํ า แผน ประกอบด ว ย การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ แตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรอง จัดทํารางแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป แตงตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมความคิดเห็นและปญหาความตองการของ
ประชาชนระดับอําเภอ จัดทําปฏิทินการจัดทําแผนฯ คือ ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (3 กันยายน 2551)
หนว ยงาน/อํ า เภอรวบรวมแผนงาน/โครงการตามประเด็น ยุท ธศาสตรจั ง หวั ด (ธัน วาคม 2551) แตง ตั้ง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานที่เ กี่ยวของกับการจัดทํา แผน (ธันวาคม 2551) คณะกรรมการ
กลั่นกรอง จัดทํารา งแผนฯ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ (ธันวาคม 2551) คณะกรรมการ กบจ.
ประชุมพิจารณาแผนฯ (ธันวาคม – มกราคม 2551) จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาจังหวัดจาก
ทุกภาคสวน (มกราคม 2551) สงแผนฯ ใหสํานักงบประมาณ (มกราคม 2551) เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความรวมมือจากอําเภอ รวบรวมปญหา
ความต อ งการจากการประชาคม/แผนชุ ม ชนที่ เ กิ น ขี ด ความสามารถของอํ า เภอ จั ด ลํ า ดั บ เสนอป ญ หา
ความตองการ/โครงการใหจังหวัด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 สําหรับสวนราชการใหดําเนินการเสนอ
แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม ยุทธศาสตรจังหวัด และใหคณะทํางาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อบูรณาการโครงการดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่30 ธันวาคม 2551
คณะทํางานกลั่นกรองการจัดทํารางแผนฯ ดําเนินการประชุมคณะทํางาน พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดทํา
รางแผนฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 4.3 การรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาฯจังหวัดเพชรบุรีไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช ว งเทศกาลป ใ หม 2552 โดยสํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ได บู ร ณาการร ว มกั บ
ทุกภาคสวน รวมปฏิบัติตามแผนและมาตรการในการปองกันและลดอุบัติเหตุเปนศูนยประสานการบริหาร
จัดการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายในการรักษาชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูใชรถ
ใชถนน การดําเนินการมีการตั้งจุดตรวจบริการหลักเพื่อแจงเตือนประชาชนและขอความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรบนถนนสายหลักและสายรอง จัดชุดตรวจวัดแอลกอฮอล ตรวจจับความเร็ว ปรับปรุงเสนทาง
การจราจร จัดทีมแพทย พยาบาล หนวยกูชีพและกูภัยฉุกเฉิน เพื่อรองรับผูบาดเจ็บ ตั้งจุดบริการรวมซอม
ยานพาหนะ และกวดขันวินัยจราจร ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ทุกอําเภอ รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกในการประชุมแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประจําป 2551
ขณะนี้ถึงกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
90/91) ประจําปภาษี 2551 โดยมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 มกราคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2552 ซึ่งสามารถยื่น
แบบแสดงรายการได ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา และในปจจุบันไดเพิ่มชองทางการใหบริการแก
ผูเสียภาษี โดยเปดใหบริการยื่นแบบแสดงรายการไดดวยตนเองทางอินเทอรเน็ต โดยยื่นผานเว็ปไซตของ
กรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th นอกจากนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเสียภาษีอากร ในการ
ใหบริการยื่นแบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดจนใหคําแนะนําและชี้แจงการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ทาง
อินเทอรเน็ต สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จะไดเปดบริการตั้งบูธประชาสัมพันธการยื่นแบบแสดงรายการ
(ภ.ง.ด.90/91) ทางอินเทอรเน็ต ณ ศูนยการคาบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาเพชรบุรี ในระหวางวันที่ 11 – 31
มีนาคม 2551 ตั้งแตเวลา 10.00 – 18.00 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) และในกรณีที่ผูมีเงินไดทานใดไดถูก
หักภาษีไวเกิน ขอแนะนําใหยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอคืนภาษีเงินไดแตเนิ่น ๆ เพราะยิ่งยื่นแบบฯ เร็ว ก็จะได
คืนเงินเร็ว ภายใน 15 วัน เทานั้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม
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- 12 4.5 รางพระราชบัญญัติจดั ตั้งจังหวัดไกลกังวล พ.ศ.
ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดแจงใหจังหวัดสํารวจตรวจสอบความคิดเห็นและความเปนไปได
ปลัดจังหวัด
ในการจัดตั้งจังหวัดไกลกังวล ตามหลักเกณฑการจัดตั้งจังหวัดใหม โดยไดแยกอําเภอปราณบุรี อําเภอหัวหิน
และอําเภอสามรอยยอด ออกจากการปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดแยกอําเภอชะอําออกจากการ
ปกครองจั ง หวัดเพชรบุ รี รวมตั้ ง ขึ้ น เปน จั ง หวั ด ไกลกั ง วล ทั้ ง นี้ ใหจัง หวัดดํา เนิน การแจ ง ผล ภายในวั น ที่
16 มกราคม 2552 ซึ่งจังหวัดจะไดดําเนินจัดสงแบบสอบถามสํารวจตรวจสอบความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ตามขอสั่งการที่กลาวขางตนใหทุกสวนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง จังหวัดจึงใครขอความรวมมือทุกสวนราชการ
ดําเนินการกรอกแบบสอบถามดังกลาว สงใหจังหวัดตอไป
มติที่ปนระชุม
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เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางพิมพลกั ษณ ตัง้ พงศาวลีกุล)
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(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

