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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 2/2552
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 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
20
21
22
23
24
25

นายชาย
นายวีระ
นายประสาน
พ.อ.สีหเดช
พ.ท.จํารัส
พ.ต.อ.ทิวา
นายเจริญฤทธิ์
นายทวีศักดิ์
นายจินดา
นายสุระพงษ
นายสันติ
นายวิมล
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางวรรณา
นางสาวบังอร
นางสายฝน
นายประสิทธิ์
นายธนะ
นายสมนึก
พ.อ.ภูธนา

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
ดีสนธิโชติ
เข็มกลัด
บุญดําเนิน
จันทรทิมา
วัดอุดม
แอกทอง
ธีวีระปญญา
หรมระฤก
เลิศสําราญ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
สระปทุม
ภมรานนท
ศิริพร
พุมไมชัยพฤกษ
สวัสดี
ดีหะสิงห
มิตรชอบ

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

-226 นายสุธี
27 นางนิทรา
28 นายพิทักษ
29 นางสาวสมมาตร
30 นางสาวสุณี
31 นายภูริธัช
32 นายวิทยา
33 นายอรุณ
35 นายวรชาติ
36 นายสุรนิ ทร
37 นายสําเนา
38 นางสาวสิรินทร
39 นายเวชสุวรรณ
40 นางสาวณุวรรณา
41 นายสุเทพ
อําเภอ
42 นายไกร
43 จาเอกมานะ
44 นายธวัชชัย
45 นายนอบ
46 นายไพบูลย
47 นายสมชาย
48 นายปราโมทย
49 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
50 พ.ต.ท.ชาลี
51 พ.ต.ท.ยงยุทธ
52 พ.ต.ท.สําราญ
53 พ.ต.อ.ชูสงา
54 พ.ต.ท.จิระเดช
55 พ.ต.ท.พัฒน
56 พ.ต.ต.สวงค

ไวปญญา
แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
ธนจารุพัฒน
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
แสงหิรัญ
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
พุมงาม
อาจวิชยั
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
แทน คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

บุญบันดาล
หอมชืน่
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
สําเภาเงิน
ตันบุณยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เดชศิริ
ไพบูลยวงษ
ละมั่งทอง
ภูอาวรณ
ชมพูนิตย
รงควราโรจน
กันหะ

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง

-357
58
59
60
61
62
63

พ.ต.ท.วีรยศ
พ.ต.ท.วิโรจน
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.สร
ร.ต.อ.วิธวิทย
พ.ต.ท.สําราญ
พ.ต.ท.วชิระ

64 พ.ต.ต.ไสว

ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
สงาแสง
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
ตาดทองแถว
งามแฉง
พานิชการ
คีรี

65 พ.ต.ท.บําเพ็ญ
ผองรพีพฒ
ั น
66 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
67 พ.ต.ท.อํานาจ
หาญไฟฟา
68 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
69 ส.ต.ต.เกรียงศักดิ์
ถิ่นมีผล
สํานักนายกรัฐมนตรี
70 นางสาวศิริวิมล
บัวทอง
กระทรวงกลาโหม
71 พ.ท.พรภัทร
กังวาลไกล
72 ร.ท.ประยูร
อยูคง
73 น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
74 นายวรวรรธน
ภิญโญ
75 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
76 นายราเชนทร
อุดมศิริ
77 นายสมหมาย
สุขมิ่ง
78 นายชวลิต
พุทธบูชา
79 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
80 นายธนกร
รัตตมงคล

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูกาํ กับการวิทยาเขต 16 (เพชรบุรี)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
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กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
81 นายชัยพร
รูปนอย
82 นางดวงใจ
คุมสอาด
83 นางวิพาวรรณ
ไมตรีจิตร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
84 นายโกศล
เรืองสวาง
85 นางณัฐศิกาญจ
มณีฉาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
86 นางเรณู
วองสงสาร
87 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
89 นายสมบูญ
ธัญญาผล
90 นายเสนห
ลาภอารมณ
คณะมะ
91 นายพิทยา
92 นายสมเกียรติ
นวลละออง
93 นายทวี
อานอาชา
94 นายภาสันต
นุพาสันต
95 นายนที
สะอาดนัก
96 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
97 นายสุรยุทธ
สันตจิต
98 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
99 นายศิวะนิตย
กุญชรทรัพย
100 นายประกิต
ขําเลิศ
101 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
102 นายสมชัย
นาคเงินทอง
103 นายสวาง
รัตนนรา
104 นายวันชัย
พรหมประวัติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
105 นายแมนชูวงศ
นาครักษา
106 นายสุพัฒน
เปยนุช

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอ ํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
แทน ผูอาํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
107 นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
108 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
109 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
110 นางนิธิมา
ไชยชโย
แทน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
111 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
112 นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
113 นายอรุณ
สืบสายชล
ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
114 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
115 นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
116 นายสุพจน
สวนอินทร
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
117 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118 นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119 นายสมจิตร
เรืองทิพย
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120 ผศ.ดร.นิวัติ
กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
122 นายยรรยงค
เจริญศรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
123 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
124 นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
125 นายสมหมาย
ลิ้มเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
126 นางสาวบังอร
พรายประทีป
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
127 นางชญาดา
นาควัชรานันท
แทน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
128 นางโกศล
หลักเมือง
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
129 นางสาวชุติมา
ชูชวง
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ไหมทอง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
131 นายวีระ
ทองศิลา
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
132 นายณรงค
นิติกาล
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
133 นางพูลจิตร
สุคนธปฏิภาค
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
134 นางเพ็ญแข
พินิจ
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
135 นางปญจพร
อินบํารุง
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี
สํานักงานอัยการสูงสุด
136 นายไพรัช
เชื้อทองฮัว
อัยการจังหวัดเพชรบุรี
137 นายวาที
อากาศวิภาต
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ภาคเอกชน
138 นายพินิจ
จันทรฉาย
แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
139 นางสุขใจ
ชื่นจิต
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
140 นางสาวจิตรา
ทับยูง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
141 นายวัชรา
ลาภหลาย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
142 นายภราดร
เวทยนุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
143 นายอํานาจ
บัวหลวง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
144 นายพิรัตน
บัวทอง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
145 นายวรรธน
เติมวรรธนภัทร
146 นายณัฐกฤช
กรีธาธร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
ผูเขารวมประชุม
147 ด.ต.ศักนรินทร
สรอยสัมพันธ
แทน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
148 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
149 นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
2 ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
3 หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
4 ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
5 ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
6 ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
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20
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ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. แนะนําหัวหนาสวนราชการ
หัวหนาสวนราชการที่ยายมาปฏิบัติงานใหมในพื้นที่จังหวัด แนะนําตัวตอที่ประชุมตามลําดับ ดังนี้
1) นายวันชัย
พรหมประวัติ หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี
2) นายอรุณ
สืบสายชล
ผูจัดการประปาเพชรบุรี
3) พันโทพรภัทร
กังวาลไกล
ผูบังคับกองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552
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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 5,473.01 ลานบาท รายจายประจํา 3,277.54 ลานบาท เบิกจาย 2,691.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ
82.13 คงเหลือ 585.86 ลานบาท รายจายลงทุน 2,195.47 ลานบาท เบิกจาย 898.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ
40.91 คงเหลือ 1,207.35 ลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 สรุ ป การเตรี ย มการสนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม สุ ด ยอดผู นํ า อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 14

จังหวัดเพชรบุรี
ตามที่รัฐบาลกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยจังหวัดเพชรบุรีไดเตรียมความพรอม
เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ในดานการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประชุมดังกลาว
ใหกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ และขอความรวมมือในการเปน
เจาภาพที่ดี รวมทั้งการชวยกันทําความสะอาดบานเมือง กําหนดใหมีศูนยประสานงานในการจัดประชุม โดย
จัดเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ทําหนาที่ประสานการปฏิบัติ กําหนดมาตรการในการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย และการจราจร กําหนดแผนการซักซอมการปองกันอัคคีภัย พรอมติดตั้งปายตอนรับคณะผูนํา
อาเซียน และประดับธงชาติของประเทศตาง ๆ ที่เขารวมประชุม ดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว
การเตรียมความพรอมในดานการรักษาพยาบาล และเตรียมความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค ตลอด
ระยะเวลาจนกวาจะเสร็จสิ้นการประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
4.2 การระบุตําแหนงและการเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สรุปรายงานการประชุมการระบุตําแหนงและการเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จาก “ระบบซี” เปน “ระบบจําแนกตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะงาน” ที่ประชุมมีมติใหการระบุตําแหนง
และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ มี 2 ประเภท ไดแก ประเภท
ผูบริหาร และประเภทอํานวยการ ใหระบุเฉพาะชื่อตําแหนง โดยใหใชชื่อตําแหนงในการบริหาร คือ ประเภท
บริหาร เชน ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี เปนตน ประเภทอํานวยการ เชน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการกอง เปนตน ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ใหระบุทั้งชื่อตําแหนง และระดับตําแหนง โดยให
ใชชื่อตําแหนงในสายงาน และระบุระดับตําแหนงในสายงานตอทายชื่อตําแหนง โดยไมตองระบุคําวา “ระดับ”

-9และใหพิมพติดกัน คือ ประเภทวิชาการ เชน สายงานนิติกร ใหระบุวา นิติกรปฏิบัติการ หรือนิติกรชํานาญการ
ฯลฯ ประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานธุรการ ใหระบุวา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือเจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน เปนตน ในสวนของการเปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ไดกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐ
จะตองขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตร ดังนี้ คือ บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
หรือในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล เลื่อนยศ เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยน
ตําแหนงหรือยายสังกัด ทั้งนี้ บัตรประจําตัวเดิม (ระบบซี) ยังคงใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุ ในกรณีของการ
แตงเครื่องแบบขาราชการ ไดอนุโลมใหขาราชการคงสิทธิการแตงเครื่องแบบตามระบบซีไปพลางกอน จนกวา
กฎสํานักนายกรัฐมนตรีจะมีผลใชบังคับ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
4.3 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สถานภาพโครงการและการเบิ ก จ า ยโครงการตามงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 จํ า นวน 35 โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 223,970,500 บาท แยกเป น ประเด็ น
ยุทธศาสตรนาอยู จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 87,990,000 บาท จัดซื้อจัดจาง จํานวน 8 โครงการ
ยังไมมีการเบิกจาย ยุทธศาสตรนาเที่ยว จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 66,188,100 บาท จัดซื้อจัดจาง 11
โครงการ ก อ หนี้ ผู ก พั น 3 โครงการ เบิ ก จ า ยแล ว จํ า นวน 320,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 0.48 คงเหลื อ
65,868,000 บาท ยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 57,846,800 บาท จัดซื้อ/
จัดจาง 5 โครงการ กอหนี้ผูกพัน 1 โครงการ เบิกจายแลว จํานวน 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.09 คงเหลือ
57,796,800 บาท SMEs และ OTOP จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 11,945,700 บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน
2 โครงการ เบิกจายแลว จํานวน 1,120,900 บาท คิดเปนรอยละ 9.38 คงเหลือ 10,824,800 บาท รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม
4.4 การจัด ทํ าแผนพัฒนาและแผนปฏิ บั ติก ารประจํ า ป (คํ า ของบประมาณ) ของ
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สรุ ป ภาพรวมโครงการตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556 จํ า นวน
432 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,034,549,783 บาท แยกตามประเด็นยุทธศาสตร การทําใหเพชรบุรีสวย
สะอาด มั่นคง ปลอดภัย สังคมและชุมชนเขมแข็ง ประชาชนไดรับการบริการที่ดีจากรัฐ จํานวน 604 โครงการ
งบประมาณ 742,254,433 บาท ยุทธศาสตรการพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยว สถานที่ประชุมสัมมนา กิจกรรม
นั น ทนาการ และเป น แหล ง เรี ย นรู ชุ ม ชนธรรมชาติ แ ละการเกษตร จํ า นวน 79 โครงการ งบประมาณ
3,790,120,586 บาท ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการสงออก
และบริโ ภคภายในประเทศ จํา นวน 544 โครงการ งบประมาณ 451,988,684 บาท ยุท ธศาสตรสง เสริ ม
อุตสาหกรรม SMEs และ OTOP จํานวน 64 โครงการ งบประมาณ 50,186,080 บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม

- 10 4.5 นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 13 และวันที่ 20 มกราคม 2552 อนุมัติมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ รวม 25 มาตรการ โดยใชงบประมาณกลางป จํานวน 155,000 ลานบาท ภายใต 4 แผนงาน คือ
แผนงานฟนฟูและสรางความเชื่อมั่นดานเศรษฐกิจ แผนงานสงเสริมรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ดานสังคม แผนงานรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และแผนงานรายจายชดเชยเงินคงคลัง โดยมีมาตรการ
ที่สําคัญและเกี่ยวของกับจังหวัด เชน
1. โครงการชวยเหลือคาครองชีพผูประกันตนและขาราชการที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท
ชวยเหลือ คนละ 2,000 บาท
2. โครงการชวยเหลือคนตกงาน โดยการจัดอบรมผูวางงานและใหเงินเดือน ๆ ละ 5,000 บาท
ระหวางอบรม 6 เดือน
3. โครงการสานตอกองทุน SML
4. โครงการตออายุ 6 เดือน 5 มาตรการ (น้ํา ไฟ รถเมล รถไฟ) ตออายุออกไปอีก 6 เดือน
5. โครงการชวยเหลือเงินยังชีพคนชระ อายุ 60 ปขึ้นไป คนละ 500 บาท/เดือน
6. โครงการชวยเหลือคาครองชีพ อสม. คนละ 600 บาท/เดือน
7. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร สรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
8. โครงการถนนปลอดฝุน ลาดยางในชนบท ระยะทาง 490 กิโลเมตร ฯลฯ
การเตรียมการรองรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การมาตรการต า ง ๆ ของรั ฐ บาลจะดํ า เนิ น การผ า นกระทรวง กรม
ในสวนกลางตามภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งจะลงสูจังหวัดตามหนวยงานในสังกัด จึงขอใหหนวยงานที่มีภารกิจ
รับผิดชอบหรือเกี่ยวของและอําเภอ ดําเนินการเพื่อใหมาตรการของรัฐบาล บรรจุและลงสูกลุมเปาหมาย และ
ประชาชนอยางแทจริง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา
กรมปศุสัตว ไดจัดทําโครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และลดความเสี่ยง
ปศุสัตวจังหวัด
จากการถูกสุนัขกัด ประจําป 2552 โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ จะดําเนินกิจกรรม
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และฉีดยาคุมกําเนิดใหกับสุนัข ตามสถานที่ตาง ๆ อาทิ วัด โรงเรียน ตลาด
แหลงชุมชนที่มีสุนัขไมมีเจาของ พื้นที่ยากจนหรือบริการเขาถึงไดยาก นอกจากนี้ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ไดข อร ว มมือกั บ สถานพยาบาลสัตว รวมรณรงค ฉีด วั คซีน ปองกัน โรคพิษ สุนัขบ า โดยลดราคาวัคซี น และ
ยาคุมกําเนิดเพศเมีย เข็มละ 30 บาท ในชวงรณรงคฯ มีรายชื่อสถานพยาบาลสัตว ดังนี้

- 11 1. เพ็ทคลินิกรักษาสัตว เลขที่ 105 ถ.พงษสุริยา ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2. หมอตาลรักษสัตว เลขที่ 24 ถ.พงษสุริยา ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3. สัตวแพทยรักษาสัตว เลขที่ 57 ถ.ชีสระอินทร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4. วัชระรักษาสัตว
ถ.ราชวิถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
5. คลินิกสัตวแพทย เลขที่ 99 ถ.บริพัตร ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
6. ธีรรัชรักษาสัตว
เลขที่ 496/2 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
7. ชะอําสัตวแพทย
เลขที่ 53/2 ถ.ราษฎรพลี 1 ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
8. ทายางสัตวแพทย ถ.ใหญทายาง ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
9. ตนน้ําสัตวแพทย เลขที่ 687/1 ม.1 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
เมื่ อ มี ก ารกํ า หนดเวลาและจุ ด ที่ ข อรั บ บริ ก ารตามโครงการดั ง กล า ว ให แ น น อนชั ด เจน
แลวจะแจงประชาสัมพันธใหทราบตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.

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

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

