รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
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นายชาย
นายวีระ
นายประสาน
พ.ท.จํารัส
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร
นายทวีศักดิ์
นายสาธิต
นางวรรณี
นายสันติ
นายวิมล
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสมภพ
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางวรรณา
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายธนะ
นายบวร
พ.ท.สมิง
นายวีระศักดิ์
นางนิทรา

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
เข็มกลัด
วัชรขจร
สมสมาน
วัดอุดม
รัตนศรีทอง
สันตมนัส
หรมระฤก
เลิศสําราญ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
เริ่มคิดการ
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
สระปทุม
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
สวัสดี
จันทรวงศ
ทองคํา
ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
แทน สถิติจงั หวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี

-227 นายพิทักษ
28 นายชาญศักดิ์
29 นางสุนิสา
30 นายภูริธัช
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นายวรชาติ
34 นายเวชสุวรรณ
35 นายทรงเกียรติ
36 นายสําเนา
37 นายประสาร
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายไกร
41 นายประจวบ
42 นายธวัชชัย
43 นายนอบ
44 นายไพบูลย
45 นายสมชาย
46 นายปราโมทย
47 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย
49 พ.ต.ท.ไชยกร
50 พ.ต.อ.ชาลี
51 พ.ต.ท.จีระศักดิ์
52 พ.ต.อ.บัญญัติ
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ต.บุญเสริม
55 พ.ต.ท.วีรยศ
56 พ.ต.ท.จักรพันธ
57 พ.ต.ต.ถิภัณฑ

บุญชูกุศล
โพประยูร
อับดุลนิเลาะ
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
อาจวิชยั
เชาวนโอภาส
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

บุญบันดาล
แสงสุวรรณ
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
สําเภาเงิน
ตันบุณยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
ศรีหลาเดโช
สรอยสุมณฑา
วีระวรรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา
พูลถิน
ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
แกงสันเที้ยะ
อินสุข

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ

-358
60
61
62

พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.วชิระ

63 พ.ต.ท.หญิง

ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
พานิชการ
เมืองภักตร

64 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
65 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
สํานักนายกรัฐมนตรี
66 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
67 ร.อ.สุชาติ
พรมธิมา
68 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
70 นางสาววิชาดา
จุนบุญ
71 นางสุเกียง
สุดสวาท
72 นางอนงคนารถ
อรรถจันทร
73 นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
74 นางศรีรัตนา
สทานไตรภพ
75 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
76 นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
77 นายชัยพร
รูปนอย
78 นางดวงใจ
คุมสอาด
79 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
80 นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน
81 นางนภา
มณีโชติ
82 นายเพทาย
ฉาวเกียรติคุณ

สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

-4กระทรวงเกษตรและสหกรณ
83 นางเรณู
วองสงสาร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
84 นางนงนภัส
อภิกรรัตน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
85 นายสมบูญ
ธัญญาผล
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
86 นายเสนห
ลาภอารมณ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
87 นายอิสรา
หลาสุดตา
88 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
89 นายสมเกียรติ
นวลละออง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
90 นางสาวนวพร
อยูสบาย
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
91 นายอานนท
ที่ปรึกษา
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
92 นายสมบัติ
ตันติสังวรางกูล
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
93 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
94 นายสมใจ
นาควารี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
95 นายคนึง
พงษศรีเจริญสุข
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
96 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
97 นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
98 นายศุภชัย
เมงพัด
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
99 นางสาวบุญรัตน
บัวเกตุ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
100 นายประทักษ
เสรีรักษ
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
101 นายสวาง
รัตนนรา
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
102 นายพนัส
กลีบบัว
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
103 พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
104 นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
105 นายชัยวัฒน
ลิ้มลิขิตอักษร
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
106 นายชุมพล
เหมหงษา
แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
107 นายไพโรจน
นาครักษา
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
108 นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
109 นางญาณิศา
กตเวทวารักษ
แทน ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
110 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี

-5กระทรวงพลังงาน
111 นางศิริวรรณ
พุทธคุณ
กระทรวงพาณิชย
112 นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
113 นางนิยดา
หมื่นอนันต
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
114 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
115 นายชูชีพ
รวมบุญ
116 นายสุวรวุฒิ
เรืองมงคล
กระทรวงยุตธิ รรม
117 นายกฤช
กระแสรทิพย
118 นายสุชาย
จาตุรพิทกั ษกลุ
กระทรวงแรงงาน
119 นายกิตติ
ภูศรี
กระทรวงวัฒนธรรม
120 นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
121 ผศ.ดร.นิวัติ
กลิ่นงาม
122 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
123 นายประชุม
แสงกสิกรณ
124 นายสมจิตร
มีวาสนา
125 นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
126 นายสมหมาย
ลิ้มเจริญ
127 นายสมรักษ
แตวัฒนา
128 นายชาญณรงค
รัตนา
129 นางโกศล
หลักเมือง
130 นางสาวชุติมา
ชูชวย
131 นายวีระ
ทองศิลา
132 นางสาวโสภิดา
สุรินทะ
133 นายวิเชียร
134 นายณรงค

ฉิมสัญชาติ
นิติกาล

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
แทน ผูจดั การประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจดั การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด

-6กระทรวงสาธารณสุข
135 นางชลลดา
คลายคลึง
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
136 นางวิภาพร
จันทรเศวต
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี
สํานักงานอัยการสูงสุด
137 นายวรภาส
ปนแกว
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ภาคเอกชน
138 นายพินิจ
จันทรฉาย
แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
139 นายวิเชียร
เรียบรอย
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
140 นายสุบัน
สวัสดิ์ประภา
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
141 นางสุขใจ
ชื่นจิต
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
142 นายสุรวัฒน
อยูเปนสุข
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
143 นายพิชยั
สันติเมธากุล
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
144 นายนจํารัส
พริ้มพราย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
145 นายภราดร
เวทยนุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
146 นายอํานาจ
บัวหลวง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
ไมจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
147 นายจรัญ
ผูเขารวมประชุม
148 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
149 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
150 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
151 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
152 นายกําจัด
พงษวดี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. รอง ผอ.รมน.จว.พบ.(ฝท.)
2. อัยการจังหวัดเพชรบุรี
3. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
4. ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
5. ผูกํากับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
6. ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
7. ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
8. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2

-79.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) เพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2551

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 4,434.27 ลานบาท รายจายประจํา 2,775.58 ลานบาท เบิกจาย 2,131.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ
76.80 คงเหลือ 644.02 ลานบาท รายจายลงทุน 1,658.69 ลานบาท เบิกจาย 533.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ
32.09 คงเหลือ 1,126.40 ลานบาท

-83.2 รายงานสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2551
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2551 (มกราคม – ธันวาคม 2551) ปรับตัวดีขึ้น
คลังจังหวัด
จากปที่แลว เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นทางดานเกษตรกรรม ดานการทองเที่ยว และดานการบริโภค (ป พ.ศ.2550
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจชะลอลงทุกดาน เปนผลตอเนื่องจากเหตุการณปฏิรูปการปกครองชวงปลายป พ.ศ.2549
ฉุดดึงความเชื่อมั่นของผูผลิต ผูบริโภค นักลงทุน และนักทองเที่ยว) โดยป พ.ศ.2551 ปรับตัวดีขึ้น ดังนี้
ดานเกษตรกรรมที่สํา คัญ มีมูลค าผลผลิตขยายตั ว รอยละ 67.55 การท องเที่ ยวสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญ มีจํานวนนักทองเที่ยวขยายตัว รอยละ 11.70 การบริโภค พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่ม
ขยายตัว รอยละ 26.83 อุตสาหกรรม ชะลอลงตอเนื่อง มีอัตราการขยายตัวอยูที่ รอยละ 5.80 การลงทุนลดลง
ตอเนื่อง ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลลดลง รอยละ 44.55 จํานวนนิติบุคคลตั้งใหมลดลง รอยละ 44.77 ดานทุนจด
ทะเบียนแจงเลิกกิจการเพิ่มขึ้น รอยละ 29.07 จํานวนนิติบุคคลแลวเลิกกิจการเพิ่มขึ้น รอยละ 70.77 ฯลฯ ดาน
เงินเฟอของจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2551 อยูที่รอยละ 7.21 เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 1.96 รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ

4.1 การเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตามที่รัฐบาลกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552
ซึ่งกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ ไดเชิญประชุมผูวาราชการจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ณ โรงแรม Varanda Resort and Spa อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการประชุม ไดมอบให
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ดู แ ลในเรื่ อ งการรั ก ษาความปลอดภั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ดู แ ลในเรื่ อ ง
การรักษาพยาบาล และขอความรวมมือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมเปนเจาภาพในการประชุม
ประกอบดวย การจัดทําปายตอนรับผูเขารวมประชุม การสํารวจตรวจสอบและปรับปรุงเสนทาง และสภาพภูมิทัศน
ในสวนของสถานที่จัดประชุม และสถานที่พัก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย โรงแรมดุสิตธานี
โรงแรม Holiday Inn Resort Regent Beach Cha Am โรงแรม Courtyard Marriott โรงแรม สปริ ง ฟ ล ด บี ช
รีสอรท โรงแรม Springfield @ Sea Resort and Spa โรงแรมวิรินดา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน – ชะอํา และ
โรงแรม Sheraton Hua Hin Resort & Spa (ศูนยประสานงานสื่อมวลชน) โดยคณะกระทรวงการตางประเทศ
กําหนดนําคณะมาตรวจสถานที่จัดประชุมและสถานที่พัก ในระหวางวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ 2552

-94.2
ผลความคืบหนาการดําเนินงานโครงการงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
(งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 35 โครงการ งบประมาณ 223,970,500 บาท มีหนวยงานรับผิดชอบหลัก จํานวน
21 หนวยงาน หนวยงานรับผิดชอบรอง จํานวน 7 หนวยงาน แยกตามประเด็นยุทธศาสตรนาอยู จํานวน
10 โครงการ งบประมาณ 87,990,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.29 นาเที่ยว จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ
66,188,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 29.55 เกษตรและอาหารปลอดภั ย จํ า นวน 6 โครงการ งบประมาณ
57,846,800 บาท คิดเปนรอยละ 25.83 อุตสาหกรรม SMEs และ OTOP จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ
11,945,700 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 5.33 ผลการเบิ ก จ า ย 370,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 0.17 ส ว นใหญ
อยูระหวางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง แตเปนไปตามแผนการใชจายเงิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
4.3 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาและปฏิบัติราชการประจําป (คําของบประมาณ)
ของจังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัด นําเรียนที่ประชุมทราบวาตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2551 กํ า หนดกลไก
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ในระดับชาติไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ระดับกลุมจังหวัด
ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีหัวหนากลุมจังหวัดเปนประธาน
ระดับจังหวัด ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เป น รายการเกี่ ย วกั บ โครงการและหน ว ยงานต า ง ๆ ของจั ง หวั ด
ที่จําเปนตองจัดทําตามความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนการจัดใหประชาชน
ในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ การดําเนินงานตามแผนพัฒนา มีระยะเวลา 4 ป องคประกอบของ
แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เปนแผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ
ประกอบด ว ย รายละเอี ย ดของโครงการ เป า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
งบประมาณที่ตองใชดําเนินการ สิ่งที่จังหวัด/กลุมจังหวัดจะตองดําเนินการตาม พ.ร.ฎ. คือ แตงตั้ง ก.บ.จ./
ก.บ.ก. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อทราบความตองการและ
ศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ สรรหาผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมหารือ
ร ว มกั บ ทุ ก ภาคส ว น และจั ดส ง แผนฯ ให ค ณะกรรมการนโยบายการบริห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ

- 10 การเตรี ย มการของจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง องค ก รจั ด ทํ า แผน ประกอบด ว ย ก.บ.จ. คณะทํ า งาน
กลั่นกรองแผนฯ คณะอนุกรรมการรวบรวมความคิดเห็นระดับอําเภอ จัดทําปฏิทินการจัดทําแผนฯ กําหนด
แลวเสร็จในเดือนมกราคม 2552 ปจจุบันอยูระหวางคณะทํางานกลั่นกรองฯ รวบรวม กลั่นกรองบูรณาการแผน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ไดเลื่อนการสงแผนออกไป เพื่อรอ ก.บ.จ. กําหนดแนวทาง รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม
4.4 ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ตามปฏิบัติการ 90 วัน คนเมืองเพชรพนภัยยาเสพติด
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ผลการดํ า เนิ น งานการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในป ง บประมาณ 2552
ตามนโยบายรัฐบาล ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 8,643,000 บาท ดําเนินการ
ใน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรดานการปองกัน จํานวน 1,625,000 บาท ยุทธศาสตรดานการปราบปราม
จํานวน 41,143,000 บาท ยุทธศาสตรดานการบําบัดรักษา จํานวน 80,000 บาท ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการ จํานวน 795,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ปริมาณยาเสพติดของกลางที่จับกุม/ตรวจยึดได ไดแก ยาเสพติดประเภทเฮโรอีน จํานวน
5,402.2 กรั ม ยาบ า จํ า นวน 38,709 เม็ ด ยาไอซ จํ า นวน 7.2 กรั ม ยาอี จํ า นวน 40 เม็ด ยาเค จํ า นวน
0.02 กรัม กัญชาแหง จํานวน 3,279,209 กรัม พืชกระทอม จํานวน 481 ใบ สารระเหย จํานวน 1 กระปอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
รายงานสรุปขอมูลผลการดําเนินการแกไขปญหาเลิกจาง/วางงาน/ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะ
แรงงานจังหวัด
เศรษฐกิจตกต่ํา จังหวัดเพชรบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ดังนี้
หนวยงานสั งกัดกระทรวงแรงงาน มีสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีที่มีการเลิกจา ง
จํานวน 8 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 230 ราย ประเภทกอสราง เฟอรนิเจอร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
แรงงานจังหวัด ไดประสานความชวยเหลือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของแลว การเตรียมการชวยเหลือไดขอความ
รวมมือทุกสวนราชการ สอดสองดูแลสภานประกอบการ ใหคําแนะนํา/ปรึกษา ชวยเหลือกอนเลิกจาง จัดหางาน
แนะนําประกอบอาชีพอิสระ ดําเนินการฝกอบรม จัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จแกไขปญหาแรงงานจากวิกฤต
เศรษฐกิจ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
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4.6 การปองกันและแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเพชรบุรี ป 2552
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาฯจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลงในพื้นที่ 8 อําเภอ และกําหนดแผนเฉพาะกิจการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพื่อบูรณาการ
ทุกภาคสวนรวมปฏิบัติการใหความชวยเหลือในระยะเรงดวน ดําเนินการชวยเหลือดานน้ําเพื่อการอุปโภค
บริ โ ภค การสํ า รวจน้ํ า ตามแหล ง น้ํ า ดิ น การณรงค ก ารเชื่ อ มสร า งภาชนะและการเก็ บ กั ก น้ํ า การใช น้ํ า
อยางประหยัด การบริหารจัดการน้ําประปา การจัดการน้ําในระบบชลประทาน การแจงเตือน การปลูกพืช

- 11 ใหเหมาะสมเมื่อเกิดสถานการณรุนแรง ทําแผนการแจกจายน้ํา เพิ่มอัตราการผลิตน้ําประปา และการจัดการน้ํา
ชวยเหลือการเกษตร ฯลฯ ในระยะตอไป มีการวางแผนการพัฒนาแหลงน้ําตนทุนใหเพียงพอ และเหมาะสม
กับพื้นที่ กําหนดมาตรการในระยะยาว เชน การจัดการรูปแบบธนาคารน้ํา (Water Bank) การดูแลรักษา การขุดลอก
แหลงน้ํ า การขุ ดเจาะแหลง น้ํา ใตดิน การกอสรางปรับปรุ งระบบประปา รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ผูแทนทองถิ่นจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครงการทองถิ่นรวมใจรักษาความสะอาดเมืองเพชร เพื่อใหสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรชุมชน และประชาชน ไดมีสวนรวมในการในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว สถานที่สําคัญ และถนนสายตาง ๆ ใหมีความเปนระเบียบ สะอาด และสวยงาม เปนที่ประทับใจ
แกนักทองเที่ยว ประกอบกับ ในระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552 จะมีการประชุมอาเซียน
ครั้งที่ 14 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และกําหนดวันทําความสะอาดครั้งใหญ (Big Cleaning Day
ป 2552) ในวันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552
รายละเอียดกิจกรรม Big Cleaning Day ป 2552 ในวันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552
ระดับจังหวัด
1. พิธีเปด เวลา 08.30 น. โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายชาย พานิชพรพันธุ) ณ ลานรัฐพิธี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มีกลุมพลังมวลชนจากหนวยงานราชการ โรงเรียน กลุมตาง ๆ รวมเดินรณรงค
จํานวน 1,500 คน)
2. กิจกรรมทําความสะอาด จุดจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 8 จุด ดังนี้
2.1 จุดบริเวณหนาเขาวัง และถนนคีรีรัฐยา ถึงสามแยก (รานเสนียยนต)
2.2 จุดบริเวณรอบเขาหลวง ถึงถนนคีรีรัฐยา
2.3 จุดบริเวณเคเบิ้ลคาร และถนนริมคลองชลประทาน ถึงวัดถ้ําแกว
2.4 จุดวังบานปน
2.5 จุดวัดใหญสุวรรณาราม และถนนหนาวัดใหมสุวรรณาราม ถึงวัดไตรโลก
2.6 จุดวัดคงคาราม และถนนบันไดอิฐ ถึงวัดมหาธาติ
2.7 จุดบริเวณถนนรถไฟ ตั้งแตตลาดโตรุง ถึงโรงพยาบาลพระจอมเกลาฯ
2.8 จุดแมน้ําเพชรบุรี ตั้งแตสะพานดํา ถึงสะพานอุรุพงษ
ระดับอําเภอ
ใหอําเภอทุกอําเภอ ประสานสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ป 2552 ในวันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552 พรอมกับจังหวัด ซึ่งสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ไดแจงเวียนทุกสวนราชการทราบแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 12 4.8 งานสงเสริมการทองเที่ยว
อําเภอทายาง กําหนดการจัดงาน “ทองเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทายาง ประจําป 2552”
นายอําเภอทายาง
ระหวางวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ 2552 โดยมีหลักการ คือ ประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ ใหมาเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และในขณะเดียวกัน ยังสามารถแวะชม
เลือกซื้อสินคาพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ รวมทั้งอาหารพื้นบานที่ขึ้นชื่อ
เปนการสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น อนึ่ง อําเภอทายางใครขอเชิญชวนผูสนใจ สงผลผลิต
ทางการเกษตร อาทิ กลวยหอม กลวยน้ําวา กลวยไข มะนาวแปน ชมพูเพชร และมะละกอ เขารวมประกวด
ในงานดังกลาวดวย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอําเภอแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน กําหนดจัดทําโครงการ “ชวนคูรัก รับตะวันวันวาเลนไทน” ป 2552
ณ เขาพะเนินทุง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2552 อําเภอแกงกระจานใคร
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธคูรักชายหญิง ที่สนใจและประสงคจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน แจงความ
จํานงและลงทะเบียนไดที่สํานักทะเบียนอําเภอแกงกระจาน โทรศัพทสอบถามรายละเอียดไดที่ 0 3245 9118
และ 08 6793 0202 รับสมัครเพียง 30 คู สถานที่ทําการจดทะเบียน บริเวณจุดชมวิวเขาพะเนินทุง โดยมี
นายอําเภอแกงกระจาน/นายทะเบียนอําเภอ จดทะเบียนสมรส และผูวาราชการจังหวัด เปนผูมอบทะเบียนสมรส
และของขวัญที่ระลึกในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

ผูแทนกกต.จังหวัด 1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2552 มีดังนี้ การเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแกงกระจาน เนื่องจากศาลอุทธรณ ภาค 7 มีคําสั่งให นายสมบูรณนุชพันธ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลแกงกระจาน พนจากตําแหนง และนายเดชา อากรแกว ลาออกจากการเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแกงกระจาน ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ มีมติเห็นชอบใหมีการเลือกตั้งในวัน
อาทิตยที่ 15 กุมภาพันธ 2552 รับสมัครระหวางวันที่ 19 – 23 มกราคม 2552
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดวยนายกองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลไร โ คก อํ า เภอบ า นลาด จะครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเพชรบุรี ไดพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
จํานวน 4 ราย เพื่อเตรียมการจัดเลือกตั้งสําหรับวันเลือกตั้งจะแจงใหทราบตอไป

- 13 2. โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ไดจัดทําโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทในการเลือกตั้งทองถิ่น เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ลดปริมาณการรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง สรางจิตสํานึกแกผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานเขารวมโครงการ โดยดําเนิน
โครงการดังกลาว จํานวน 2 แหง คือ ในวันที่ 27 มกราคม 2552 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
แกง กระจาน อํ าเภอแก ง กระจาน และวั น ที่ 29 มกราคม 2552 ณ หอ งประชุ ม องค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บล
หนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.10 การกําหนดเลขประจําของสํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ในสวนภูมิภาค
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดแจงกําหนดเลขประจําหนวยงานในราชการบริหาร
สวนภูมิภาค “สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีเลขประจํา เลขที่ 35 และสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ใชเลขประจําสวนราชการ เลขที่ พบ 0035 จึงขอประชาสัมพันธเพื่อการประสานงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

