รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 8/2552
วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
---------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายชาย
นายประสาน
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.หญิงวราภรณ
นายนิรันดร
นายวัฒนา
นายจินดา
นายสุระพงษ
นายวิเชษฐ
นายวิมล
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางอารีย
นางสาวบังอร
นางสาวศุจิกา
นายเกริกชัย
นายธนะ
นายสมนึก
พ.ท.สมิง
นายสมศักดิ์

พานิชพรพันธุ
วงศสวัสดิ์
วัชรขจร
เขงคุม
สมสมาน
โรจนวิจิตรกุล
แอกทอง
ธีวีระปญญา
อิ่มใจสุข
เลิศสําราญ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
อุณอนันต
ภมรานนท
ชุมแอน
ชาติไทยไตรรงค
สวัสดี
ดีหะสิงห
ทองคํา
สมบูรณ

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
แทน ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
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24 นางนิทรา
25 นายพิทักษ
26 นางสาวสมมาตร
27 นางสุนิสา
28 นางสาวศุทธณัช
29 นายวิทยา
30 นายศักดิ์ชัย
31 นายวรชาติ
32 นายสุรนิ ทร
33 นายสําเนา
34 นายประสาร
35 นายเวชสุวรรณ
36 นายสุเทพ
37 นายสุเทพ
อําเภอ
38 นายไกร
39 นายชีระวิทย
40 นายธวัชชัย
41 นายนอบ
42 นายไพบูลย
43 นายชวลิต
44 นายปราโมทย
45 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
46 พ.ต.ท.พิชัย
47 พ.ต.อ.ภาณุเดช
48 พ.ต.ท.อาจิน
49 พ.ต.อ.ชูสงา
50 พ.ต.อ.บัญญัติ
51 พ.ต.อ.จรูญ
52 พ.ต.ต.ศิรวัศ

แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
อับดุลนิเลาะ
เชาวนเจริญ
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
อาจวิชยั
แกวทอง
แกวทอง

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

บุญบันดาล
อํานวยรุงเรือง
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
ปราบพาล
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

ปกปอง
พัฒนธรรม
บัวผัน
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา
ค้ําคูณ

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
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54
55
56
57
58
59

พ.ต.ท.วีระยศ
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.วชิระ

60 พ.ต.ต.ไสว

ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
แกงสันเที้ยะ
ซื่อตรงพานิช
รุงสวาง
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
พานิชการ
คีรี

61 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
62 พ.ต.ต.สุชาติ
ศรีหิรัญ
ชิงชัย
63 พ.ต.ต.สมเด็จ
64 ร.ต.อ.วิโรจน
บํารุงกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรี
65 นางสาวศิริวิมล
บัวทอง
กระทรวงกลาโหม
66 ร.อ.นรินทร
บุญสนอง
67 ร.อ.สรณสิริ
กุญแจนาค
68 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
69 น.ท.สรศักดิ์
คันธศิริ
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นางศรัญญา
ชูแกว
71
72
73
74
75
76

นายวีระศักดิ์
นายอรรถพร
นายจาตุรณต
นายราเชนทร
นางดรุณี
นายจิรวัตร

โคมสุวรรณ
พัฒราช
สยนานนท
อุดมศิริ
มุงเจริญ
กิจกลา

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี

-4กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
77 นางดวงใจ
คุมสอาด
78 นางวิพาวรรณ
ไมตรีจิตร
79 นายอนุชา
แยมนอย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
80 นายสนิท
สกุนา
81 นายโกศล
เรืองสวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
82 นางสาวสุภาพร
มหันตกิจ
83 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
84 นายสมชาย
แสงกลัด
85 นายเสนห
ลาภอารมณ
86 นายนพรัตน
จันทรคง
87 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
88 นายสมเกียรติ
นวลละออง
89 นายประทีป
หอมจรรยา
90 นายทวี
อานอาชา
91 นายชะโลม
ขวัญเมือง
92 นายฉัตรชัย
สัตยุตม
93 นางอํานวยพร
ศิลปโอสถ
94 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
95 นายศิวะนิตย
กุญชรทรัพย
96 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
97 นายเกษม
ชุมแอน
98 นายอดุลย
รัศมีนพเศวต
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
100 นายวันชัย
พรหมประวัติ
101 นายสัมฤทธิ์
กีรติวรการ
102 นายประทักษ
เสรีรักษ
103 นายสมชัย
นาคเงินทอง

แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูป กครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืด
เขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
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104 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทร
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
105 นายชนินทร
อินทรไพโรจน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
106 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
107 นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
108 นายสายัณห
นุมเออ
ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
109 นายไพศาล
เทพสุต
ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
110 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
111 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
112 นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
113 นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
114 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
115 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
116 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
แทน ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
กระทรวงยุตธิ รรม
117 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
118 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
119 นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
120 นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
121 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
122 นายกําจัด
คงหนู
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
123 นายมานะ
โพธิน์ อย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
124 นายชินวัฒน
ออนนอม
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
125 นางสาวโสภิดา
สุรินทะ
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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127 นายมหิศร
128 นายชาญณรงค
129 นายโกศล
130 นายวีระ
131 นายจํานงค
132 นายทวีพนั ธ
133 นายสมจิตร
134 ผศ.ศรชัย
กระทรวงสาธารณสุข
135 นางประภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
136 นายเอนก
137 นายวรภาส
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
138 พ.ต.อ.นนทวัชร
139 นายวิเชียร
140 นางบุญสม
141 นายศักดิ์สิทธิ์
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142 นางสุขใจ
143 นายปริญญา
144 นายนิวัช
145 นายมนัส
146 นายนจํารัส
147 นายพิรัตน
148 นายอํานาจ
149 นายศุภชัย
150 นายภราดร
151 นายอิศรพงศ
152 นางสาวปรนัย

แกวกัลยา
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
หลักเมือง
ทองศิลา
สุขชู
คลายเพ็ชร
มีวาสนา
เย็นเปรม

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อิฐระ

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี

สรางเกตุ
ปนแกว

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ปานแกว
เรียบรอย
นุชนิยม
วิบูลศิลปโสภณ

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

ชื่นจิต
คงสถาน
ปรีชา
พูลมา
พริ้มพราย
บัวทอง
บัวหลวง
วินิจโกศล
เวทยนุกูล
แสงมณี
เลียนวราสัย

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
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ผูเขารวมประชุม
153 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
154 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
155 นางจิดาภา
งามประดิษฐ
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
156 นางชูชีพ
ไทยเอื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
2 รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝายทหาร)
3 หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี
4 หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
6 ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
7 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
8 ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
9 ผูกํากับการวิทยาการเขต 16 (เพชรบุรี)
10 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
11 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
12 นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
13 นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
14 หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
15 หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
16 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
17 ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
18 ประธานชมรมกํานันผูใหญบา นจังหวัดเพชรบุรี
19 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
20 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดวยคณะกรรมการบริหารศูนยเครือขายการวิจัยทางการศึกษา จังหวัด
เพชรบุ รี – ประจวบคี รี ขั น ธ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เพชรบุ รี ได ป ระสานความร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ในการจัดทําแผนที่จังหวัดเพชรบุรีดวยขอมูลจาก
ภาพถายดาวเทียม ขณะนี้สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไดจัดพิมพแผนที่ของจังหวัดเพชรบุรี
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงมอบแผนที่ดาวเทียมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใชประโยชนตอไป
ประธาน
กลาวขอบคุณ แผนที่นี้คงเปนประโยชนรายละเอียดถายทอดมาจากภาพถายดาวเทียม ความ
ถูกตองแมนยํามาก ขณะนี้กําลังทําระบบฐานขอมูล GIS อยู ไปซื้อแผนที่ 1 / 4,000 ซื้อจากกรมพัฒนาที่ดิน
ประมาณ 1 ลานบาท เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารราชการตอไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
ผูแทนคลังจังหวัด
สรุปได ดังนี้ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 6,374.78 ลานบาท เบิกจาย 6,257.85 ลานบาท คิดเปน 98.17 %
รายจายลงทุนไดรับจัดสรร 2,991.76 ลานบาท เบิกจายแลว 2,134.62 ลานบาท คิดเปน 71.35 % ภาพรวม
ไดรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,366.54 ลานบาท เบิกจาย 8,392.47 ลานบาท คิดเปน 89.60 % ผลการเบิกจาย
เทียบกับเปาหมายในไตรมาสที่ 4 กําหนดไว 94 % งบลงทุนกําหนไว 74 % ขณะนี้จังหวัดเพชรบุรีเบิกจาย
ในภาพรวม ต่ํากวาเปาหมาย 4.4 % งบลงทุนต่ํากวาเปาหมาย 2.65 % เหลือระยะเวลาเพียง 1 เดือน คาดวา
ผลการเบิกจายนาจะไดตามเปาหมาย ขอใหสวนราชการเรงรัดการใชจายเงินใหมากที่สุด ลําดับผลการเบิกจาย
งบประจํา ลําดับที่ 44 ของประเทศ งบลงทุนลําดับที่ 63 ภาพรวมอยูลําดับที่ 53 ของประเทศ ผลการเบิกจาย
จากเงินกันยอดเงินทั้งสิ้น 406.37 ลานบาท เบิกจายได 324.74 ลานบาท คิดเปน 79.91 % หนวยงานที่ไดรับ
งบลงทุน ที่มีผลการเบิกจายสูง ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป 5 ลําดับแรก คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เบิ ก จ า ยได 99.07 % สํ า นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เบิ ก จ า ยได 95.49 % สํ า นั ก งานบํ า รุ ง ทางเบิ ก ได 86.99 %
ทองถิ่นจังหวัด เบิกจายได 84.39 % ทางหลวงชนบทที่ 4 เบิกได 83.73 % หนวยงานที่ไดรับงบลงทุน 10 ลานบาท
ที่มีผลการเบิกจายต่ํา ศูนยการทหารราบ เบิกได 12 % ที่ทําการปกครองจังหวัด เบิกได 19.01 % ตํารวจ
ภูธรจังหวัด เบิกได 20.77 % สํานักงานจังหวัด เบิกได 45.84 % สํานักงานชลประทานที่ 14 เบิกได 46.97 %
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45 % ไปแลว หนวยงานกอหนี้ผูกพันไมถึง 70 % โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ กองกํากับการ 1 คายพระรามหก
กอหนี้ได 5.54 % สํานักงานทางหลวงที่ 13 กอหนี้ได 29.65 % ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย กอหนี้ได 31.97 %
สํานักงานชลประทานที่ 14 กอหนี้ได 37.67 % สํานักงานที่ดินจังหวัด กอหนี้ได 43.07 % ทาอากาศยานหัวหิน
ก อ หนี้ ไ ด 45.85 % ศู น ย วิ จั ย พื ช สวน ก อ หนี้ ไ ด 48.90 % เดื อ นนี้ เ ป น เดื อ นสุ ด ท า ยของป ง บประมาณ
กระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงมาใหสวนราชการรีบดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหทันสิ้นเดือนกันยายน ถาไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ขอใหปรับแผนการใชจายเงิน
ถาสวนราชการใดมีใบสั่งซื้อสั่งจางหรือสัญญา ขอตกลงที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป
ขอใหรีบจัดทําใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS เพื่อใหกรมบัญชีกลางจายเงินใหกับผูรับเงินโดยตรง การกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปในป 2552 กระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางจะพิจารณาใหกันไดถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2553 กรณี
มีหนี้ตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป กรณีไมมีหนี้ วงเงินตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ขอเชิญเฝาฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 15 ค่ํา ในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 ณ วัดพระรูป ตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมราชองครักษ และจังหวัดเพชรบุรี ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมและตรวจพื้นที่
รับเสด็จฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ วัดพระรูป ตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี และได
มอบหมายภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จฯ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของเตรียมการฯ เรียบรอยแลว ทั้งนี้ จะไดมี
หนังสือเชิญหัวหนาสวนราชการเขาเฝารับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตอไป
ขอใหดูเ รื่ องเส น ทางเสด็ จฯ ใหสะอาด ขอเชิญหั ว หนา สว นราชการทุ ก ทา นร ว มรั บเสด็จ ฯ
ประธาน
ขอใหตื่นตัวเตรียมพรอมทําบานเมืองใหสะอาด ขอความรวมมือนายอําเภอเมืองและนายกเทศมนตรีเมือง
อบต.ในเสนทางเสด็จฯผาน เรื่องการจุดเทียนตอนเสด็จฯ กลับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง
ดวยกรมราชทัณฑ ไดจัดทําโครงการกอสรางหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ในวโรกาสที่ ไ ด ท รงเจริ ญ พระชนมายุ ค รบ 48 พรรษา
ในเรื อ นจํ า และทั ณ ฑสถานต า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ห อ งสมุ ด พร อ มป ญ ญาที่ ไ ด ก อ สร า งแล ว เสร็ จ สมบู ร ณ
ทางกรมราชทัณฑไดกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

- 10 ทรงเปดหองสมุด สําหรับเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งตั้งอยูตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ไดดําเนินการกอสรางหองสมุดพรอมปญญา ซึ่งเปนการทําจากดินและมีอาคารประกอบอีก 2 หลัง ใกลจะเสร็จ
สมบูรณแลว กรมราชทัณฑแจงวาจะกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุดพรอมปญญาที่เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง และทอดพระเนตรศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดนอมนําปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขามาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม สามารถ
พัฒนาเปนศูนยการเรียนรูใหการศึกษาดูงานแกผูตองขังและประชาชนทั่วไปได กรมราชทัณฑมีกําหนดการจะ
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ภายในเดือนกันยายน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การเตรียมความพรอมในการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 15 และประเทศคูเจรจา
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ดวยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจงวารัฐบาลจะเปนเจาภาพจัดการประชุม
สุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 15 และประเทศคูเจรจา ในระหวางวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการตางประเทศไดเชิญหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไปรวมประชุมในสวนกลางเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งไดมอบหมายใหคณะจาก
สวนกลางมาตรวจพื้นที่สถานที่จัดประชุมและสถานที่พัก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 สําหรับสถานที่จัด
ประชุมกับสถานที่พักจะใชสถานที่โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมเชอราตัน โรงแรมฮอลิเดยอินน โรงแรมแกรนดแปซิฟค
โรงแรมคอรดยาด และโรงแรมวิรันดา โดยใชโรงแรมเชอราตัน เปนศูนยขาว (Presenter) ขณะนี้อยูระหวาง
แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมตอไป
รัฐบาลใหจังหวัดเพชรบุรีเปนสถานที่ประชุมอาเซียน ครั้งที่ 15 มีประเทศรวมประชุมเพิ่มอีก
ประธาน
6 ประเทศ ผลที่ตามมาคือคนรูจักจังหวัดเพชรบุรีมากขึ้น มีผลดีตอการทองเที่ยวและการเกษตร สิ่งที่ตองการ
ฝากหัวหนาสวนราชการ คือ ดูแลบานเมืองของตัวเองใหสะอาด ปนี้ตองปรับปรุงบานเมืองใหดูดีเพื่อใหเปน
เมืองนาอยู นาเที่ยว สถานที่ทํางานตองสะอาด เปนระเบียบ ฝาก อบต. เทศบาล รวมถึงความสะอาดของ
แมน้ําเพชรบุรี ฝากทุกสวนราชการเรื่องการรับฟงขาวสารตาง ๆ หรือสิ่งที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
หรือเปนอุปสรรคตอการประชุม ใหสํานักงานบํารุงทางเรงรัดเรื่องถนนใหเรียบรอย
4.4 การณรงคชี้แจงทําความเขาใจกรณีการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด สืบเนื่องจากสวนกลางไดสั่งการมาที่จังหวัดวา ตามที่ไดมีการรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ขอใหทุกจังหวัดชี้แจงขอมูลที่
ถูกตอง เหมาะสมและทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี ไดกําหนดแนวทาง
ในการชี้แจงทําความเขาใจ ดังนี้
1. ในสวนของขอมูลการชี้แจงทําความขาใจใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาจากความ
อาญามาตรา 259, 260 และ 261 ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการทูลเกลาขอพระราชทาน
อภัยโทษไว

- 11 2. แถลงการณของกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เรื่องการทําความเขาใจ
ที่ถูกตองกรณีการทูลเกลาถวายฎีกา
สําหรับในสวนของผูประสงคจะลงชื่อคัดคานการถวายฎีกาใหอํานวยความสะดวกและเปนไป
ดวยความสมัครใจ แบบฟอรมการลงชื่อคัดคานการถวายฎีกา ขอมูลระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ แถลงการณ
ของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดไดแจงเวียนสวนราชการแลว
ผูแทนอัยการจังหวัด กรณีมีการยื่นรวบรวมรายชื่อและทูลเกลาถวายฎีกาไปแลว ในสวนของทานที่จะเขาชื่อคัดคาน
การถวายฎีกา เปนสิทธิ์ที่ทุกคนแสดงออก ไมมีผลทางกฎหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด จํานวน 35 โครงการ งบประมาณ 223,970,500 บาท อยูในความรับผิดชอบของ
21 หน ว ยงานหลั ก 7 หน ว ยงานสนั บ สนุ น ข อ มู ล ณ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2552 แบ ง เป น 3 ส ว น ส ว นของ
สถานภาพโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 35 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 15 โครงการ คิด
เปน 40 % สวนของสถานภาพการเบิกจาย เบิกจายไปแลว 130,127,557 บาท คิดเปน 58.10 % สวนของ
สรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ แบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภทที่แลวเสร็จ 100 % 15
โครงการ สํานักงานทางหลวงชนบท 7 โครงการ ที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ที่
ทําการปกครองอําเภอหนองหญาปลอง ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี หนวยงานละ 1 โครงการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 2 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินงาน และมีผลการ
ดําเนินงานเกิน 50 % มี 16 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ แตผลการดําเนินงานไมถึง 50 %
มี 4 โครงการ คื อ โครงการสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า บ า นซ อ ง ตํ า บลวั ง จั น ทร อํ า เภอแก ง กระจาน ของโครงการ
ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี โครงการสํารวจแมน้ําเพชรบุรี เพื่อการขุดลอกและปรับปรุงขอบตลิ่งกันทรายและ
คลื่นบริเวณปากคลองหัวตาล ตําบลหาดเจาสําราญ ของสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและตกแตงภายในอาคารสํานักงานที่ดินจังหวัด (หลังเกา) ของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ในสวนของการปรับภูมิทัศนภายนอกกําลังขยายแบบอยู ทํา E-Auction ในวันที่ 10
กันยายน 2552 ภายในสงแบบมาแลวแตมีสถาปนิกลงนามคนเดียว
ประธาน

ใหถือหนังสือไปใหลงนามไดเลย

หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี คณะกรรมการอนุ มั ติ รู ป แบบต า ง ๆ จะประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง
ทางกรมศิลปากร ไดติดตามประสานงานใหโดยตลอด

- 12 ประธาน
ใหทําหนังสือแจงกรมศิลปากร ขณะนี้เหลือเวลาอีก 30 วัน ถาไมทํา กันเงินไมได ใครรับผิดชอบ
ใหตอบมาวาเสร็จเมื่อไร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดาน
อาชีพแกผูประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดเพชรบุรี ป 2552
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ประกาศพื้นที่ประสบภัยแลงใน 8 อําเภอ สํานักงานแรงงานจังหวัด
แรงงานจังหวัด
ไดขอรับการสนับสนุน งบประมาณไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อชวยเหลือประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งกระทรวง
แรงงานไดจัดสรรงบประมาณให 4 ลานบาท เพื่อชวยเหลือดานอาชีพใหกับผูประสบภัยทางธรรมชาติ และ
ผูไดรับความเดือดรอนดานอาชีพไดจัดประชุมคณะกรรมการ มีผูเสนอโครงการทั้งสิ้น 85 โครงการ งบประมาณ
8 ลานบาท ใหเหลือ 58 โครงการ งบประมาณ 3.8 ลานบาท มีผูเขารวมโครงการ 1,947 คน โครงการ 58
โครงการ แยกเปน 3 ประเภท คือ โครงการจัดทําแนวกันไฟ 3 โครงการ งบประมาณ 660,000 บาท ดําเนินการ
ในพื้นที่อําเภอหนองหญาปลอง และอําเภอแกงกระจาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 8 โครงการ ใชงบประมาณ
600,000 บาท ดํ า เนิ น การในทุ ก อํ า เภอ โครงการขุ ด ลอกคู ค ลองและกํ า จั ด วั ช พื ช จํ า นวน 46 โครงการ
งบประมาณ 2,550,000 บาท จากโครงการ 58 โครงการ 8 อําเภอ สามารถจางงานใหประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนดานอาชีพและผูประสบภัยธรรมชาติใหมีรายได แยกเปนอําเภอเมือง 1,239,750 บาท อําเภอเขายอย
789,000 บาท อําเภอหนองหญาปลอง 720,000 บาท อําเภอแกงกระจาน 390,000 บาท อําเภอทายาง
300,000 บาท อําเภอชะอํา 180,000 บาท อําเภอบานแหลม 146,250 บาท อําเภอบานลาด 75,000 บาท
ขณะนี้โครงการ 58 โครงการไดเสร็จสิ้นแลว ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทาน ที่รวมดําเนินงานจนเสร็จสิ้น
ดวยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 งานวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก
ผูแทนปศุสัตวจังหวัด ดวยองคการอนามัยโลก ( WHO) องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) และองคการ
เพื่อการรณรงคควบคุมโรคพิษสุนัขบา ไดกําหนดใหวันที่ 28 กันยายน ของทุกป เปนวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก
ปนี้กรมปศุสัตวเปนเจาภาพในการจัดงาน สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีกิจกรรมในงานวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2552
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ มีการประกวดสุนัขพันธุไทยและตางประเทศ
ชิงถวยผูวาราชการจังหวัด กิจกรรมประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา ชิงรางวัลเงินสดพรอมประกาศนียบัตร
ป.1 – ป.3 และ ป.4 – ป.6 มี ก ารแข ง ขัน คู หู คูกิ น การฉี ด วัค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ทํ า หมั น สุนั ข -แมว
และนิทรรศการ โดยไมเสียคาใชจาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 13 4.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.กกต. จังหวัด ผลการเลือกตั้งทองถิ่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง คือ นายสุรสีห
ลิ้มลิขิตอักษร การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท คณะกรรมการการเลือกตั้งจะนัดผูที่เกี่ยวของใหมารับทราบวา
การเลือกตั้งไมใชแขงกันเอาชนะอยางเดียว ตองรูจักแพ รูจักชนะ รูอภัย ทําใหการรองเรียนนอยลง ปญหา
ขอขัดแยงนอยลง การกําหนดการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 แหง ในวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2552
ขอฝากผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลตํารวจและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหการเลือกตั้งเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
โครงการคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2552
ไดมีการอบรมเยาวชนของโรงเรียนพรหมานุสรณ และโรงเรียนบานลาดวิทยา ณ ฤทธิมาศรีชุมแสง ริเวอรไซด
รีสอรท อําเภอทายาง ทั้งหมด 80 คน เปนการสรางเยาวชนรุนใหม
การใหความรูเพื่อเตรียมการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล 30 แหง ตั้งแตวันที่ 24 – 28
สิงหาคม 2552 และ วันที่ 1 – 4 กันยายน 2552
ผูแทน ผกก.สภ.แกงกระจาน วันที่ 6 กันยายน 2552 จะมีการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี
30 แหง การเลือกตั้งแตละครั้งขอใหนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดตรัสไววา
ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครที่จะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง
มีความปกติสุขเรียบรอย จึงไมใชการทําใหคนทุกคนเปนคนดี หากอยูที่การสงเสริมคนดีใหปกครองบานเมือง
และควบคุมคนไมดีใหมีอํานาจและกอความเดือดรอนวุนวายได
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 การติดตองานดานทะเบียนรถ
ขนสงจังหวัด
ขอเชิญทานที่มาติดตองานดานทะเบียนรถทุกประเภท มารับบริการไดทุกวันทําการ ตั้งแต
เวลา 18.00 น. ขอเชิญออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิค ที่สํานักงานขนสงจังหวัด ตั้งแตเวลา 17.00 น.
วันจันทร - วันพฤหัสบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด จังหวัดกําหนดประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด แบบบูร ณาการ 2551 และขั้ น ตอนกํา หนดใหมี ก ารประชุ ม หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดกําหนดจัดประชุม วันที่ 2 กันยายน 2552 ณ โรงแรม
รอยัลไดมอนด ขอเชิญหัวหนาสวนราชการทุกสวนเขารวมประชุม เพื่อใหแผนพัฒนาจังหวัดมีความสมบูรณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 14 5.3 เชิญรวมทอดผาปา
รองผูวาราชการจังหวัด เชิญรวมทอดผาปาสมทบทุนการศึกษาวัดสระบัว อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสารที่
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) 5 กันยายน 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก
ผูแทน ททท. สํานักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ซึ่งจัด
โดยอําเภอชะอํา รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อกระตุน
การเดินทางมาทองเที่ยวในชวงฤดูฝน ปนี้จัดวันที่ 25 กันยายน 2552 – 4 ตุลาคม 2552 บริเวณจุดชมวิว
ชายหาดชะอํา ปนี้เปนครั้งที่ 11 เปนกิจกรรมเดนของจังหวัด ไดรับความสนใจระดับประเทศ ขอเชิญชวน
หัวหนาสวนราชการรวมงานดังกลาวดวย
เนนคุณภาพของงาน อยาใหเปนงานวัด
ประธาน
มติที่ประชุม
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5.5 การจัดงานเทศกาลกินปลา พาเทีย่ วแกงกระจาน
นายอําเภอแกงกระจาน อําเภอแกงกระจานมีแหลงทองเที่ยวมาก มีอางเก็บน้ําซึ่งมีปลาหลายชนิด กําหนดจัดวันที่
18 – 20 กันยายน 2552 บริเวณสนามหนาที่วาการอําเภอแกงกระจาน กิจกรรมีการประกวดธิดา ชมการขึ้นปลา
การจําหนายปลา การแขงขันจับปลา การตกปลา กินปลา มีการกระโดดหอ ไตหนาผา มีขบวนแหของสวนราชการ
ตาง ๆ มีโปรโมชั่นลดพิเศษรีสอรท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอือ้ )
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ

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

