รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 11/2552
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 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
24

นายชาย
นายประสาน
พ.อ.สมพงษ
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร
นางวิไลรัตน
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายกิตติ
นายดํารงค
นายอดุลย
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายธนะ
นางสาวณัฐศิณี
พ.อ.ธนวิทย
นายสุธี
นางนิทรา

พานิชพรพันธุ
วงศสวัสดิ์
ไทรงาม
วัชรขจร
สมสมาน
เดียวกูล
สมบูรณปญญา
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
ลิ่มสุวรรณ
ปาลวัฒน
ศิริชัย
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
สวัสดี
เพ็งเอีย่ ม
นพโลหะ
ไวปญญา
แยมบุตร

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
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26 นางสาวสมมาตร
27 นางสาวสุณี
28 นางชื่นจิตร
29 นายวิทยา
30 นายศักดิ์ชัย
31 นายวรชาติ
32 นายสุรนิ ทร
33 นายเฉลิมพล
34 นายประสาร
35 นายนิติวทั ธน
36 นายสุเทพ
37 นายสุเทพ
อําเภอ
38 นายไกร
39 นายธวัชชัย
40 นายประจวบ
41 นายไพบูลย
42 นายสมชาย
43 นายนอบ
44 นายปราโมทย
45 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
46 พ.ต.อ.วิฑูรย
47 พ.ต.อ.ภาณุเดช
48 พ.ต.ท.กิตติ
49 พ.ต.ท.วุฒิพงษ
50 พ.ต.อ.บัญญัติ
51 พ.ต.อ.จรูญ
52 พ.ต.ท.ศิรวัศ
53 พ.ต.ท.วีระยศ
54 พ.ต.ท.โสพิน

บุญชูกุศล
รัตนแสง
ธนจารุพัฒน
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
ฤทธิรงค
สงาแสง
นิธนิ ันทธาร
แกวทอง
แกวทอง

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

บุญบันดาล
รักขนาม
แสงสุวรรณ
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
คงพูน
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
เฟองฟู
เย็นจิตต
เพียรสวัสดิ์
จันดา
ค้ําคูณ
ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
รุงสวาง

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
แทน ผูกาํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
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56
57
58

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

59 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์

ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
พานิชการ
หาญโยธิน

60 วาที่ พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
61 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
เรือนภู
62 ร.ต.ท.พิชิตพงษ
กาญจนวัฎศิริ
63 ร.ต.อ.ลิขิต
ถนอมเชื้อ
สํานักนายกรัฐมนตรี
64 นายสละ
แตงทอง
กระทรวงกลาโหม
65 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
66 ร.ท.ประยูร
อยูคง
67 ร.อ.ทองพูล
วรรณขาม
68 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นายวรวรรธน
ภิญโญ
70 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
71 นางสาววิชาดา
จุนบุญ
72 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
73 นางศรีรัตนา
สมานไตรภพ
74 นายอรรถพร
พัฒราช
75 นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
76 นางสาวพัชรศรี
สมบัติทวีพูน
77 นายเลิศชาย
หวังตะกูลดี
78 นางสาววารุณี
วีระวณิชย

สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
80 นางสาวจีรพร
ศรีอัมพร
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
81 นายนิรันดร
โตสกุล
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
82 นางกมลวัทน
การัณตภาส
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
83 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
84 นายสมชาย
แสงกลัด
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
85 นายเสนห
ลาภอารมณ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
สมควรดี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
86 นายเทียงสื่อ
87 นายสมเกียรติ
นวลละออง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
88 นายภาสันต
นุพาสันต
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
89 นายทวี
อานอาชา
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
90 นายนที
สะอาดนัก
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
91 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
92 นางอํานวยพร
ศิลปโอสถ
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
93 นายคนึง
พงษศรีเจริญสุข
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
94 นายพีรพัฒน
มณีโชติ
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
95 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
96 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97 นายชาญวิทย
จันทรทับ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
98 นายพนัส
กลีบบัว
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
99 นายรัฐพล
เจริญผล
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
100 นายรักษกลา
สถานสุข
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
101 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
102 ม.ร.ว.ชวลิต
เกษมสันต
แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
103 นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
104 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
105 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
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106 นายภูษน
แสงเพ็ชร
กระทรวงพาณิชย
107 นางนิยดา
หมื่นอนันต
108 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
109 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
110 นายสัมฤทธิ์
แสงทอง
111 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
112 นายชูชีพ
รวมบุญ
กระทรวงยุตธิ รรม
113 นายสุชาย
จาตุรพิทกั ษกลุ
114 นายกฤช
กระแสรทิพย
กระทรวงแรงงาน
115 นายอภิเจตน
ภูเพชร
กระทรวงวัฒนธรรม
116 นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
117 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
118 นายยรรยงค
เจริญศรี
119 ผศ.วานิช
มาลัย
120 นายสรรเสริญ
ไหมทอง
121 นางอรสา
รามโกมุท
122 นายสมจิตร
มีวาสนา
123 นายโกศล
หลักเมือง
124 นายวีระ
ทองศิลา
125 นายสุวัฒน
รัตนปริคณน
126 นายครองศักดิ์
แยมประยูร
127 นายมานะ
โพธิน์ อย
128 นายมหิศร
แสงมณีรัตนชัย
129 นายชาญณรงค
รัตนา

แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
แทน ผูจัดการการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงสาธารณสุข
130 นางประภาพร
131 นางปญจพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
132 นายไพรัช
133 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
134 นายนคร
135 นางบุญสม
136 นายประชา
137 นายเฉลิมศักดิ์
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
138 นางสุขใจ
139 นายปริญญา
140 นางกนกวรรณ
141 นายสิริศักดิ์
142 นายสุรสีห
143 นายสงวน
144 นายนที
145 นางมธุรจน
146 นายศุภชัย
147 นายภราดร
148 นายประหยัด
149 นางสาวปรนัย
ผูเขารวมประชุม
150 นายเชิดพงษ
151 นางทิพยวรรณ
152 นางอําพัน
153 นางพัชราภรณ
154 นายกฤช
155 นางสาวสุวรัตน

วิฐระ
อินบํารุง

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
นุชนิยม
สินธุรส
นกนวม

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
แทน สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ชื่นจิต
คงสถาน
ชนะสิทธิ์
สมบัติทวีพูน
ลิ้มลิขิตอักษร
จิตตพุม
สิบพลาง
สุภาษิต
วินิจโกศล
เวทยนุกูล
เดชกลาหาญ
เลียนวราสัย

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด

จันจะนะ
จําปาทอง
รุงแจง
แสวงศักดิ์
รางนอย
มุขรัตน

หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางนฤมล ปาลวัฒน)
2 รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝายทหาร)
3 ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
4 ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
5 ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
6 ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
7 สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
10 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
12 ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
13 ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
14 ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
15 นายกเทศมนตรีตาํ บลหาดเจาสําราญ
16 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
17 ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
18 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
19 ประธานชมรมกํานันผูใหญบา นจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
- การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณฯ แกสมาชิก
อปพร. ประจําป 2551
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดวยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสมาชิก อปพร. ที่เสียสละ อุทิศตน ชวยเหลือราชการ ปองกัน
และบรรเทาอันตราย อันเกิดจากสาธารณภัยและไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ แกสมาชิก
อปพร. ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ

-8พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ (ร.ง.ภ.) แกสมาชิก อปพร. ทั่วประเทศ
จํานวน 26 ราย ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 1 ราย ไดแก
นายชัยยศ ฤกษงาม สังกัดศูนย อปพร. เทศบาลเมืองเพชรบุรี
- การมอบเกียรติบัตรแกนายอําเภอที่ไดรับผลโหวตการเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงาน
ของนายอําเภอ และประกาศนียบัตร แกวิทยากรโรงเรียนนักปกครองทองที่ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัด
ดวยกรมการปกครอง ไดจัดทําเกียรติบัตร เพื่อมอบใหนายอําเภอที่ไดรับผลโหวตการเผยแพร
กิจกรรมการดําเนินงานของนายอําเภอผานเว็ปไซตสํานักงานยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ
ดานทะเบียนและบัตร ประจําเดือนกันยายน 2552 จํานวน 2 ราย ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นายปราโมทย สําเภาเงิน นายอําเภอหนองหญาปลอง
- รางวัลชมเชย
ไดแก นายประจวบ แสงสุวรรณ นายอําเภอทายาง
และประกาศนียบัตร เพื่อมอบใหแกวิทยากรโรงเรียนนักปกครองทองที่ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ที่ผานการฝกอบรมและปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากรฯ จํานวน 8 ราย ดังนี้
- นายวรวิทย กิตติคุณศิริ
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
- นายวุทธชัย อาภานุกูล
จาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- นางอําพัน รุงแจง
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
- นายสมศักดิ์ สมบูรณ
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
- พ.ต.ท.ประสาน จังพานิช
พนักงานสอบสวน (สบ.3) สถานีตํารวจภูธรบานลาด
- นายหาญพล ศิรชัยประภา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
- นายชัฎ
แสงหิรัญภาดา ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเพชรบุรี
- นายฉันท อัครสกุลภิญโญ ผูแทนเครือขายแผนแมชุมชนพึ่งตนเอง จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายสุทธิ เบ็ญจฆรณี หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา
(2) นายอภิเจตน ภูเพชร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ระเบียบวาระที่ 1

-91.2 ขาราชการยาย
1) นางอรสา รามโกมุท ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยายไป วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
2) นายวรชาติ ศรีเปารยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ยายไป สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิ กจ ายงบประมาณ ประจํ าป 2552 และนโยบายการแก ไขป ญหาหนี้ สิ น
ภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
ผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ 2552 สรุ ป ได ดั ง นี้ งบประจํ า
ผูแทนคลังจังหวัด
เงินงบประมาณที่ไดรับ 1,604.08 ลานบาท เบิกจาย 1,109.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.14 งบลงทุน
เงินงบประมาณที่ไดรับ 304.50 ลานบาท เบิกจาย 36.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.87 ผลการเบิกจาย
ในภาพรวม เงิ นงบประมาณที่ ได รั บ 1,908.58 ล านบาท เบิ กจ าย 1,145.21 ล านบาท คิ ดเป นร อยละ 60
การเบิกจายงบลงทุนรายไตรมาสเทียบกับกลุมเปาหมาย ไตรมาสที่ 1 เปาหมายรอยละ 12 เบิกจายรอยละ 11.87
ผลการเบิกจายในภาพรวม ไตรมาสเทียบกับกลุมหมาย ไตรมาสที่ 1 เปาหมายรอยละ 20 เบิกจายรอยละ 60
ลํ าดั บผลการเบิกจ ายของจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมของประเทศ งบประจําและงบลงทุน
อยูในลําดับที่ 31 ในภาพรวมอยูในลําดับที่ 44 ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป เงินกันไว 1,004.90 ลานบาท
เบิกจาย 158.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.79
การใชเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง พ.ศ.2555 ขอใหทุกสวนราชการ
ที่ไดรับเงิ นงบประมาณ รายงานผลการเบิกจายและสรุ ปผลการกอหนี้ผูกพันใหสํานักงานคลั งจังหวัดทราบ
ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ 3

นโยบายการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม รวมกัน
ผลักดันโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการประสานธนาคาร
ในเครือขายของรัฐในการเปดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบพรอมขอเสนอเงินกู ภายใตเงื่อนไขพิเศษ และ
ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง เปนผูรวมดําเนินการในคณะเจรจาประนอมหนี้
ในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
ในสวนของกระทรวงการคลังนั้น ไดมีการมอบหมายใหศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหา
หนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลัง เปนหนวยงานหลักในการอํานวยการแกไขปญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) และไดมอบหมายภารกิจใหธนาคารในเครือขายของรัฐทั้ง 6 แหง ไดแก

- 10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ธนาคารอาคารสงเคราะห
(ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย (ธอท.) และธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) ไปรวมกันดําเนินการใหความ
ชวยเหลือแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ไดประสานสัมพันธโครงการดังกลาวใหประชาชนผูมีหนี้นอกระบบ
รับทราบหลักเกณฑของผูขึ้นทะเบียน ดังนี้
- เปนผูมีสัญชาติไทย
- เปนผูบรรลุนิติภาวะ
- เปนลูกหนี้นอกระบบที่มีตนเงินคงเปนหนี้ไมเกิน 200,000 บาท
- เปนหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตและจําเปน
- เปนหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
สถานที่รับขึ้นทะเบียน ไดแก
- ธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดเพชรบุรี
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาในจังหวัดเพชรบุรี
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ไดแก
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาทะเบียนบาน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
กําหนดวันขึ้นทะเบียน ตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 การจัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด จังหวัดกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในวันเสารที่ 5 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณลานรัฐพิธี
หนาศาลากลางจังหวัด สรุปได ดังนี้
1) การทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 99 รูป เวลา 06.30 น.
2) พิธีลงนามถวายพระพร บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล และถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดี และพลังแผนดิน เวลา 08.30 น.
3) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น.
สําหรับรายละเอียดกําหนดการ จังหวัดไดเรียนแจงใหทุกสวนราชการไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติแลว
มติที่ประชุม
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- 11 4.2 โครงการ “1 เหรียญ 1 คําอธิฐาน เพื่อในหลวง”
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด คณะกรรมการโครงการ “1 เหรียญ 1 คําอธิษฐาน เพื่อในหลวง”
ไดจัดทํา
โครงการฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเชิญคนไทย
ทั่ วประเทศ ร วมถวายความจงรั กภั กดี แด พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว และร วมกั นอธิ ษฐานขอพระบารมี
จงดลบั นดาลใหเกิ ดพลังสมัครสมานสามั คคี ของคนในชาติ นําความเจริญสุขสงบให บังเกิ ดแกประเทศไทย
พรอมสงเหรียญอธิษฐานที่มีพระบรมฉายาลักษณ คือ เหรียญ 25 สตางค/50 สตางค/1 บาท/2 บาท/5 บาท/
10 บาท เพียง 1 เหรียญตอ 1 คําอธิษฐาน โดยจะนําเหรียญพรอมซองอธิษฐานทั้งหมด นอมเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิพระดาบส เพื่อฝกสอนวิชาชีพแกคนยากจนตอไป
คณะกรรมการโครงการฯ จัดทําซองใสเหรียญพรอมคําอธิษฐาน ซึ่งสามารถนําเหรียญที่มี
พระบรมฉายาลัก ษณ ใสใ นซองอธิษฐาน พรอ มลงชื่อ และนามสกุล และใสก ล อ งรับซองอธิษ ฐานที่ติดตั้ ง
ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย ทุกสาขา ในชวงระหวางวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2552
ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดตั้งกลองไว ณ หองโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การจัดกิจกรรมโครงการ “แรลลี่จักรยานการกุศลเพื่อทุนการศึกษา”
ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รวมกับจังหวัดเพชรบุรี และองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดโครงการ “แรลลี่จักรยานการกุศลเพื่อทุนการศึกษา” ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ
จาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท วันเสารที่ 12 ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํารายได
มอบเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แตมีฐานะทางครอบครัวยากจน รณรงคและ
สงเสริมการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกรอน สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เยี่ยมชมวัด โบราณสถาน
อันล้ําคาของเมืองเพชร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และสนับสนุนผลิตภัณฑ OTOP ของเมืองเพชร
รู ป แบบของงานครั้ ง นี้ เ ป น การแข ง ขั น แรลลี่ จั ก รยานเพื่ อ การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม แบงเปน 2 ประเภท คือ 1. ประเภทบุคคลและประชาชนทั่วไป 2. ประเภทนักเรียนเด็กและ
เยาวชนทั่วไป (ไมเสียคาสมัคร)
การประกวดจักรยานแฟนซี มีดังนี้ 1. เปนจักรยานประเภทใดก็ได (ไมจํากัดขนาดและยี่หอ)
2. เปนจักรยานที่ใชงานไดซึ่งตกแตงแลวยังสามารถขี่ได เหมือนจักรยานทั่วไป 3. สามารถตกแตงออกแบบ
ใหดูสวยงามตามแนวคิด “จักรยานแฟนตาซี”
มติที่ประชุม
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- 12 4.4 โครงการขยายเขตไฟฟาใหพื้นที่ทํากินทางการเกษตร (คขก.)
ผูแทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 อนุมัติโครงการขยาย
เขตไฟฟาใหพื้ นที่ทํากินทางการเกษตร (คขก.) ป 2552 - 2555 เพื่อชวยเหลือเกษตรรายยอยใหสามารถ
ใชไฟฟาเปนปจจัยการผลิต ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตไดอีกทางหนึ่ง จํานวน 1,655 ลานบาท พื้นที่
ดําเนินการครอบคลุม 73 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทราปราการ และจังหวัด
นนทบุรี เปาหมาย คือ พื้นที่ที่ทําการเกษตรของเกษตรกร จํานวน 30,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
293,547 ไร แบ ง เป น พื้น ที่ 4 ภาค ตามเขตของการไฟฟา สวนภูมิภาค ดัง นี้ ภาคเหนือ จํา นวน 7,436 ไร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 13,124 ไร ภาคกลาง จํานวน 4,290 ไร และภาคใต จํานวน 5,150 ไร
จังหวัดเพชรบุรี อยูในสวนของภาคใต ตามเขตของการไฟฟาสวนภูมิภาค
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟา จะมีขอกําหนดการคัดเลือกที่จะดําเนินการ
ตามโครงการขยายเขตไฟฟาใหพื้นที่ทํากินเพื่อการเกษตร จะตองมีเอกสารสิทธิ์หรือหลักฐานสิทธิ์ ตามประมวล
กฎหมายที่ดินหรือสัญญาเชาทํากินในพื้นที่ที่ทําการเกษตร ตองไดรับการรับรองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อยืนยันพื้นที่การเกษตรไมอยูในเขตพื้นที่หวงหามใด ๆ ของทางราชการ และไมใชที่ดินที่ถือครองโดยเอกชน
รายใหญ และรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมการผลิต ขนาดและพื้นที่ตองระบุแหลงน้ํา เชน คลองสาธารณะ
คลองชลประทาน รวมถึงเปนเกษตรกรรายยอยที่ขอติดตั้งมิเตอรขนาดไมเกิน 15 (45) แอมป 1 ราย และตอง
สามารถออกใบแจงหนี้คากระแสไฟฟาเพื่อเรียกเก็บเงินของมิเตอรเครื่องที่ 2 โดยแจงเก็บเงินไปที่มิเตอรเครื่อง 1
ที่ติดตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟาเดียวกันกับมิเตอรเครื่องที่ 2 ที่จะขอติดตั้งเพื่อใชในการเกษตร
มติที่ประชุม
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4.5 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในประชุม ครั้งที่ 121/2552
ผอ.กกต. จังหวัด
เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2552 สั่ ง ให มี ก ารนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเขาย อ ย
อําเภอเขายอยใหม และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา จังหวัดเพชรบุ รี ได กําหนดใหมี การนับคะแนน
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ผลการนับคะแนนเทากัน จึงมีการจับสลาก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
ผูจับสลากได ไดแก นายพนัส ลานเมือง
มติที่ประชุม ครั้งที่ 131/2552 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 สั่งใหมีการนับคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางน้ํากลัดใต เขต 7 อําเภอหนองหญาปลองใหม และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี กําหนดใหมีการนับคะแนน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 สําหรับผลการนับ
คะแนนจะแจงใหทราบอีกครั้ง
สภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน เขต 2 และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรสม
เขต 8 ไดลาออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม
ครั้งที่ 37/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2552

- 13 ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลนายาง อําเภอชะอํา ครบวาระ
การดํารงตําแหนง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการ
ประชุม ครั้งที่ 37/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบใหมีการเลือกตั้ง วันที่ 10 มกราคม 2553
รับสมัครระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
การคาภายในจังหวัด ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เปนศูนยจําหนายสินคาเกษตร และสินคา
แปรรูป จาก พืช ผัก เนื้อสัตว ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ใกลปใหม ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
มีโครงการจัดกระเชาใหลูกคาฟรีโดยไมคิดคาใชจาย จึงขอเชิญชวนทานและประชาสัมพันธใหทราบ เพื่อรวม
สนับสนุนสินคาของศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
ประธาน
ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เปนศูนยจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
อีกทั้งเปนชองทางการจําหนายสินคาอีกทางหนึ่งของเกษตรกร จึงขอความรวมมือทุกทานชวยประชาสัมพันธ
สนับสนุนสินคาของศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การจําหนาย ส.ค.ส. ประจําป 2553
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด จังหวัดไดดําเนินการจัดทํา ส.ค.ส. ประจําป 2553 เรียบรอยแลว ซึ่งมีใหเลือก
ทั้งหมด 8 แบบ เนนแหลงทองเที่ยวและโบราณสถานของจังหวัดเพชรบุรี ในราคาแผนละ 7 บาท ผูสนใจ
สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 วันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2552
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดวยวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกป เปนวันคนพิการสากล สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่ นคงของมนุษยจั งหวัดเพชรบุรี จึงไดจัดทําโครงการสนองน้ําพระทัยในหลวง หวงใยสุขภาพ
ประชาชน โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงความพิการ และจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล
จังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2552 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ภายในงานมีการมอบรายชื่อคนพิการที่สํารวจจากอําเภอตาง ๆ การมอบรถโยกสําหรับคนพิการ การมอบทุน
การศึกษาแกเด็กพิการ จึงขอประชาสัมพันธใหทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 14 5.4 โครงการรณรงคปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
ผูแทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดโครงการ
"โครงการรณรงคปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552" จํานวน 50,000 กลา โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายชาย พานิชพรพันธุ) เปนประธาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น.
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ บานหนองคอไก หมู 5 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการทุกทาน รวมโครงการดังกลาว
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
ประธาน
พระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 และเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการนําหญาแฝก
ไปใชประโยชนอยางเหมาะสม จึงขอเชิญชวนทุกทาน ทุกกระทรวงรวมโครงการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การปองกัน แกไขปญหายาเสพติด
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักดานรั้วสังคมและรั้วชุมชน
ประธาน
โดยจะจั ด ประชุ ม ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด และชมการสาธิ ต การใช เ ครื่ อ งมื อ ตรวจสารเสพติ ด จาก
ผูชํานาญการในสถานการณเหมือนจริงที่สุด เพื่อใหสามารถรับมอบเครื่องมือไปใชประโยชนไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ในสวนของการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด นอกจากมาตรการในเรื่องการคนหา
กลุมเปาหมายและสงเขารับการบําบัดฟนฟู พรอมกับสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนแลว สิ่งหนึ่งที่ไดให
ความสําคัญ คือ มาตรการ CLEAN & SEAL โดยการสรางรั้วใหเขมแข็งสามารถ SEAL มิใหยาเสพติดเล็ดลอด
เขาสูชุมชนได ในขณะเดียวกันก็ใชกระบวนการประชาคมเก็บกวาดยาเสพติด (CLEAN) ใหหมดไปจากชุมชน
จึงขอใหทุกสวนราชการรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติด
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 โครงการขยะเปนศูนย
โครงการขยะเปนศูนย คือการนําขยะมาทําประโยชน หรือเปลี่ยนเปนเงิน ในเรื่องนี้ไดให
ประธาน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไร ส ม เป น หน ว ยนํ า ร อ งและเป น ศู น ย ก ารเรี ย นรู วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า งเพชรบุ รี
เปนหนวยงานสนับสนุนองคความรู และไดมอบหมายใหสํานักงานทองถิ่นเปนเจาของเรื่องในดําเนินโครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 15 5.7 มวลสารมงคล “เรารักพระเจาอยูหัว”
ประธาน
จังหวัดเพชรบุรีไดรับมวลสารมงคล “เรารักพระเจาอยูหัว” จํานวน 9,990 องค จําหนายไปแลว
5,100 องค สวนที่เหลือไดแจกจายใหอําเภอไปจําหนายแลว โดยรายไดจากการจําหนายเมื่อหักคาใชจาย
ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใชสอยตามพระราชอัธยาศัย จึงขอใหหนวยงานที่ไดรับ
มวลสารชวยจําหนายดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

