รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 7/2552
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 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
นายวีระ
นายประสาน
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.หญิงวราภรณ
นายนิรันดร
นายเพชรฤกษ
นายสาธิต
นางวรรณี
นายอิทธิพล
นางศิริพร
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นายสุรัตน
นางสาวมุทิตา
นายประสิทธิ์
นายธนะ
นายบวร
พ.ต.บวร
นายวีระศักดิ์

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
วัชรขจร
เขงคุม
สมสมาน
แทนสวัสดิ์
อาชานานุภาพ
สันตมนัส
ขวาไทย
ขันติทัตสกุล
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
เกษเดช
ชูประดิษฐ
พุมไมชัยพฤกษ
สวัสดี
จันทรวงศ
แกวกอง
ประภาวัฒนเวช

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

-225 นางนิทรา
26 นายพิทักษ
27 นายชาญศักดิ์
28 นางสุนิสา
29 นายภูริธัช
30 นายวิทยา
31 นายสําเนา
32 นายวรชาติ
33 นายสุรนิ ทร
34 นายเวชสุวรรณ
35 นายเฉลิมพล
36 นายประสาร
37 นางสาวณุวรรณา
38 นายสุเทพ
อําเภอ
39 นายไกร
40 นายชีระวิทย
41 นายธวัชชัย
42 นายนอบ
43 นายไพบูลย
44 นายชวลิต
45 นายปราโมทย
46 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
47 พ.ต.อ.วิฑูรย
48 พ.ต.อ.ภาณุเดช
49 พ.ต.อ.ชาลี
50 พ.ต.อ.ชูสงา
51 พ.ต.อ.บัญญัติ
52 พ.ต.อ.จรูญ
53 พ.ต.ท.บุญเลิศ
54 พ.ต.ท.วีระยศ

แยมบุตร
บุญชูกุศล
โพประยูร
อับดุลนิเลาะ
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
จันทรจวง
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
อาจวิชยั
ฤทธิรงค
สงาแสง
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

บุญบันดาล
อํานวยรุงเรือง
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
ปราบพาล
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
แทน นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
สรอยสุมณฑา
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา
บวรมหาชนก
ชื่นกลิน่ ธูปศิริ

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
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56
57
58
59
60

พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.ชวน

61 พ.ต.ต.ยอดยิ่ง

แกงสันเที้ยะ
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
หอยสง
ชมดี

รามัญอุดม
62 พ.ต.ต.ชาญ
63 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
เรือนภู
64 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
65 ร.ต.อ.วิโรจน
บํารุงกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรี
66 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
67 พ.ต.ศตายุ
จันตาศาวา
68 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
69 พ.ต.พงษยทุ ธ
บุญสนอง
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายจิรวัตร
กิจกลา
71 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
72 นางสาววิชาดา
จุนบุญ
73 นายพีระพงศ
คําชื่น
74 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
75 นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
76 นางสาวสายใจ
สุกระจาง
77 นางศุภากาญจน
ยอดฉุน
78 นายกิตติพนั ธ
อรัณยกานนท

สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูกาํ กับการศูนยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79 นายเดชะ
มังคละ
80 นายสนิท
สกุนา
81 นางเธียรรัตน
กลอมประเสริฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
82 นางเรณู
วองสงสาร
83 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
84 นายเสนห
ลาภอารมณ
85 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
นวลละออง
86 นายสมเกียรติ
87 นายอานนท
ที่ปรึกษา
88 นางนันทนา
แฮวอู
89 นายชะโลม
ขวัญเมือง
90 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
ศิลปโอสถ
91 นางอํานวยพร
92 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
93 นายวิชัย
ไตรสุรัตน
94 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
95 นายพลาธิป
นาคสกุล
96 นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97 นายสมชัย
นาคเงินทอง
98 นายประทักษ
เสรีรักษ
99 นายสวาง
รัตนนรา
100 นายวันชัย
พรหมประวัติ
101 นางภาวิณี
ศรีเวียงธวัช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
102 นายชนินทร
อินทรไพโรจน
103 นายสมควร
อนันทศรี
104 นายชาญณรงค
อินทสิทธิ์

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
105 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
106 นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
107 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
108 นางนิตยา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
109 นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
110 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
แทน ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
111 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
112 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
113 นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
114 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
115 นายสุชาย
จาตุรพิทกั ษกลุ
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
116 นายอํานาจ
คําฮอ
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
117 นายสมจิตร
เรืองทิพย
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
118 รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
119 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
120 นายบุญรอด
พุทธารักษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
121 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
122 นายจํานงค
ตันติรัตนโอกาส
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
123 นางสาวชุติมา
ชูชวย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
124 นายสุทัศน
มีมุข
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
125 นางสาวบําเพ็ญ
ไมตรีโสภณ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
126 นายกฤติกร
สําราญสิน
แทน ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รัตนปริคณน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
127 นายสุวัฒน
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129 นางพูลจิตร
130 นายโกศล
131 นายชาญณรงค
132 นายวีระ
133 นายคัมภีร
134 นายวีระ
กระทรวงสาธารณสุข
135 นางอังสินี
136 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
137 นายวรภาส
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
138 นายนคร
139 นายวิเชียร
140 นางบุญสม
141 นายวิเชียร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142 นางสุขใจ
143 นางสาวชมนาด
144 นายนจํารัส
145 นายภราดร
146 นายศุภชัย
147 นายสรศักดิ์
148 นายฉลอง
149 นางสาวสุชญา
150 นายวัน
151 นายณัฐกฤช

ติฐิโต
สุคนธปฏิภาค
หลักเมือง
รัตนา
กิ่งแกว
สายะสนธิ
แกวกัลยา

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี

กันสุขเจริญ
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

ปนแกว

แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
เรียบรอย
นุชนิยม
เรียบรอย

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

ชื่นจิต
สํารวย
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
วินิจโกศล
สันติวงษ
ชางสุวรรณ
ภคพงศพนั ธุ
เมฆอัคคี
กรีธาธร

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
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152 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
153 นางทิพยวรรณ
จําปาทอง
แทน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
154 นายพิสิษฐ
บุญสงนาค
แทน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
155 นางจิดาภา
งามประดิษฐ
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
156 นางชูชีพ
ไทยเอื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 อัยการจังหวัดเพชรบุรี
2 รอง ผอ.รมน.จว.พบ. (ฝายทหาร)
3 ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
4 หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
5 หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
6 หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
7 หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
8 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
9 นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
10 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
12 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
13 ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
14 ผูกํากับการวิทยาการเขต 16 (เพชรบุรี)
15 ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
16 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
17 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
18 ประธานชมรมกํานันผูใหญบา นจังหวัดเพชรบุรี
19 นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
20 สมาชิกพัฒนาการเมือง
21 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี

-8-

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศเกียรติคุณ
ปลัดจังหวัด กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาเห็นวา นายณรงค วุฒิกุล
อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
เปนผูประกอบคุณงามความดี อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเปน
ส ว นรวม สมควรได รั บ การยกย อ งให ไ ด รั บ เครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ ง ชี พ ” เพื่ อ เป น การเชิ ด ชู เ กี ย รติ
กองบั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน จึ ง ได มี ป ระกาศกองบั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน เรื่ อ ง
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แกขาราชการที่ดํารงตําแหนงขางตน
ในโอกาสนี้ ขออนุญาตใหผูไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับเครื่องหมายฯ ตอหนาพระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ และขอกราบเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะ
ผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี ไดกรุณาอัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไวที่
หน า พระบรมฉายาลั ก ษณ พร อ มทั้ ง มอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ และกล า วแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ไ ด รั บ
เครื่องหมายตามลําดับตอไป
กลาวแสดงความยินดีกับ นายณรงค วุฒิกุล อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานคุมครอง
ประธาน
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนจังหวัดเพชรบุรี เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เปนเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติที่สูงยิ่ง สําหรับผูที่ทําความดีใหกับกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเปนเครื่องหมายที่ไดรับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การมอบรางวัลประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัยในการทํางาน
ประจําป 2552 ระดับจังหวัด
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดจัดประกวดสถานประกอบกิจการ
ดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนประจําทุกป
ในป 2552 จังหวัดเพชรบุรี มีสถานประกอบกิจการเขารวมประกวด จํานวน 6 แหง ไดรับ
รางวัลดีเดนระดับประเทศ จํานวน 4 แหง โดยเขารับรางวัลจากปลัดกระทรวงแรงงานในพิธีเปดงานสัปดาห
ความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวันตก ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขื่อนแกงกระจาน บริษัท
กังวานไพลีเอสเตอร จํากัด (เสนใยสังเคราะห) โรงแรมลองบีช ชะอํา และโรงแรมรอยัลไดมอน และไดรับรางวัล
ระดับจังหวัด 2 แหง ไดแก บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (อาหารสําหรับสัตวน้ํา) และบริษัท สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (หางสรรพสินคา)
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กลาวแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ขอใหรักษาความดีไวเพื่อเปนตัวอยางกับสถานประกอบการอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบุรี พระองคทานซื้อที่ดิน
ประธาน
ที่อําเภอทายาง บานหนองคอไก ขณะนี้ปรับปรุงเตรียมสถานที่เสร็จเรียบรอยแลว พระองคทานจะเสด็จมา
ทอดพระเนตร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 เปนการสวนพระองค
รองผูวาราชการจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมาซื้อที่ดินที่อําเภอทายาง ประมาณ 200 ไร พสกนิกรและ
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) ผูที่เกี่ยวของตองภูมิใจ ทุกคนตองเขาไปมีสวนรวม มีสิ่งใดที่จะถวายความจงรักภักดี
ได ใหทําขอมูลตาง ๆ ขอใหติดตาม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานชื่อโครงการวา “ชั่งหัวมัน”
ในพระราชดําริ เปนโครงการที่สะทอนบางเรื่อง ขอใหหัวหนาสวนราชการ ผูใตบังคับบัญชาตระหนักในเรื่องนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
ผูแทนคลังจังหวัด
สรุปได ดังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 25 กรกฎาคม 2552 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 5,847.63 ลานบาท
เบิกจาย 5,575.16 ลานบาท คิดเปน 95.34 % รายจายลงทุนไดรับจัดสรร 2,976.15 ลานบาท เบิกจายแลว
1,954.60 ลานบาท คิดเปน 65.68 % ภาพรวมไดรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,823.78 ลานบาท เบิกจาย
7,529.76 ลานบาท คิดเปน 85.33 % ผลการเบิกจายเทียบกับเปาหมายตอนนี้เปนเดือนแรกของไตรมาสที่ 4
เบิกจายได 85.33 % เหลือเวลาอีก 2 เดือน จะตองเบิกจายใหไดตามเปาหมาย ลําดับผลการเบิกจายงบประจํา
ลําดับที่ 41 งบลงทุนอยูลําดับที่ 65 ภาพรวมอยูลําดับที่ 50 ของประเทศ ผลการเบิกจายจากเงินกันยอดเงิน
ทั้งสิ้น 407.36 ลานบาท เบิกจายได 295.75 ลานบาท คิดเปน 72.60 % หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนที่มีผลการ
เบิกจายสูง ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป 5 ลําดับแรก คือ สํานักงานบํารุงทาง เบิกได 90.13 % ทองถิ่นจังหวัด
เบิกได 84.25 % สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เบิกได 82.79 % สถานีพัฒนาที่ดิน เบิกได 71.23 %
ทางหลวงชนบทที่ 4 เบิกได 67.84 % หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ที่มีผลการเบิกจายต่ํา
5 อันดับสุดทาย คือ ที่ทําการปกครองจังหวัด เบิกได 9.41 % ตํารวจภูธรจังหวัด เบิกได 16.59 % ชลประทานที่ 14
เบิกได 32.18 % งบประมาณจังหวัดเบิกได 35.58 % มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เบิกได 38.37 % หนวยงาน
ที่ไดรับงบลงทุน 10 ลานบาทขึ้นไป ที่ยังไมมีการเบิกจาย คือ ศูนยการทหารราบ โรงพยาบาลพระจอมเกลาฯ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนสูงแตยังกอหนี้ผูกพันไมถึง 70 % คือ สํานักงาน
ระเบียบวาระที่ 3

- 10 ทางหลวงที่ 13 กอหนี้ผูกพันได 29.27 % สถานีพัฒนาที่ดิน กอหนี้ผูกพันได 45.94 % สํานักงานชลประทานที่ 14
กอหนี้ผูกพันได 37.68 % มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กอนหนี้ผูกพันได 69.96 % และชลประทานจังหวัด
กอหนี้ผูกพันได 66.99 % ไดรับแจงจากกรมบัญชีกลาววาสวนใหญทุกจังหวัดยังเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย
ที่ กํ า หนด ให ท างจั ง หวั ด เร ง รั ด เบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณให เ ป น ไปตามเป า หมาย และให แ จ ง ว า ณ สิ้ น ป
จะสามารถเบิกจายไดรอยละเทาใด ใหแจงไปกรมบัญชีกลาง พรอมปญหาอุปสรรค
ประธาน

ขอใหสวนราชการชวยเรงรัดการเบิกจาย เหลือเวลาอีก 2 เดือน

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑภาพมวลจังหวัด หรือ GPP เปนขอมูลรายไดประชาชาติที่จําแนกเปนรายพื้นที่
คลังจังหวัด
ในขอบเขตจังหวัด ซึ่งสามารถใชอธิบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงเวลาตาง ๆ โครงสรางผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ป 2551 ที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศ
3 สาขาที่เปนหลักสําคัญ คือ สาขาเกษตรกรรม มีสัดสวนรอยละ 23.89 อันดับที่ 2 คือสาขาอุตสาหกรรม
มีสัดสวนรอยละ 18.63 อันดับที่ 3 สาขาขายสงขายปลีก มีสัดสวนรอยละ 12.06 สําหรับอัตราการขยายตัว
ของ GPP ของจังหวัดเพชรบุรี ขยายตัวจากปที่แลวรอยละ 1.82 มีมูลคา GPP เปนลําดับที่ 34 ของประเทศ
เปนลําดับที่ 5 ของ 6 จังหวัดในภาคตะวันตก
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ในไตรมาสที่ 2 หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
ดานอุตสาหกรรมมูลคาผลผลิตปรับตัวดีขึ้น ดานการทองเที่ยวยังขยายตัวไดดี ภาคการเกษตรหดตัวจาก
ไตรมาสเดียวกัน รอยละ 15.97 การบริโภคหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน รอยละ 13.98 ดานการลงทุนหดตัวจาก
ไตรมาสเดียวกันของปที่แลว เรื่องการจดนิติบุคคลตั้งใหมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลวรอยละ 53.67
จํานวนนิติบุคคลตั้งใหมลดลง รอยละ 35.56 อัตราทุนจดทะเบียนนิติบุคคล แจงเลิกกิจการมีเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 84.32 ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ
24.22 ภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 10.38 การจางงานหดตัว
จากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 1.19 การทองเที่ยวขยายตัวไดดี ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของป
ที่แลว รอยละ 21.14 การทองเที่ยวทางธรรมชาติ จํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
รอยละ 42.59 สําหรับอุทยานแหงชาติพระนครคีรี จํานวนนักทองเที่ยวหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
รอยละ 2.90
การจางงานหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 1.19 ฝากกระทรวงแรงงานชวยดู
ประธาน
รายละเอียด ขาดแคลนแรงงานจริงหรือไม
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ขอเชิญเฝาฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ดวยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกอสราง
โรงเรียนสําหรับสอนวิทยาศาสตรคนตาบอด ในพื้นที่ตําบลสระพัง อําเภอเขายอย ไดขอพระราชทานชื่อจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดพระราชทานชื่อวา “โรงเรียนธรรมิกวิทยา” ทรงให
ความหมายวา “เปนโรงเรียนที่มีความรูและการประพฤติในความดี” ไดขอใหจังหวัดทูลเชิญเสด็จฯ ซึ่งจังหวัด
ได นํ า เรื่ อ งกราบบั ง คมทู ล เชิ ญ เสด็ จ ฯ และทรงรั บ เชิ ญ เสด็ จ ฯ ในวั น เสาร ที่ 8 สิ ง หาคม 2552 เมื่ อ วั น ที่
29 กรกฎาคม 2552 กรมราชองครักษ ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมและตรวจพื้นที่ ซึ่งจะเสด็จฯ
ออกจากกรุงเทพมหานคร เวลา 14.30 น. มาถึงโรงเรียนธรรมิกวิทยา เวลา 15.20 น. และจะเสด็จฯ ออกจาก
โรงเรียนเพื่อไปยังวังไกลกังวล เวลา 16.30 น. การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว จะไดเรียนเชิญหัวหนาสวน
ราชการรวมเฝารับเสด็จฯ ตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552
ดวยจังหวัดไดรับแจงจากสํานักนายกรัฐมนตรีวา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 รัฐบาลโดยคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดกําหนดจัดงานเฉลิม พระเกียรติฯ ภายใตชื่องาน
วา “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552” และเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามความเหมาะสม โดยใหประดับธงชาติไทยคูกับธงอักษรพระนามาภิไธย “สก”
พรอมทั้งตั้งเครื่องราชสักการะและพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ 1
สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวาย
พระพรขัยมงคล พรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 และแตงกายชุดผาไทยสีฟาหรือสีอื่นที่
เหมาะสม ระหวางวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2552
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ตามกําหนดการ ดังนี้
เวลา 07.00 น. - พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 100 รูป บริเวณลานรัฐพิธี
หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
เวลา 08.00 น. - พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 19.19 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
บริเวณลานรัฐพิธี หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

- 12 1. การแตงกาย ภาคเชา : พิธีทาํ บุญตักบาตร/พิธถี วายพระพรชัยมงคล
- ขาราชการ : เครื่องแบบปกติขาว เครือ่ งแบบกากีคอพับแขนยาว ชุดผาไทย
- ประชาชน : ชุดสุภาพผาไทย ชุดไทย
ภาคค่ํา : ผูวางพานพุม /ผูถอื พานพุม - ชุดสุภาพผาไหม
: ผูเขารวมพิธี - เสื้อประจําจังหวัด ชุดสุภาพผาไทย ชุดตามสังกัด
2. พานพุม ถวายราชสักการะ : ใชพุมเงิน - พุมทอง ใหตั้งสักการะ 1 คืน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ขณะนี้เบิกจายได 78,157,244 บาท คิดเปนรอยละ 34.90 แลวเสร็จ 14 โครงการ
ประกอบดวย สํานักงานทางหลวงชนบท 7 โครงการ ของที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา การปรับปรุงลานจอดรถ
ของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน การสรางฝายน้ําลนของอําเภอหนองหญาปลอง การปรับปรุงศูนยเรียนรู
ของศูนยพัฒนาหวยทราย ปรับปรุงศูนยอนุรักษปาชายเลนของเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 การปรับปรุง
เรือนกฤษณาของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โครงการที่ผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 50
การกอสรางสะพานขามคลองเหมืองตานิ่ม ผลการดําเนินงาน 50 % การปรับปรุงเสนทางขึ้นเขาพระเนินทุง
ผลการดําเนินงาน 50 % การกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะตลิ่งแมน้ําเพชรบุรี ของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ผลการดําเนินงาน 90 % กิจกรรมผลการดําเนินงานคลินิก OTOP ผลการดําเนินงาน 85 %
การคุมกําเนิดลิงแสม ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผลการดําเนินงาน 70 % การปรับปรุงศูนยเรียนรูของ
ที่ทําการปกครองอํ าเภอเขาย อย ผลการดํา เนิน งาน 95 % ประชาสั มพั น ธจั งหวั ด เหลือเฉพาะการจั ดซื้อ
เรื่องครุภัณฑ ผลการดําเนินงาน 80 % การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน 80 % การสงเสริมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผลการดําเนินงาน 85 % การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ของสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ผลการดํ า เนิ น งาน 60 % การปรั บ ปรุ ง ศู น ย แ สดงและจํ า หน า ยผลผลิ ต
ของสํานักงานสหกรณจังหวัด ผลการดําเนินงาน 65 % การปรับปรุงภูมิทัศนของอําเภอแกงกระจาน ของที่ทําการ
ปกครองอําเภอแกงกระจาน ผลการดําเนินงาน 40 % สรางฝายชะลอน้ําในคลองระบายน้ํา D9 อําเภอทายาง
ของที่ทําการปกครองอําเภอทายาง ผลการดําเนินงาน 40 % การกอสรางเหมืองสงน้ํา คสล. รูปตัวยู
ตํ า บลหนองจอก ของที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด ผลการดํ า เนิ น งาน 40 % การปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน้ํ า
รอบโบราณสถานวัดกําแพงแลง ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผลการดําเนินงาน 40 % โครงการ
สู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า บ า นซ อ ง ของโครงการชลประทาน ผลการดํ า เนิ น งาน 40 % ระบบข อ มู ล สารสนเทศ
ของสํานักงานจังหวัด ผลการดําเนินงาน 40 % การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ของตํารวจภูธรจังหวัด ผลการ
ดําเนินงาน 40 % การปรับปรุงภูมิทัศนและตกแตงภายในอาคารสํานักงานที่ดิน ของสํานักงานที่ดินจังหวัด
ผลการดําเนินงาน 10 % การสํารวจแมน้ําเพชรบุรีเพื่อการขุดลอกและปรับปรุงขอบตลิ่งแมน้ํา ของสํานักงาน

- 13 การขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผลการดําเนินงาน 10 % การกอสรางเขื่อนกันทราย ของสํานักงานขนสง
ทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี ขณะนี้อยูระหวางการเสนอ TOR
รองผูวาราชการจังหวัด โครงการที่กําลังดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 40 % จะเรงรัดโดยวิธีการที่มีการเบิกจายตาม
(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) งวดงาน ขอใหเบิกจายตามงวดเพื่อใหเกิดความคืบหนา การที่จะตองเบิกตามผลงาน
โครงการที่คิดวาเกินปงบประมาณ โครงการที่จะตองมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ควรไดมีการเบิกจายกอน
ปงบประมาณ
รองผูวาราชการจังหวัด หนวยงานที่มีการเบิกจายลาชา ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค ถาเปน
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) สวนกลางก็ตองรายงาน เพราะทํางานในพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การดําเนินงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (OSM)
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งกลุมจังหวัด
เพื่อทําคําของบประมาณ มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ไดกําหนดกลุมจังหวัดเหลือเพียง 18 กลุมจังหวัด
โดยกลุมจังหวัดของเพชรบุรี จัดเปนกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
เปนหัวหนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 จากมติ ครม. ในวันดังกลาวจะมีการปรับเขตตรวจราชการ โดยในสวน
ของกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งจัดตั้งสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดขึ้น มีผูวาราชการจังหวัด
เปนหัวหนากลุมจังหวัด แตงตั้งใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดทําหนาที่เลขาชั่วคราว ภารกิจของสํานักงาน OSM
คือจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องกลุมจังหวัด ขณะนี้มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดเรียบรอย
แลว มีรองผูวาราชการจังหวัด (นายประสาน วงศสวัสดิ์) เปนเลขานุการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการแกไข
ปญหารวมภาครัฐ เอกชน ของกลุมจังหวัด มีการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด ชี้แจงงบประมาณของกลุมจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนระบบที่จะใชเลื่อนเงินเดือนประจําป ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 2551
ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการประเภทอื่น ๆ เชน กลาโหม ตํารวจ ตอไปอาจจะตองมีการปรับเขาระบบ
ในการเลื่อนเงินเดือนในระบบใหมจะกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําป ๆ ละ 2 ครั้ง การเลื่อนจะกําหนด
เปนเปอรเซ็นตของคากลาง มีการยกเลิกโควตา 15 % ขาราชการกรณีผูที่มีผลงานดีเดน จะไดเลื่อนเงินเดือน
ไมเกิน 6 % ของคากลางตอครึ่งป งบประมาณจะใชงบประมาณที่เปนเงินเดือนของทุกคนในสวนราชการ
โดยครึ่ง ป จ ะเลื่ อ นได ไ ม เ กิน 3 % ของวงเงิ น ทั้ ง หมด ในการประเมิ น จะมี ก ารให กํ า หนดค า ระดั บ ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปน 5 ระดับ ในกรณีงบประมาณที่จะใชเลื่อนเงินเดือนสวนราชการสามารถบริหาร
เองได การแจงผลการปฏิบัติงานจะไมมีการประกาศหรือหนังสือเวียนจะแจงเปนการเฉพาะตัว กรณีคนที่ได

- 14 ผลงานดีเดนและระดับดี จะมีการประกาศในสวนของการเลื่อนเงินเดือน กรณีสวนกลางอธิบดีจะสั่งเลื่อน
เงินเดือน ในสวนของผูวาราชการจังหวัดจะมีอํานาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือนของขาราชการประเภททั่วไป ตัง้ แต
ปฏิบัติการถึงอาวุโส วิชาการ ตั้งแตปฏิบัติการถึงชํานาญการพิเศษ นอกจากนั้นจะเปนอํานาจของผูบริหาร
ในสวนกลาง สําหรับผูมีสิทธิจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนคือตองไมถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน ไมขาด
ราชการ ไมมาสายเกินจํานวนที่กําหนด มีการวางแผนการติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนา เรื่องการ
ประเมิน ใหรางวัล ถึงเลื่อนเงินเดือน การประเมินจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะตองไมต่ํากวารอยละ 70
เรื่องสมรรถนะ ตามที่ ก.พ. กําหนดไว 5 ตัว นอกจากนั้นจะมีสมรรถนะอื่นที่สวนราชการสามารถกําหนด
เพิ่มเติม สิ่งที่จะตองเตรียมการใหผูใตบังคับบัญชาประชุมเตรียมการเรื่องตัวชี้วัด เขียนเนื้องานที่ตนรับผิดชอบ
ตนเดือนกันยายนจะเชิญ ก.พ. มาประชุมชี้แจง
ประธาน

ฝากแจงหัวหนาสวนราชการ ประเมินผูใตบังคับบัญชาตามผลงานจริง

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 ผลการจัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวันตก ประจําป 2552
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ผลการจัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวันตกประจําป 2552
เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2552 ประสบความสําเร็จดวยดี ขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผอ. สํานักงาน กกต. วันนี้เปนวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนงของนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30 แหง มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 6 กันยายน 2552 จะมีการรับสมัคร
วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2552 ไดจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลครบทุกแหง
และมีการอบรมใหความรูเรียบรอยแลว ขอความรวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของเรื่องการรักษาความปลอดภัย
เนื่องจากมีการแขงขันกันมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 การจัดทําแนวคูกันไฟเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนโครงการหนึ่งในโครงการใหญ คือ โครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน เปนโครงการเฉลิม
พระเกียรติเพื่อประชาชน ดําเนินการในพื้นที่เขากระทิง หมู 3 ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ หมู 4 และหมู 5 จะมีพิธี
เปดกิจกรรม โดยเปนการบูรณาการรวมกันหลายหนวยงาน โดยผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติงบประมาณ
เหลือจายของงบจังหวัดใหดําเนินการ เริ่มเปดโครงการวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 15 5.2 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มติ ครม. ขอความรวมมือในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะติดตามใน
สรรพากรจังหวัด
ป 2550 – 2551 ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการบอกผูใตบังคับบัญชาที่ยังไมไดยื่นแบบ
การแอบอางเปนเจาหนาที่สรรพากร ไดมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องอยูแลว โดยการ
ขอเลขบัญชีเงินฝาก ขอรหัส ATM เลขบัตรประจําตัวประชาชน ในการคืนเงินภาษีของกรมสรรพากรจะคืนให
ดวยเช็ค และสงทางไปรษณียอยางเดียว
รองผูวาราชการจังหวัด มีโทรศัพทแจงบอกวามีรายการไดรับเงินคืนภาษี โปรดกดตัวเลข 0 เปนขบวนการ มีจริง
(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การจัดการเรียนการสอนเนนภาษาไทย
ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแสตมฟอรด ขณะนี้เปดหลักสูตรการจัดการดานกอรฟ จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาไทย และจัด 10 หลักสูตร ปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก
ดานการบริหารธุรกิจ เนนการบริหารความขัดแยงและภาวะผูนํา นโยบายของอธิการเนนการเรียนการสอนที่ใช
ภาษาไทยไดดี และใชภาษาอังกฤษที่ไมตางกับเจาของภาษา ฝากประชาสัมพันธ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ชมรมสบาย ๆ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ชมรมสบาย ๆ พบปะสังสรรคเย็นนี้ เวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ โรงแรมรอยัลไดมอน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การจัดงานวันอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี
วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เปนวันอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ยอนไป 11 ปที่ผานมา ที่สมเด็จพระเทพ
ประธาน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทางน้ํา มีการหลั่งน้ําคืนชีวีใหแมนา้ํ เพชร มีการกลาว
คําสัตยปฏิญาณขอใหมารวมงานเปนการอนุรักษ จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับแมน้ําเพชรบุรีตลอดทั้งป แลวมอบ
รางวัลวันที่ 7 สิงหาคม 2552 กรมการขนสงทางน้ํา ขอใหเขมงวดเรื่องการลุกล้ําลําน้ํา
เลิกประชุมเวลา

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

- 16 -

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

