รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 6/2552
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน 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.สีหเดช
พ.อ.มนู
นายนิรันดร
นายเพชรฤกษ
นายจินดา
นายคงยศ
นายอิทธิพล
นายวิมล
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นางวันเพ็ญ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายธนะ
นายบวร
พ.ต.บวร

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
วัชรขจร
ดีสนธิโชติ
กองแกว
สมสมาน
แทนสวัสดิ์
แอกทอง
จันทรศิริ
ขวาไทย
เลิศสําราญ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
พรหมเกษ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
สวัสดี
จันทรวงศ
แกวกอง

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
รอง ผอ.รมน.จว.พบ. (ฝายทหาร)
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
แทน ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
แทน แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี

-225 นายวีระศักดิ์
26 นางนิทรา
27 นายพิทักษ
28 นางสาวสมมาตร
29 นายประสิทธิ์
30 นายภูริธัช
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นายวรชาติ
34 นายสุรนิ ทร
35 นายเวชสุวรรณ
36 นายสําเนา
37 นายประสาร
38 นางอําพัน
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายไกร
41 นายประจวบ
42 นายธวัชชัย
43 นายนอบ
44 นายไพบูลย
45 นายชวลิต
46 นายปราโมทย
47 นายภคพัส
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.ท.ชินวัฒน
49 พ.ต.ท.อาจิน
50 พ.ต.อ.ชูสงา
51 พ.ต.อ.บัญญัติ
52 พ.ต.ต.ศิรวัศ
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ท.วีระยศ

ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
สุขพัฒนา
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
อาจวิชยั
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
รุงแจง
แกวทอง

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

บุญบันดาล
แสงสุวรรณ
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
ปราบพาล
สําเภาเงิน
สงวัฒนายุทธ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
แทน นายอําเภอแกงกระจาน

สินธุชล
บัวผัน
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
ค้ําคูณ
จันดา
ชื่นกลิน่ ธูปศิริ

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
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56
57
58
59
60

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

สงาแสง
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
หอยสง

61 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
62 พ.ต.ท.สุทน
บูลยชนะ
63 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
64 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์
ถิ่นมีผล
สํานักนายกรัฐมนตรี
65 นางสาวศิริวิมล
บัวทอง
กระทรวงกลาโหม
66 ร.อ.สรณสิริ
กุญแจนาค
67 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
68 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
69 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายจิรวัตร
กิจกลา
71 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
72 นายราเชนทร
อุดมศิริ
73 นายจาตุรณต
สยนานนท
74 นายอรรถพร
พัฒนราช
สทานไตรภพ
75 นางศรีรัตนา
76 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
77 นางศรัญญา
ชูแกว
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
78 นายชัยพร
รูปนอย
79 นางดวงใจ
คุมสอาด
80 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ

แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการศูนยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
81 นางสาวสุภาภรณ
นันทสังข
82 นางสาววาสนา
สายเสนา
83 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
84 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
85 นางกมลวัทน
การัณตภาส
86 นายธเนศ
พุมทอง
87 นายเอนก
ลาภผล
88 นายมณฑป
นพคุณ
89 นายยุษฐิระ
บัณฑุกุล
90 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
91 วาที่ ร.ต.สวัสดิ์ชัย
พรมมา
92 นายอานนท
ที่ปรึกษา
93 นายทวี
อานอาชา
94 นายนที
สะอาดนัก
95 นางสังวาลย
ภาเรือง
96 นายปยสวัสดิ์
คงอินทร
97 นายวิชัย
ไตรสุรัตน
98 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
99 นายเกษม
ชุมแอน
100 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
101 นายสมชัย
นาคเงินทอง
102 นายประทักษ
เสรีรักษ
103 นายสวาง
รัตนนรา
104 นายวันชัย
พรหมประวัติ
105 นางภาวิณี
ศรีเวียงธวัช

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและทดสอบพันธุสัตวนา้ํ เพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
106 นายสินธพ
โมรีรัตน
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
107 นายรักษกลา
สถานสุข
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
108 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
109 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
110 นางศิริวรรณ
พุทธคุณ
แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
111 นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
112 นางสาวรติกร
เวชชะ
แทน การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
113 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
แทน ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
114 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
115 นายฉออน
นาคเฮง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
116 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
117 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118 นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119 นายสมจิตร
เรืองทิพย
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120 รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121 นางสาวโสภิดา
สุรินทะ
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
122 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
123 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
124 นายธีระพันธุ
ธีรานันท
125 นายจํานงค
สุขชู
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
126 นายณรงค
นิติกาล
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
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128 นายชาญณรงค
129 นายวรวิทย
130 นายคัมภีร
131 นายสมหมาย
132 นายกฤติกร
133 นายภักดี
134 นายประมุข
135 นายมานะ
กระทรวงสาธารณสุข
136 นางชลลดา
137 นางปญจพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
138 นายไพรัช
139 นายวาที
ภาคเอกชน
140 นายวิเชียร
141 นายสมภร
142 นายนคร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
143 นางสุขใจ
144 นายสุรวัฒน
145 นายอํานาจ
146 นายศักดิ์สิทธิ์
147 นายเสนาะ
148 นายภราดร
149 นายศุภชัย
150 นายสรศักดิ์
151 นางสาวสุชญา
152 นายวัน
153 นายณัฐกฤช

กิ่งแกว
รัตนา
กิตติคุณศิริ
สายะสนธิ
ลิ้มเจริญ
สําราญสิน
พรหมเกิด
ติฐิโต
โพธิน์ อย

ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

คลายคลึง
อินบํารุง

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

เรียบรอย
ทัพนาค
บุญมีผล

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อยูเปนสุข
วิทยา
วาป
เอี่ยมเอก
เวทยนุกูล
วินิจโกศล
สันติวงษ
ภคพงศพนั ธุ
เมฆอัคคี
กรีธาธร

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
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ผูเขารวมประชุม
154 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
155 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
156 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
157 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
158 นางชูชีพ
ไทยเอื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
2 หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
3 หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
5 ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
6 ผูกํากับการวิทยาการเขต 16 (เพชรบุรี)
7 ผูกํากับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก)
8 ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
9 ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
10 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
11 ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
12 นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
13 นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
14 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
15 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
16 นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
17 ประธานชมรมกํานันผูใหญบา นจังหวัดเพชรบุรี
18 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
19 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
การมอบเงินรางวัลและมอบดอกไมแกผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม และ
ชุดจับกุม
ผูแทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เนื่ องจาก วั น ที่ 4 มิถุ น ายน 2552 มีค นร า ยไดโ จรกรรมเกลื อ จากยุ ง ของ
นายอาภรณ หนังสือ หมูที่ 8 บานบางอินทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พันตํารวจเอก
บัญญัติ เพียรสวัสดิ์ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม ไดจัดสายตรวจและชุดสืบสวนไปเฝาที่ยุงเกลือ
ในเวลากลางคืนทุกคน จนกระทั่งวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลาประมาณ 03.00 น. สามารถจับกุมคนราย
จํานวน 4 คน พรอมรถยนตกระบะบรรทุกเกลือ จากการสอบสวนคนรายยอมรับสารภาพวาไดเขามาขโมย
เกลือ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 และยอนกลับมาขโมยอีกครั้ง จนกระทั่งถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
จากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุม แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น เสียสละ
ในการแกไขปญหาใหกับชาวนาเกลือ ทําใหนายอาภรณ หนังสือ ประทับใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจ มีความประสงคมอบเงิน จํานวน 10,000 บาท และมอบดอกไมใหแกเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อเปนการ
แสดงความขอบคุณ และใหกําลังใจแกเจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุม ผานทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
กลาวแสดงความชื่นชมที่ขาราชการสรางความประทับใจใหกับประชาชนได เปนสิ่งยืนยันวา
ประธาน
สิ่งใดที่ตั้งใจทํา สามารถทําไดทุกเรื่อง
การมอบชอดอกไมแกผูชนะการแขงขันมหกรรมกีฬาคนพิการสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552
ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จัดโครงการมหกรรม
การแขงขันกีฬาคนพิการ ประจําปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2552 ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี โดยจัดใหมีการแขงขันประเภทตาง ๆ จํานวน 5 ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา
สําหรับคนพิการ (ทุกประเภท) เปตองสําหรับคนพิการทางการไดยิน และเทนนิสสําหรับคนพิการทางรางกาย
และการไดยิน แบดมินตันสําหรับคนพิการทางการไดยิน และกีฬาบอคเซียสําหรับคนพิการทางสมอง
ในการแขงขันกีฬาคนพิการครั้งนี้ ศูนยการศึกษาพิ เศษประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดสงนักกีฬา
คนพิการเขารวมการแขงขันกีฬาบอคเซีย จํานวน 4 คน ประเภท อายุไมเกิน 15 ป และประเภทอายุ 15 ปขึ้นไป
ผลการเขารวมแขงขัน ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดรับรางวัล ประเภทอายุไมเกิน 15 ป ดังนี้
รางวัลชนะเลิศที่ 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC1 และ BC2 รางวัลชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภททีม
และถวยรางวัลชนะเลิศที่ 1 ประเภทคะแนนรวม
ประธาน

กลาวขอบคุณอาจารยผูฝกสอน และกลาวชื่นชมกับผูที่ไดรับเหรียญรางวัล

-9การมอบเช็คเงินโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพแกผูประสบภัยธรรมชาติ ป 2552
จากการที่ผูวาราชการจังหวัด ไดประสานของบประมาณจากกระทรวงแรงงาน ใหกับจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัด
เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติฯ (ภัยแลง) และผูไดรับความเดือดรอนดานอาชีพในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา จํานวน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาท) ตามโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพแกผูประสบภัยธรรมชาติจังหวัดเพชรบุรี ป 2552 ซึ่งสํานักงาน
แรงงาน ไดประสานไปยังอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 8 อําเภอ 12 เทศบาล 73 อบต. ปรากฏวา
หนวยงานตาง ๆ ไดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจางงานตาง ๆ รวม 86 โครงการ
ผูรวมโครงการ จํานวน 2,996 คน งบประมาณ จํานวน 8,322,000 บาท
สําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
กระทรวงแรงงานประจําจังหวัด ซึ่งมีรองผูวาราชการจังหวัด (นายประสาน วงศสวัสดิ์) เปนประธาน จํานวน 58
โครงการ งบประมาณ 3,840,000 บาท ผูรวมโครงการ จํานวน 1,947 คน โดยคณะกรรมการศูนยฯ ไดสรุป
โครงการที่ผานความเห็นชอบเสนอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการแลว
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552
โดยสํานักงานแรงงาน ไดเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัด มอบเช็คเงินโครงการดังกลาว จํานวน
4 ฉบับ เปนเงิน 1,501,500 บาท ใหแก นายอําเภอเมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคูคลองกําจัดวัชพืช จํานวน
9 โครงการ เปนเงิน 682,500 บาท นายอําเภอเขายอย โครงการขุดลอกคูคลองกําจัดวัชพืช จํานวน 8 โครงการ
เปนเงิน 474,000 บาท นายอําเภอทายาง โครงการขุดลอกคูคลอง จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 300,000 บาท
และนายอําเภอบานลาด โครงการขุดลอกคลอง จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 45,000 บาท สําหรับอําเภอ
หนองหญาปลอง จะเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัด มอบเช็คในพื้นที่ จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 300,000 บาท
ในโอกาสตอไป
เรื่องภัยแลงซึ่งไดรับเงินชวยเหลือจากกระทรวงแรงงาน จํานวน 4 ลานบาท ไดกระจายไป
ประธาน
ในการสรางงาน เปาหมายจะไดสาธารณสมบัติแหลงน้ําตาง ๆ สําหรับอําเภอหนองหญาปลอง และอําเภอ
แกงกระจาน มีโครงการเรื่องการทําแนวเขตกันไฟ ซึ่งจะไปมอบในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายธเนศ พุม ทอง
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและทดสอบพันธุสัตวนา้ํ เพชรบุรี
(2) นายธีระพันธุ ธีรานันท ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
(3) นายสินธพ โมรีรัตน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
(4) นายคัมภีร สายะสนธิ ผูอาํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
(5) นายสมภร ทัพนาค สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

- 10 มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
ผูแทนคลังจังหวัด
สรุปได ดังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 20 มิถุนายน 2552 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 5,363.14 ลานบาท
เบิกจาย 4,935.89 ลานบาท คิดเปน 92.03 % รายจายลงทุนไดรับจัดสรร 2,837.41 ลานบาท เบิกจายแลว
1,678.18 ลานบาท คิดเปน 59.14 % ภาพรวมไดรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,200.55 ลานบาท เบิกจาย
6,614.06 ลานบาท คิดเปน 80.65 % เทียบกับเปาหมายไตรมาสที่ 3 กําหนดไว ภาพรวมอยูที่ 70 % เบิกจายได
80.65 % ลําดับผลการเบิกจายงบประจํา ลําดับที่ 46 งบลงทุนอยูลําดับที่ 69 ภาพรวมอยูลําดับที่ 57 ผลการ
เบิกจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป มีเงินกัน 402.08 ลานบาท เบิกจายได 282.05 ลานบาท คิดเปน 70.15 %
หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ที่มีผลการเบิกจายสูง 5 ลําดับ คือ สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด สํานักงานบํารุงทาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดเพชรบุรี หนวยงานที่มีผลการเบิกจายต่ํา 5 อันดับ คือ สํานักงานคลังจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพเขายอย
วิท ยาลั ยการอาชีพ บา นลาด สวนราชการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณสู งสุ ด คื อ สํ า นัก งานทอ งถิ่น จั งหวั ด
โครงการชลประทานจังหวัด สํานักงานบํารุงทาง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ผลการเบิกจายงบประมาณ
ลงทุนที่ 5 หนวยงานไดรับ สํานักงานทองถิ่น เบิกได 895.12 ลานบาท โครงการชลประทาน 281.20 ลานบาท
งบประมาณจังหวัด 25.07 ลานบาท สํานักงานบํารุงทาง 125 ลานบาท สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 71.11
ลานบาท มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 50.10 ลานบาท หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนแลวไมสามารถกอหนี้ได คือ
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล 3.39 ลานบาท เปนโครงการกอสรางอาคารนอน 2,270,000 บาท การกอสราง
หองน้ําและปรับปรุงอาหาร รวมเปนเงินแลว 3.9 ลานบาท เปนเงินที่ E-Auction ขึ้นแลวมีผูยื่น 1 ราย ราคา
สูงกวาราคากลาง ทางโรงเรียนไดขอลดรูปแบบไปที่สวนกลาง ขณะนี้รอคําตอบอยู หนวยงานที่ไดรับงบลงทุน
ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ขณะนี้ยังไมมีการเบิกจาย แตมีการกอหนี้แลว ไดแก ศูนยการทหารราบ 49.30 ลานบาท
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 43.71 ลานบาท ตํารวจภูธรจังหวัด 31.59 ลานบาท สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 11.76 ลานบาท วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 2.45 ลานบาท
ประธาน

ขอใหเรงรัดดําเนินการ เหลือเวลาอีก 3 เดือน

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด โครงการที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น 35 โครงการ งบประมาณ 223,970,500 บาท เรื่อง
เมืองนาอยู 10 โครงการ อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง 2 โครงการ กอหนี้แลว 5 โครงการ แลวเสร็จ 3 โครงการ
รอยละ 30 เรื่องนาเที่ยว 17 โครงการ อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง 2 โครงการ กอหนี้แลว 10 โครงการ แลวเสร็จ 5
โครงการ รอยละ 29 เรื่องของเกษตร 6 โครงการ กอหนี้แลว 5 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ อุตสาหกรรม
SMEs และ OTOP 2 โครงการ กอหนี้แลวอยูระหวางดําเนินการ รวม 35 โครงการ อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง
4 โครงการ กอหนี้แลว 22 โครงการ แลวเสร็จ 9 โครงการ ผลการเบิกจายงบ 87 ลานบาท เบิกจายไปแลว 8.2
ลานบาท คิดเปน 9.35 % นาเที่ยว งบ 66 ลานบาท เบิกไปแลว 24 ลานบาท คิดเปน 37.71 % เกษตรและ
อาหารปลอดภัย งบ 57 ลานบาท เบิกไปแลว 3 ลานบาท คิดเปน 6 % อุตสาหกรรม SMEs และ OTOP งบ
11 ล า นบาท เบิ กไปแลว 5 ลา นบาท คิดเป น 48 % ภาพรวม ณ วัน ที่ 25 มิถุนายน 2552 223 ลา นบาท
เบิกจายไปแลว 42 ลานบาท คิดเปน 18.97 % ผลการดําเนินงานเปนรายโครงการ โครงการที่แลวเสร็จ
9 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 17 โครงการ
รองผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาลและเปนไปตามหลักเกณฑการทําสัญญาทุกโครงการใหเบิก
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ได 15 % ลวงหนาการทําสัญญามีกําหนดงวดงาน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล
ตองใชตัวเลขปขึ้นบังคับใหทุกโครงการที่ทําสัญญา บอกผูรับเหมาใหเบิก 15 % ตองเบิกงวดงาน ปญหาเกิด
จากเจาหนาที่ที่ไมตองการทําเอกสาร ตองกําหนดเปนกติการวมกัน โดยทางคลังจังหวัดทําหนังสือแจงทุกสวน
ราชการ ตองเบิกตามงวดงาน
ประธาน
เปนมติอยูแลววาใหผูรับจางเบิกเงินลวงหนาได 15 % ในการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ปญหาเรื่องการเบิกจายเงินลวงหนา คือ สวนใหญจะเปนปญหาการออกใบรับรองของธนาคาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ผลการพิ จ ารณาแผนพั ฒนาจั ง หวั ด/กลุ ม จั ง หวั ด และคํ า ของบประมาณของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด โดยภาพรวมของจังหวัดและกลุมจังหวัด ป 2553 ไดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสนอ
โครงการไป 181 โครงการ เปนเงินประมาณ 557 ลานบาท ไดผานความเห็นชอบจาก ครม. 73 โครงการ
เปนเงินประมาณ 185 ลานบาท ประมาณ 30 % สําหรับกลุมจังหวัดเสนอไป 7 โครงการ เปนเงินประมาณ
410 ลานบาท ผานความเห็นชอบจาก ครม. 2 โครงการ เปนเงินประมาณ 146 ลานบาท ประมาณ 30 %
งบประมาณที่ไดรับจะแบงเปนงบประมาณปกติ ของแผนพัฒนาจังหวัดจะได 6 โครงการ 39 ลานบาท และ
ใชงบประมาณจากเงินกูของรัฐบาล 67 โครงการ 145 ลานบาท สําหรับกลุมจังหวัดไดรับงบประมาณปกติ
1 โครงการ เปนเงิน 5 ลานบาท งบเงินกู 1 โครงการ 141 ลานบาท ทําใน 4 จังหวัด เรื่องเขื่อนกันกัดเซาะ

- 12 ชายฝง รวมงบประมาณที่จังหวัดขอไป งบปกติ 7 โครงการ 44 ลานบาท งบเงินกู 68 โครงการ 287 ลานบาท
รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ เปนเงิน 331 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการทําเอกสารประกอบคําชี้แจง
ตอกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป 2553 ที่ทางสภาผูแทนราษฎรใหทุก
จังหวัดจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจง จะมีกําหนดการชี้แจงสําหรับงบประมาณที่ไดรับจนแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด จนเปนเรื่องเมืองนาอยู 44 โครงการ 120 ลานบาท เมืองนาเที่ยว 6 โครงการ 25 ลานบาท
เกษตรและอาหารปลอดภัย 21 โครงการ 32 ลานบาท อุตสาหกรรม SMEs และ OTOP 2 โครงการ 6 ลานบาท
ในสวนของกลุมจังหวัดจะไมมีทุกประเด็นยุทธศาสตรจะมีเฉพาะประเด็นที่ 3 คือเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ชายฝงและสิ่งแวดลอมเมืองที่ดี 1 โครงการ 141 ลานบาท เรื่องการพัฒนาระบบบริหารใหมีความเปนเลิศ
1 โครงการ 5 ลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 เพิ่มวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 กําหนดใหวันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2552
เปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ เพื่อสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและการทองเที่ยว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การเป ด รั บ คํ า ขอจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช ร ถใช ถ นน
เปนคาอุปกรณชวยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน ประจําป
งบประมาณ 2552
กรมการขนสงทางบก ไดมีประกาศเรื่องการเปดรับคําขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ขนสงจังหวัด
ในการใชรถใชถนนเปนคาอุปกรณชวยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน
ประจําปงบประมาณ 2552 ซึ่งเงินกองทุนนี้มาจากการประมูลเลขสวยทั่วประเทศ ขณะนี้มีเงินประมาณ 3,000
ลานบาท สําหรับคุณสมบัติของผูขอรับจัดสรรเงินคาอุปกรณชวยเหลือผูพิการ ตองเปนผูพิการอันเนื่องมาจาก
การประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน และตองไมเคยไดรับความชวยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนหรือเคยไดรับความชวยเหลือจากกองทุนฯ มาแลวไมนอยกวา 5 ป อุปกรณชว ยเหลือผูพ กิ าร
ที่ผูพิการสามารถขอรับจัดสรรเงินชวยเหลือ ไดแก แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสําหรับผูพิการ ไมเทาและไมค้ํายัน
หากขอรับจัดสรรเปนอุปกรณอื่นนอกเหนือที่กลาว ใหผูพิการระบุเหตุความจําเปนในคําขอ
ฝากหัวหนาสวนราชการชวยประชาสัมพันธ ถาผูพิการมีความประสงคขอรับการชวยเหลือ
สามารถมายื่นขอไดที่ สํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบุรี หรือที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
กรมการขนสงทางบก ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
ฝากขนสงจังหวัดดูแลเรื่องปายบอกทาง ยังมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะปายบอกทางไปแหลง
ประธาน
ทองเที่ยว สถานที่สําคัญตาง ๆ โดยมีรูปภาพ และมีภาษาอังกฤษดวย

- 13 รองผูวาราชการจังหวัด (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) ฝากใหโยธาธิการจังหวัด ออกแบบปายเปนแบบเดียวกันทั้งจังหวัด
ไดรับการรองเรียนจากผูประกอบการ โดยใชรถซาเลง การตอรถจักรยานยนต
ผูแทนประธานหอการคาจังหวัด
พวงขางมีขนาด มีขอบขายอยางไร ผูใชรถใชถนนประสบความไมปลอดภัยในการใชรถใชถนน
รถจั กรยานยนตพ วงข า ง เปนรถที่ผิดกฎหมาย แตเป น เรื่ องที่ ทํากั นมาในการตอทะเบีย น
ขนสงจังหวัด
รถประเภทนี้ไมไดรับการตอทะเบียน
ประธาน

ใหขนสงจังหวัดทําหนังสือถึงกรมการขนสง ออกระเบียบ เพราะเปนปญหาทั่วประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ขณะนี้รัฐบาลมอบนโยบายใหกระทรวงเกษตร รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
เกษตรจังหวัด
กรมส ง เสริ ม การเกษตร ดํ า เนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรภายใต โ ครงการปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร
รายครัวเรือนทั่วประเทศ เปาหมายทั่วประเทศ 5.8 ลานครัวเรือน จังหวัดเพชรบุรีประมาณ 62,000 ครัวเรือน
ไดรับงบประมาณจากโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน จัดจางบันทึกขอมูล พนักงานสํารวจทะเบียนครัวเรือน
จะดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 ขอความอนุเคราะหหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
อบต. ใหความสะดวกแกเจาหนาที่ที่จะไปทําขอมูล
ประธาน

ฝากกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ไดประสานโครงการดวย เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 สรุปผลการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2
ณ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ไดรับมอบหมายจากการกีฬาแหงประเทศไทย ใหเปนเจาภาพจัดการ
ผอ. ศูนย กกท. จังหวัด
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 ระหวางวันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2552 โดยมี
14 จังหวัด เขารวมการแขงขัน ประกอบดวย จังหวัดสุพรรณบุรี สิงหบุรี สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี
นครปฐม ชัยนาท นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี อางทอง และเพชรบุรี เพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 “ตรังเกมส” ระหวางวันที่ 9 – 19 กันยายน 2552 ณ จังหวัดตรัง การจัดการ
แขงขันดังกลาวไดเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน และผลปรากฏวานักกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนภาค 2 จํานวน 15 ชนิดกีฬา
นักกีฬาชาย 94 คน หญิง 64 คน รวม 158 คน เจาหนาที่ผูฝกสอน 38 คน รวมนักกีฬาและเจาหนาที่ 196 คน
มติที่ประชุม
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- 14 4.7 กวดขันการยิงปนขึ้นฟาในกิจการตาง ๆ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 กรณี เด็กชายยศศิริ ธรรมกถึก นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนคงคาราม
ปลัดจังหวัด
ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื่องจากถูกกระสุนปนตกลงมาจากหลังคาแผนเหล็กกรีตลอนของสระวายน้ํา
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี ถูกที่ศีรษะ จังหวัดไดออกหนังสือขอความรวมมือในการกวดขันการยิงปนขึ้น
ฟาในโอกาสตาง ๆ โทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
ไดเชิญหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของมาประชุม ขอความรวมมือพระอุปชาตาง ๆ งดทําพิธี
ประธาน
บวชใหถามีการยิงปน ไดแจงทุกสวนราชการใหหามผูใตบังคับบัญชายิงปน ถานําอาวุธปนของหลวงไปยิง
ตองไดรับโทษ ไดกําชับกํานัน ผูใหญบานทราบแลว
รองผูวาราชการจังหวัด เรื่องนี้เปนเหมือนกับวัฒนธรรมมานาน เปนโอกาสดีที่จะรณรงคใหเลิกวัฒนธรรมนี้เสีย
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ตองอาศัยความจริงจังและใชเวลา ตองรณรงคอยางตอเนื่อง ฝากนายอําเภอกับชับกํานัน
ผูใหญบาน หามไมใหใชอาวุธปนในงานตาง ๆ
ประธาน

ผูบริหารทองถิ่นตองไมทําเปนตัวอยาง ตองการใหเมืองเพชรบุรีเปนเมืองนาอยู เมืองนาเที่ยว

มติที่ประชุม
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4.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ. สํานักงาน กกต. ได มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ตํ า บลบางตะบู น เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2552
มีผูสมัคร 1 คน ผูไปใชสิทธิ์ลงคะแนน 66.66 % บัตรที่ลงคะนนใหนายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน 51 % ของ
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง บัตรเสีย 10 % ผูไมลงคะแนน 11 % สําหรับผูมาใชสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บางตะบูน 66.66 %
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนประธานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได
ประกาศรับสมัครตําแหนงนิติกร จํานวน 58 ตําแหนง ทั่วประเทศ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร
ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี รับ 24 ตําแหนง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี รับสมัคร
จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
โครงการสงเสริมการขยายผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยสําหรับ
ครูผูสอน ไดจัดประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและผูบริหาร สพฐ. ระหวาง
วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริม
ประชาธิปไตย โดยใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนประชาธิปไตยและใหประสานความ
รว มมือกั บสํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง สํา นัก งาน กกต.เพชรบุรี จึ ง ไดจั ดให มีโ ครงการสง เสริ ม
การขยายผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยสําหรับครูผูสอน ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6
ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัด โดยเชิญครู อาจารยผูสอนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 120 คน เขารวม

- 15 ประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการสงเสริมขยายผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตย
สําหรับครูผูสอนระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6
โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจําป 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดใหมีโครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพรรคการเมืองและ
การเลือกตั้ง ประจําป 2552 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด โดยเชิญ ครู อาจารย
นักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผูแทน
และเครือขายขององคการเอกชน ผูสมัครและนักการเมืองทองถิ่น เขารวมโครงการ จํานวน 180 คน เพื่อให
ความรูเรื่องพรรคการเมือง การเลือกตั้งรัฐธรรมนูญ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 โครงการสมตําสยาม
ผูแทน ผอ.วิทยาลัยอาชีว ศึกษาเพชรบุรี ดวยสํ านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา โดยความรวมมือกับ
ภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง ไดดําเนินการโครงการสรางคนพันธอาร คูมืออาชีพระดับสากลและโครงการครัวไทย
ครัวโลก ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีทางการเรียนการสอนสายอาชีพ สาขาวิชาชีพคหกรรม และเพื่อเปนการ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนใหเทียบเทาระดับสากล รวมถึงสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนาศักยภาพทางดานทักษะวิชาชีพคหกรรม เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนภาคธุรกิจบริการในสาขา
อาหาร ภายใตกิ จกรรมการแข งขั นการทํา อาหารสมตํ าสยามคอนเทศ โดยคัดเลือกจากนักเรียนในสัง กัด
ทั่วประเทศ จํานวน 60 คน เพื่อเขารับการอบรมแขงขันในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2552 ผูชนะเลิศจะได
เขาเฝารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีทุนการศึกษาจาก
โรงเรียนสอนทําอาหาร วัตถุประสงคเพื่อยกระดับวิชาการเรียนการสอนวิชาชีพประเภทคหกรรมดานอาหาร
ใหทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี ไปสูความเปนมืออาชีพระดับสากลและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของแรงงาน
ฝมือจะมีการแขงขันปรุงเมนูสมตํา คาว และหวาน สูตร นักเรียนตองคิดมาเอง โดยใชวัตถุดิบที่มีอยู แขงขัน
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การจัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด กําหนดจัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวันตก ประจําป 2552
ประกอบดวยกลุมจังหวัดในภาคตะวันตกและภาคกลาง ทั้งหมด 12 จังหวัด ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2552
โรงแรมรอยัลไดมอนด อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หนังสือไดแจกจายแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 16 5.3 การบุกรุกพื้นที่ปา สงวน
รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝายทหาร) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ไดลงไปตรวจจับกุมรวมกับนายอําเภอหนองหญาปลอง
ที่พื้นที่หมู 4 อําเภอหนองหญาปลอง พื้นที่มีการบุกปาทั้งหมด 115 ไร ไดผูตองหาและของกลาง ผูวาราชการจังหวัด
มีนโยบายจะทําแนวปาเพื่อกันไฟ ฝากหัวหนาสวนราชการที่ไปซื้อที่ดินไว ขอใหตรวจสอบใหถูกตอง
ปจจุบันผูวาราชการจังหวัด เปน ผอ.ศตส. ของจังหวัด คําสั่ง กอ.รมน. ใหม เจาหนาที่จะตอง
ไปอยู กอ.รมน. ฝากเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ร าชการ ต อ งร ว มมื อ ทํ า งานเรื่ อ งยาเสพติ ด เป น นโยบายเร ง ด ว น
ผูวาราชการจังหวัดไดซื้อเครื่องมือใหประมาณ 8 แสนบาท
การบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ทาง กอ.รมน. ภาคที่ 1 มอบใหจังหวัดเพชรบุรีเปนเจาภาพ จะทํา
ประธาน
เขตปาใหชัดเจน โดยจะขุดคูน้ํา ตองขอความรวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย อยาใหการสนับสนุนฝายที่ทํา
ผิดกฎหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

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

