รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 5/2552
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 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
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.มนู
นายวุทธชัย
นางวิไลรัตน
นางนฤมล
นางวรรณี
นายอิทธิพล
นายปญญา
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นายเอกพจน
นายศิรพิ จน
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาวมุทิตา
นางกรรณิกา
นายยืน
นายบวร
พ.อ.ภูธนา
นายวีระศักดิ์
นางนิทรา

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วัชรขจร
กองแกว
อาภานุกูล
เดียวกูล
ปนประชานันท
สันตมนัส
ขวาไทย
พึงประสพ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
ทองจันทร
วัฒนานุกูล
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
ชูประดิษฐ
เอี้ยวสกุลรัตน
อวมสําอางค
จันทรวงศ
มิตรชอบ
ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร

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

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

บุญชูกุศล
โพประยูร
อับดุลนิเลาะ
มีแกว
โภคสวัสดิ์
ธรรมสุวรรณ
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
อาจวิชยั
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
จันจะนะ
แกวทอง

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

บุญบันดาล
แสงทองอราม
รักขนาม
คงพูน
นทีทวีวัฒน
ปราบพาล
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
แทน นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
พัฒนธรรม
สรอยสุมณฑา
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา
บวรมหาชนก
ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
แกงสันเที้ยะ

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

พ.ต.ต.กนกศักดิ์
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.ชวน

60 พ.ต.ต.ลือชัย

เมืองเกษม
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
หอยสง
จันทรโชติ

61 ร.ต.ต.สมมาศ
หนูอนิ ทรแกว
ศรีหิรัญ
62 พ.ต.ต.สุชาติ
63 ร.ต.ต.สมเด็จ
ชิงชัย
64 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์
ถิ่นมีผล
สํานักนายกรัฐมนตรี
65 นายวีระ
บุญญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
66 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
67 ร.อ.สรณสิริ
กุญแจนาค
68 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
69 น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายจิรวัตร
กิจกลา
71 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
72 นายวราพงษ
หลวงกลาง
73 นายจาตุรณต
สยนานนท
74 นายอรรถพร
พัฒนราช
สทานไตรภพ
75 นางศรีรัตนา
76 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
77 นายธนกร
รัตตมงคล

แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
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)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
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กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
78 นายชัยพร
รูปนอย
79 นางดวงใจ
คุมสอาด
80 นางวิพาวรรณ
ไมตรีจิตร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
81 นางเธียรรัตน
กลอมประเสริฐ
82 นางเธียรรัตน
กลอมประเสริฐ
83 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
84 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
85 นางเรณู
วองสงสาร
86 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
87 นายสมบุญ
ธัญญาผล
88 นายมณฑป
นพคุณ
89 นายพิทยา
คณะมะ
90 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
91 นายดนัย
นาคประเสริฐ
92 นายประทีป
หอมจรรยา
93 นางนันทนา
แฮวอู
94 นายนที
สะอาดนัก
95 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
96 นางอํานวยพร
ศิลปโอสถ
97 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
98 นายวิชัย
ไตรสุรัตน
99 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
100 นายเกษม
ชุมแอน
101 นายศุภชัย
เมงพัด

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
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กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
102 นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
103 นายนพคุณ
โชติวรานันท
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
104 นายสัมฤทธิ์
กีรตวรการ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
105 นายวันชัย
พรหมประวัติ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
106 นางภาวิณี
ศรีเวียงธวัช
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
107 นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
108 นายชัยวัฒน
ลิ้มลิขิตอักษร
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
109 ม.ร.ว.ชวลิต
เกษมสันต
แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
110 นายชาญณรงค
อินทสิทธิ์
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
111 นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
112 นายไพศาล
เทพสุต
แทน ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
113 นายกิตติพัฒน
รูปยะเวสน
แทน หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
114 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
115 นายชัพพมนต
ทองนอย
แทน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
116 นางสาวรติกร
เวชชะ
แทน การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
117 นายพงษนรินทร
อัศวเศรณี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
118 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
119 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
120 นายสัมฤทธิ์
แสงทอง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
121 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
122 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
123 นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
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124 นายปยฤกษ
กระทรวงศึกษาธิการ
125 รศ.ยศ
126 นางสาวชูศรี
127 นายกําจัด
128 นายสมจิตร
129 นายจํานงค
130 นายวรวิทย
131 นายมหิศร
132 นายชาญณรงค
133 นายจํานงค
134 นายสรรเสริญ
135 นายอติชาต
136 นายสมหมาย
137 นายวานิช
138 นายสุวัฒน
139 นายประมุข
140 นางพูลจิตร
กระทรวงสาธารณสุข
141 นางประภาพร
142 นายมาโนช
สํานักงานอัยการสูงสุด
143 นายไพรัช
144 นายวาที
ภาคเอกชน
145 นายนคร
146 นางสาวศิริรัตน
147 นายไฟซอล
148 นายศักดิ์สิทธิ์

อินทะจักร

แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี

ธีระเดชพงศ
อุดมกุศลศรี
คงหนู
มีวาสนา
ตันติรัตนโอภาส
กิตติคุณศิริ
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
สุขชู
ไหมทอง
สามนคร
ลิ้มเจริญ
มาลัย
รัตนปริคณณ
ติฐิโต
สุคนธปฏิภาค

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

อิฐระ
ศรีแกว

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
รัตนจงจิตกร
โครงเซ็น
วิบูลศิลปโสภณ

แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น
149 นางสุขใจ
ชื่นจิต
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
150 นายพิทักษ
นอยพิทักษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
151 นายพิชยั
สันติเมธากุล
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
152 นางสาวปรนัย
เสียนวราสัย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
153 นายนจํารัส
พริ้มพราย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
154 นายอนวัช
พวงษลิ้ม
แทน นายกเทศมนตรีตาํ บลบานแหลม
155 นายภราดร
เวทยนุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
156 นายอํานาจ
บัวหลวง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
157 นายมนัส
พูลมา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
158 นายจรัญ
ไมจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
159 นางสาวสุชญา
ภคพงศพนั ธุ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
160 นายธวัชชัย
ฤทธิห์ ลวง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
สมบัติทวีพูน
นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
161 นายสิริศกั ดิ์
ผูเขารวมประชุม
162 นายวุทธชัย
อาภานุกูล
จาจังหวัดเพชรบุรี
163 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
164 นางทิพยวรรณ
จําปาทอง
แทน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
165 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
166 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
2 รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝายทหาร)
3 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
4 ผูกํากับการวิทยาการเขต 16 (เพชรบุรี)
5 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
7 ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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เครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2552
กรมการพัฒนาชุมชน มอบใหจังหวัดดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัด
ดีเดน ประจําป 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
บริห ารจัดการชุ ม ชน โดยการยกย องเชิ ด ชูเ กีย รติห มู บา นและกิ จ กรรมของกลุ ม /องคก ารชุม ชน ตลอดจน
ผูปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนดีเดน และเพื่อเพิ่มคุณคาในการสงเสริมการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อการ
จั ด การความรู แ ละพั ฒ นาเครื อ ข า ยการเรี ย นรู ใ นกระบวนการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง
โดยกําหนดใหมีกิจกรรมที่จะเขารับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และโลรางวัลสิงหทอง รวม 4 ประเภท ไดแก รางวัลหมูบานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” จํานวน
2 รางวัล รางวัลผูนําอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 4 รางวัล รางวัลกลุมชุมชนแกนนําหลักในการพัฒนาหมูบาน
จํานวน 3 รางวัล และรางวัลศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล จํานวน 1 รางวัล
กลาวแสดงความยินดีกับหมูบาน กลุม บุคคลที่มีความสามารถไดรับรางวัลดีเดนของพัฒนา
ประธาน
ชุมชน ขอใหเปนตัวอยางไปยังกลุมและหมูบานอื่น ๆ สําหรับบานน้ําทรัพยที่ไดรับรางวัลระดับหมูบาน ใหเปน
ตนแบบของอําเภอแกงกระจานในการดูแลรักษาปาไม โดยใหทางปองกันจังหวัดทําโครงการไปดูงานที่บาน
สามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนตนแบบที่ดี
การมอบเข็มพระปรมาภิไธยแกกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
ผูแทนปลัดจังหวัด กรมการปกครอง ไดจัดทําเข็มพระปรมาภิไธย ชั้น 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสวม
เสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ.2548 เพื่อมอบใหแกคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ซึ่งเปนผูมีสิทธิ
ประดับเข็มพระปรมาภิไธย โดยใหจังหวัดเพชรบุรีพิจารณามอบแกอิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น จํานวน 42 ราย
กลาวแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับเข็มพระปรมาภิไธยทุกทาน ซึ่งถือเปนสัญลักษณศักดิ์ศรี
ประธาน
และเกียรติยศ และขอใหนําไปประดับใหถูกตองในโอกาสที่เหมาะสมตามระเบียบ ขอใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ใหเกิดผลดีแกประเทศชาติ ขอใหพระบารมีแหงองคสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหทานและครอบครัวแคลวคลาดจากภยันตราย
ทั้งปวงและประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูอาํ นวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
(2) นายสุวัฒน รัตนปริคณน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
(3) นางเธียรรัตน กลอมประเสริฐ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี
(4) นายศักดิ์สิทธิ์ วิบลู ศิลปโสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
คลังจังหวัด
สรุปได ดังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 23 พฤษภาคม 2552 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 5,062.41 ลานบาท
เบิกจาย 4,378.88 ลานบาท คิดเปน 86.50 % รายจายลงทุนไดรับจัดสรร 2,724.68 ลานบาท เบิกจายแลว
1,527.70 ลานบาท คิดเปน 56.07 % ภาพรวมไดรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,787.09 ลานบาท เบิกจาย
5,906.58 ลานบาท คิดเปน 75.85 % ผลการเบิกจายรายไตรมาสที่ 3 เปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี กําหนดไว
ภาพรวมอยูที่ 70 % ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 จังหวัดเพชรบุรีเบิกจายได 75.85 % ลําดับผลการ
เบิกจายงบประจํา ลําดับที่ 33 งบลงทุนอยูลําดับที่ 67 ภาพรวมอยูลําดับที่ 52 ผลการเบิกจายจากเงินกันไวเบิก
เหลื่อมป มีเงินกัน 402.08 ลานบาท เบิกจายได 253.02 ลานบาท คิดเปน 62.93 % หนวยงานที่ไดรับงบลงทุน
ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ที่มีผลการเบิกจายสูง 5 ลําดับ คือ สํานักงานทองถิ่นจังหวัด เบิกจายได 97.09 %
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบิกจายได 77.37 % สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
เบิกจายได 74.91 % ศูนยถายทอดเทคโนโลยี เบิกจายได 68.54 % สํานักงานบํารุงทาง เบิกจายได 66.76 %
หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ที่ยังมีผลการเบิกจายต่ํา 5 อันดับ คือ สํานักงานคลังจังหวัด
งบประมาณทั้งหมด 4,710,000 บาท มี 2 รายการ คือ คาติดตั้งตูโทรศัพท วงเงิน 17,000 บาท ไดเบิกจายแลว
คากอสรางบานพักทาวเฮาส 1 ยูนิต เงินงบประมาณที่ไดรับ 4,600,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางประกาศ
ประกวดราคา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ไดกอหนี้ผูกพันแลว ขอเบิกเงินตามงวดงาน ที่ทําการปกครองจังหวัด
มี 3 โครงการ ขณะนี้รอลงนามในสัญญา เงินงบประมาณจังหวัดแยกเปนคาครุภัณฑและคาที่ดิน คาครุภัณฑ
ที่มีวงเงิน 500,000 บาท มี 4 รายการ ที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพัน เปนวงเงิน 7 ลานบาท อยูระหวางแตงตั้ง
กรรมการ 1 รายการ อยูระหวางประกวดราคา 1 รายการ อยูระหวางเตรียมประกวดราคา 2 รายการ คาที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ยังไมไดกอหนี้ 6 โครงการ อยูระหวางแตงตั้งกรรมการ 2 โครงการ เปนเงิน 39 ลานบาท
อยูระหวางตรวจรางสัญญา 1 โครงการ เปนเงิน 2.4 ลานบาท อยูระหวางรอลงนามในสัญญา 2 โครงการ
คิดเปนเงิน 47.5 ลานบาท อยูระหวางตรวจรางสัญญา 1 โครงการ วงเงิน 6 ลานบาท รวมรายการที่ยังไมกอหนี้
95.2 ลานบาท วิทยาลัยการอาชีพเขายอย กอหนี้ผูกพันครบทุกรายการแลว หนวยงานที่ไดรับงบลงทุนทีย่ งั ไมมี
การเบิกจาย ศูนยการทหารราบ กอหนี้ผูกพันแลว โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ตองเบิกเงินกัน
ใหหมดกอน เปนงบผูกพัน ตํารวจภูธรจังหวัด มี 3 โครงการ โครงการที่ 1 วงเงิน 7 ลานบาท คือปญหาเรื่อง
ที่ดิน โครงการที่ 2 วงเงิน 3 ลานบาท กอหนี้ผูกพันแลว โครงการที่ 3 วงเงิน 20 ลานบาท ไดกอหนี้ผูกพันแลว
รอเบิกเงินตามงวดงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รอลงนามในสัญญา โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล ขณะนี้
ปรับลดแบบอยู
ระเบียบวาระที่ 3

- 10 ประธาน

ฝากหัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบ เหลือเวลาอีก 4 เดือน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ

4.1 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดโครงการที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น 35 โครงการ งบประมาณ 223,970,500 บาท หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 21 หนวยงาน หนวยงานรับผิดชอบรอง 7 หนวยงาน ขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ
ความกาวหนาเกิน 50 % 19 โครงการ ต่ํากวา 50 % 10 โครงการ
การกอสรางสะพานขามคลองเหมืองตานิ่ม ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม เพื่อสงเสริม
ประธาน
การทองเที่ยว ดําเนินการไปแลว 15 % สํานักงานจังหวัดรายงานวาสูงกวารอยละ 50 ใหไปตรวจสอบใหม
อีกครั้ง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 1,270,000 บาท
สํานักงานจังหวัดรับผิดชอบ นาจะผิดพลาด
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทองเทีย่ วจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 2 ลานบาท
คลังจังหวัด
อยูระหวางประกวดราคา
รองผูวาราชการจังหวัด โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 3,680,000 บาท
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ยกเลิกการประกวดราคา ยังไมไดลงนามในสัญญาจาง
ผลการดําเนินงานรอยละ 50 ไดอยางไร ยังไมไดดําเนินการอะไรเลย เปนโครงการเกี่ยวกับการ
ประธาน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีหรือไม ใหเจาหนาที่กลับมาจากอบรมชี้แจง เว็ปไซต
ของจังหวัดทําไมไมทํารวมกันไปเลย ตองทํา TOR ใหม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแกงกระจาน งบประมาณ
นายอําเภอแกงกระจาน
5,000,000 บาท ขอมูลคลาดเคลื่อน ไมถึง 40 % ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 จะเรง
การเบิกจาย
ประธาน

ตองระวัง ถาเรื่องชาจะไปทําวิธีพิเศษไมได ฝากสวนราชการตองรีบดําเนินการ ตองโปรงใส

ชลประทานจังหวัด โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานซอง ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ขณะนี้ดําเนินการดาน E-Auction เรียบรอยแลว รอผูรับจางมาลงนามในสัญญา
ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 4.2 การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศ ลุมแมน้ําโขง
ครั้งที่ 15
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด รัฐบาลกําหนดเปนเจาภาพการจัดประชุมรัฐมนตรี 6 ประเทศ ลุมแมน้ําโขง (GMS)
ครั้งที่ 15 รวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) ระหวางวันที่ 17 - 19 มิ.ย.52 โดยมีวัตถุประสงคของการประชุม
เพื่อหารือ เรงรัด ผลักดันและอนุมัติแผนงาน/โครงการสําคัญของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 7 เม.ย.52 เห็ น ชอบให จั ด การประชุ ม ณ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
โดยมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)เปนหนวยงานรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.52 เวลา 10.30 น. สศช. มอบหมายใหคณะฯ เจาหนาที่มาพบ ผวจ.พบ.
และประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ(สนจ.พบ. ตํารวจภูธรจังหวัด และ สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด) ณ หอง
ประชุมวีดีทัศนทางไกล ศาลากลางจังหวัด เพื่อแจงรายละเอียด และขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุม
จากจังหวัด โดยมีสรุปการประชุม ดังนี้
กําหนดประชุมระหวางวันที่ 17-19 มิ.ย.52 ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยวันที่ 17 มิ.ย.52 ประชุม
ระดับเจาหนาที่อาวุโส/วันที่ 18 มิ.ย.52 ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสรวมกับ ADB และองคกรผูใหความ
ชวยเหลือการพัฒนาและวันที่ 19 มิ.ย.52 ประชุมระดับรัฐมนตรี
ผูเขารวมประชุม จํานวนประมาณ 250 คน ประกอบดวยผูแทนระดับรัฐมนตรี เจาหนาที่
อาวุโสและภาคเอกชนจาก 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง ไดแก กัมพูชา ลาว จีน พมา ไทย เวียดนาม ผูแทน ADB
และองคกรผูใหความชวยเหลือการพัฒนา ทั้งนี้ ผูเขารวมประชุมทั้งหมดพัก ณ โรงแรมดุสิตธานี
การจัดงานเลี้ยงรับรอง สศช. กําหนดจัดงานเลี้ยงรับรองผูเขารวมประชุมทุกวัน โดยวันที่
17 มิ.ย.2552 ADB เปนเจาภาพและวันที่ 18 - 19 มิ.ย.52 (2 วัน) สศช. เปนเจาภาพ
สําหรับวันที่ 18 - 19 มิ.ย.52 (2 วัน) สศช. เชิญคณะของจังหวัดรวมงานเลี้ยงรับรอง จํานวน
6 ทาน คือ ผวจ.พบ. นายกเหลากาชาดจังหวัด รอง.ผวจ.พบ. ทั้ง 2 ทาน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดและ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดย สศช. จะจัดสงบัตรเชิญมาใหจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
โดยขอความรวมมือและการสนับสนุนจากจังหวัด ดังนี้
(1) การประชาสัมพันธ ประกอบดวย การประสานสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมเสนอขาวการ
จัดประชุม (สื่อมวลชนในสวนกลาง : สศช. ประสานงาน) การประดับธงชาติ 6 ประเทศ ที่เขารวมประชุม( สศช.
จะจัดสงธงชาติมาใหอีกครั้งหนึ่ง)
(2) การรักษาความปลอดภัย มอบหมายตํารวจภูธรจังหวัด จัดกําลังเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรสถานที่จัดประชุม (ตํารวจทางหลวง ตํารวจสันติบาลและตรวจคนเขาเมือง : สศช.ประสาน
จากสวนกลาง) และมอบหมายการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด จัดรถไฟฟาสํารอง วันที่ 19 มิ.ย.52
(3) การจัดชุดแพทยและพยาบาล ใหจังหวัดจัดชุดแพทย พยาบาล ประจํา ณ สถานที่ประชุม
(4) การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานในการจั ด ประชุ ม สศช.จะจั ด ตั้ ง ศู น ย ประสานงานในการ
จัดประชุม ณ โรงแรมดุสิตธานี ขอใหจังหวัดจัดเจาหนาที่ไปประสานงาน ณ ศูนยประสานงานในการจัดประชุมดวย

- 12 ขณะนี้จั ง หวัดได แต ง ตั้งคณะกรรมการและคณะทํา งานสนั บสนุน การจั ดประชุม รัฐ มนตรี
6 ประเทศ ลุมแมน้ําโขง (GMS) ครั้งที่ 15 เรียบรอยแลว โดยจะไดแจงคณะกรรมการและคณะทํางาน
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ปายเกาตอนรับอาเซียน บางองคการบริหารสวนตําบลยังไมไดรื้อลง ขอใหดําเนินการรื้อดวย
ประธาน
ไดเสนอใหทําปายขนาดใหญในการตอนรับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศ ลุมแมน้ําโขง ฝาก
นายอําเภอชวยดูแลเรื่องปายดวย ฝากสื่อมวลชนเสนอขาวอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การติดตามความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่
กระทรวงมหาดไทยแจงวา สถานการณในปจจุบันปรากฏขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหว
ปลัดจังหวัด
ที่อาจกระทบตอสถาบันสําคัญของชาติ มีการชุมนุมเคลื่อนไหวที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน มีการ
ปลุกระดมมวลชนที่จะนําไปสูการกอเหตุที่กระทบตอความสงบเรียบรอย สงผลใหเกิดการขาดความสามัคคี
ของคนในชาติ และเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ จึงใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามตรวจสอบการกระทําในลักษณะปลุกระดมมวลชน ทั้งการปราศรัยทางการเมือง
หรือการเผยแพรขาวสารที่ขัดตอกฎหมาย ผานสื่อตาง ๆ พรอมทั้งรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําผิด
2. ขอความรวมมือสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ในการประชุมหัวหนาสว นราชการ
ประจําเดือนเมษายน 2552 ใหชี้แจง ประชาสัมพันธ ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด รวมทั้งประชาชน
เกี่ยวกับสถานการณ โดยใหติดตามขาวสารของทางราชการ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง
ในการนี้ จังหวัดไดแจงใหอําเภอดําเนินการตามขอสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และใหแจง
กํา นั น ผู ใหญบาน ชี้ แจง ทําความเขา ใจกับประชาชนในพื้น ที่ และรายงานสถานการณ ความเคลื่อนไหว
ใหจังหวัดทราบอยางตอเนื่อง
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งตอไป กําหนด วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ที่วัดบางขุนไทร หมู 10
ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัด ชวงที่ผานมาเปนวิกฤตของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่จะสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้น
นายวี ร ะ ศรีวัฒ นตระกู ล ประเทศ ไม มี ก ารแบง แยก ในสว นของส ว นราชการตา ง ๆ ใหดูแ ลราชการในสั ง กั ด
ทําความเขาใจ หลีกเลี่ยงไปอยูกลุมใดกลุมหนึ่ง ชวยทําความเขาใจกับประชาชนดวย
มติที่ประชุม
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- 13 4.3 การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.2552
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามยาเสพติด ในการประชุ ม วาระพิ เ ศษ เมื่ อ
วัน จัน ทร ที่ 18 พฤษภาคม 2552 ได มีม ติ เ ห็น ชอบใหห นว ยงานที่เ กี่ย วข องกับ การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด
ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน 2552) ประจําป 2552
โดยเนนหนักกลุมเยาวชน (อายุ 13 – 18 ป) และกิจกรรม 5 รั้วที่เกี่ยวกับเยาวชน เปนเปาหมายหลัก
จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ สู เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด จั ง หวั ด เพชรบุ รี กํ า หนด
จัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก ระหวางวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2552 ณ ลานรัฐพิธีหนาศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมจําหนายสินคาราคาถูก สินคาเกษตร สินคา OTOP การประกวดรองเพลง
การแขงขันกีฬา รําวงยอนยุค กิจกรรมถวายความจงรักภักดี การเสวนาและบรรยายพิเศษบทบาทของคนเพชรบุรี
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รองผูวาราชการจังหวัด เปนเรื่องที่จะดําเนินการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล หลังจากที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดให
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นโยบายใหม และไดออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 82/2552 ซึ่งพูดถึง 5 รั้วปองกัน
2 โครงการ คือดานการปราบปรามและการบําบัดยาเสพติด สิ่งไหนที่ดีอยูแลวก็ทําใหเขม แข็งขึ้น สิ่งไหน
ที่มีจุดออนก็นํามาปรับปรุงแกไข เดือนนี้เปนเดือนรณรงคตอตานยาเสพติด แผนงานที่สวนราชการมีอยูแลว
ทําใหเพิ่มความเขมงวดมากขึ้น วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติดรวมกัน
มติที่ประชุม
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4.4 การสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี
สํานักนายกรัฐมนตรีแจงวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 28 เมษายน 2552 โดยระเบียบฯ ขอ 5 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบดวย
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชนจังหวัด (หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการคา) เปนกรรมการ โดยให
มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามข อ 22 ของระเบี ย บฯ ในการสอดส อ งและเสนอแนะแนวทางการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยในวาระเริ่มแรก
ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ระเบียบ
บั ง คั บ ใช และเพื่ อ ให เ ป น ไปตามนั ย ระเบี ย บดั ง กล า ว ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ได มี ป ระกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ 28 เมษายน 2552

- 14 สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ จ ง ให จั ง หวั ด และอํ า เภอดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ เพื่ อ สรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 ซึ่งจังหวัดดําเนินการใหเปนไป
ตามกระบวนการที่ระเบียบกําหนดไว คือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบดวย ผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการ เปนประธาน ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนเลขานุการ 1 คน และผูชวยเลขานุการ 1 คน และแตงตั้งขาราชการในจังหวัดตามที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควร เปนผูชวยเลขานุการ 1 คน กรรมการ ก.ธ.จ.เพชรบุรี มี 14 คน ประกอบดวย ประธานและผูแทน
ภาคประชาสังคมไมเกิน 7 คน ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น 3 คน และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 3 คน
ใหนายอําเภอทุกอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคประชาสังคมของอําเภอ โดย
ประกาศรับสมัครผูเขารับการสรรหาตามที่ระเบียบกําหนด และดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนสมาชิกสภา
ทองถิ่นของอําเภอ โดยกําหนดใหอําเภอดําเนินการสรรหาดังกลาวใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2552
ผูวา ราชการจั ง หวัดดํ า เนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคธุ รกิ จเอกชน โดยแจง ประธาน
หอการคาจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ เพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนหอการคาจังหวัด
5 คน ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 5 คน และจัดทําประกาศจังหวัด เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชน เฉพาะสมาคมการคาเปนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแจงประกาศใหสมาคมการคา
ในจังหวัดเพชรบุรี ไดแก สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และสมาคมผูเลี้ยงสุนัขจังหวัดเพชรบุรี คีรีขันธ เพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนสมาคมการคา 3 คน โดยกําหนดใหแจงรายชื่อผูแทนที่ไดรับการคัดเลือก
ไปยังจังหวัด ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2552
ผูวาราชการจังหวัดกําหนดวันประชุมผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนภาคสมาชิกสภาทองถิ่น
ผูแทนหอการคาจังหวัด/ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผูแทนสมาคมการคา เพื่อลงคะแนนเลือกกันใหได
กรรมการผูแทน
จังหวัดแจงรายชื่อผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ ภายใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบรายชื่อ และสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเปนรายจังหวัด
มติที่ประชุม
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4.5 การดําเนินงานตามกรอบ PMQA
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ตามที่ผูวาราชการจังหวัด ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 กับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) ซึ่งคํารับรองดังกลาวมีตัวชี้วัดที่ 12 “ระดับความสําเร็จของการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ” ซึ่ ง จั ง หวั ด จะต อ งดํ า เนิ น การให บ รรลุ ผ ลตามคํ า รั บ รอง โดยมี

- 15 หนวยงาน 8 หนวยงานหลักรับผิดชอบ (ที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรจังหวัด)
สาระสําคัญของตัวชี้วันที่ 12 คือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ
คือ ลักษณะสําคัญขององคกร และเกษตรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค ก ร เป น การอธิ บ ายถึ ง ภาพรวมในป จ จุ บั น ของส ว นราชการ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูบริหารสวนราชการอื่น และประชาชน
โดยรวม สิ่งสําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการเผชิญอยู
รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริก ารและผู มีสวนไดสวนเสี ย
หมวด 4 การวั ด การวิ เ คราะห และการจั ด การความรู หมวด 5 การมุ ง เน น ทรั พ ยากรบุ ค คล หมวด 6
การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
จังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการตามที่ ก.พ.ร. กําหนด ประเด็นสําคัญคือ ไดจัดทําแผนพัฒนา
องคกรในหมวด 1 หมวด 4 ไดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลัก 8 หนวยงาน เปนประจําทุกวันพฤหัสบดี
ในขั้ น ต น ได ส ง รายงานไปให ก.พ.ร. แล ว เมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม 2552 จะต อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาองค ก รให เ รี ย บร อ ยและส ง สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. เมื่ อ วั น ที่
22 เมษายน 2552 ได เ ชิ ญ คณะทํ า งานจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู เ พื่ อ สนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
มาประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกองคความรู 3 องคความรู จาก 3 ประเด็นยุทธศาสตร มาจัดทําแผนจัดการ
ความรู ซึ่งไดองคความรู ดังนี้
- การพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยว สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบ
- การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และอาหารที่ปลอดภัย เพื่อการสงออกและบริโภค
ภายในประเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับผิดชอบ
- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 จังหวัดไดเชิญสวนราชการประจําจังหวัดเพชรบุรี ประชุมชี้แจง
การดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (การลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูวาราชการจังหวัด)

- 16 รองผูวาราชการจังหวัด เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ สวนราชการนํารอง 8 หนวยงาน จะตองไปวางแผนดําเนินงาน
นายวี ร ะ ศรี วั ฒนตระกู ล เพื ่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพของหนว ยงานที่เ ปน ตน แบบการจัด การภาครัฐ ที ่ด ี การ
ดําเนินงานที่ผานมามุงการรายงาน มุงเนนการปฏิบัติตามขั้นตอนของ ก.พ.ร. ผูบริหารทั้ง 8 หนวยงานตอง
เขาใจและนําเรื่องนี้ไปกํากับ เพื่อใหเปนตนแบบที่ดี โอกาสตอไปขอเชิญหัวหนาหนวยงานทั้ง 8 หนวยงาน
มาคุยทําความเขาใจกัน เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การเปลี่ยนชื่อของศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตรไดปรับโครงสรางและภารกิจ ป 2553 เนื่องจาก
ศูน ย วิ จัย พืชสวนเพชรบุรี เดิมเป น เจาภาพมีพืชในสวน คือ สับปะรด ดูแ ลงานวิจัยการเกษตรทั้ ง ประเทศ
กรมวิชาการมอบหมายภารกิจใหสถาบันวิจัยพืชสวนดูแลแทน แตศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี เปนศูนยหลัก
ในการทําสับปะรดเหมือนเดิม พอเปลี่ยนเปนศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จะดําเนินการวิจัยเปน
ชมพูเพชรสายรุง กลวยหอมทอง และมะนาว สงออก
การจัดงานมหัศจรรยสับปะรดเพชรบุรี จัดที่เมืองทองธานี ในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2552 จะมี
3 งาน คือ งานเปดศูนยเรียนรูตามแนวทฤษฎีใหมตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ซึ่งตรงกับวันครองราชยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว งานมหัศจรรยพันธุสับปะรดเพชรบุรี
ประธาน
เชิญเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดมารวมงาน เชิญผูบริโภค เชน เจาของกิจการโรงแรม ตั้งชื่อ
ใหเหมาะสม วางแผนการประชาสัมพันธ ขณะนี้ชมพูเพชรสายรุงทางสํานักงานการคาภายใน ไดไปพูดคุยกับ
หางใหญพารากอน อตก. ไมขัดของเรื่องราคา แตตองการคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 การมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่สํานักตรวจราชการและรับผิดชอบเขต

ตรวจราชการ
ผูแทนศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี กรมการพัฒนาชุมชนไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในตามกฎกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการแบ ง ส ว นราชการกรมพั ฒ นาชุ ม ชน พ.ศ.2552
กฎกระทรวงนี้ไดมอบหมายใหผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7 ปฏิบตั หิ นาทีผ่ ตู รวจ
ราชการของกรมพัฒนาชุมชน รับผิดชอบกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กฎกระทรวงนี้ไดเปลี่ยนชื่อ ศูนย
ชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7 เปนศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 17 4.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ. สํานักงาน กกต. ดวยสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน ไดครบวาระดํารง
ตํ า แหน ง ในวั น ที่ 14 พฤษภาคม 2552 และที่ ทํ า การองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ที่ จ ะครบวาระในวั น ที่
30 กรกฎาคม 2552 ทั้งหมด 30 แหง ตั้งแตวันที่ 3 – 16 มิถุนายน 2552 จะมีการรับสมัครกรรมการการเลือกตัง้
ประจําที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
โรงเรียนสุ วรรณรัง สฤษฎวิท ยาลัย ไดสงประกาศเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ไดรับรางวัลชมเชยจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไปรับรางวัล วันที่
9 มิถุนายน 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 โครงการคนไทยไรพงุ
ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สรุ ป ผลค า ยคนไทยไร พุ ง ของหั ว หน า สว นราชการ ระหว า งวั น ที่ 13 – 15
พฤษภาคม 2552 ณ สวนเพชรรีสอรท เริ่มจากการลงทะเบียน การวัดรอบเอว ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ระหวาง
การอบรมอาหารจะเป น อาหารสุ ข ภาพ มี กิ จ กรรมการออกกํ า ลั ง กาย รู ป แบบการอบรมจะเป น 4ส. คื อ
สนุกสนาน สาระ การมีสวนรวม และจิตสํานึก จะเชิญหัวหนาสวนราชการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเดือนสิงหาคม หัวหนาสวนราชการที่ยังไมไดเขาอบรมขอเชิญชวน ยังมีหลักสูตรอีก 6 รุน ตั้งแตเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การสรางสถานีขนสง
จังหวัดเพชรบุรีจะมีการสรางสถานีขนสง ทานใดที่มีที่ดินตั้งแต 7 ไรขึ้นไป อยูติดถนนเพชรเกษม
ขนสงจังหวัด
หางจากถนนไมเกิน 300 เมตร อยูใกลแหลงชุมชน แตไมอยูใกลแหลงมหรสพ หลังวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2552
โทรมาที่ขนสงจังหวัดได จัดซื้อราคาไมอั้น
วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ที่โรงแรมรอยัล ไดมอน จะมีการประมูล
เลขสวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 18 5.3 การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38
เปนการแขงขันกีฬาเพื่อคัดนักกีฬาไปแขงขันที่กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดตรัง
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระหวางวันที่ 9 – 19 กันยายน 2552 สําหรับการแขงขันที่จังหวัดเพชรบุรีนั้น ไดจัดแขงขันไปตามสนามตาง ๆ
ซึ่งในการจัดการแขงขัน คาดวาจะมีนักกีฬามาก แตกีฬาบางชนิดจะมีนักกีฬาไมมาก บรรยากาศการแขงขัน
มีทั้งคึกคักและเงียบเหงา ขอประชาสัมพันธเชิญชวน เหลือการแขงขันที่จังหวัดเพชรบุรีเขาชิงชนะเลิศฟุตบอล
ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 การจัดคอนเสิรตรักชาติ

รองผูวาราชการจังหวัด กองทัพภาคที่ 1 รวมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดคอนเสิรตรักชาติ วันที่ 5 มิถุนายน 2552
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 63 ป ขอเชิญไปชมคอนเสริ์ตรักชาติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

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

