รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 10/2552
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
---------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายชาย
นางนฤมล
นายประสาน
พ.อ.สีหเดช
พ.อ.สมพงษ
พล.ต.ต.วิรชั
นายนิรันดร
นางวิไลรัตน
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายเชวง
นายดํารงค
นายอดุลย
นายสมภพ
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาวศุจิกา
นายประสิทธิ์
นายคณิต
นายสมนึก

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
ดีสนธิโชติ
ไทรงาม
วัชรขจร
สมสมาน
เดียวกูล
สมบูรณปญญา
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
ดิลกอุดมชัย
ปาลวัฒน
ศิริชัย
เริ่มคิดการ
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
ชุมแอน
พุมไมชัยพฤกษ
กายสอน
ดีหะสิงห

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝายทหาร)
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
แทน สถิติจงั หวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
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25 นายวีระศักดิ์
26 นางนิทรา
27 นายพิทักษ
28 นางสาวสมมาตร
29 นางสุนิสา
30 นางชื่นจิตร
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นายวรชาติ
34 นายทรงเกียรติ
35 นายสําเนา
36 นายประสาร
37 นายนิติพฒ
ั น
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นางปุญชรัสมิ์
41 นายสุทธิพงษ
42 นายปราโมทย
43 นายสมชาย
44 นายไพบูลย
45 นายนอบ
46 นายธวัชชัย
47 นายประจวบ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.ท.ชินวัฒน
49 พ.ต.อ.ภาณุเดช
50 พ.ต.ท.อาจิน
51 พ.ต.อ.ชูสงา
52 พ.ต.อ.บัญญัติ

นพโลหะ
ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
อับดุลนิเลาะ
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
เชาวนโอภาส
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
พิมพพิริยกุล
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

พวงเดช
ตันบุญยศิริเดช
สําเภาเงิน
บํารุงทรัพย
ยิ้มแยม
คงพูน
รักขนาม
แสงสุวรรณ

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอแกงกระจาน
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอทายาง

สินธุชล
พัฒนธรรม
บัวผัน
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
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54
55
56
57
58
59
60
61

พ.ต.อ.จรูญ
พ.ต.ท.บุญเลิศ
พ.ต.ท.วีระยศ
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.วชิระ

จันดา
บวรมหาชนก
ชื่นกลิน่ ธูปศิริ
แกงสันเที้ยะ
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
พานิชการ

62 พ.ต.ต.วรุตม
พรพินชิ
63 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
เรือนภู
64 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
65 ร.ต.ต.วิเชียร
พุทธอินทรศิริ
66 ร.ต.อ.ลิขิต
ถนอมเชื้อ
สํานักนายกรัฐมนตรี
67 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
68 ร.ท.ประยูร
อยูคง
69 พ.ต.ปกรณ
เปลี่ยนรังษี
70 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
71 นายวรวรรธน
ภิญโญ
72 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
73 นายราเชนทร
อุดมศิริ
74 นายจาตุรณต
สยนานนท
75 นายขจร
เศรษฐยานนท
76 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
77 นายธนกร
รัตตมงคล

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
ผูกํากับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก)
แทน ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
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กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
78 นายวันชัย
จันทรกูล
79 นางดวงใจ
คุมสอาด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
80 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
81 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
82 นางเธียรรัตน
กลอมประเสริฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
83 นางเรณู
วองสงสาร
84 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
85 นายสมชาย
แสงกลัด
86 นายเสนห
ลาภอารมณ
คณะมะ
87 นายพิทยา
88 นายสมเกียรติ
นวลละออง
89 นายประทีป
หอมจรรยา
90 นายทวี
อานอาชา
91 นายสมบัติ
ตันติสังวรางกูร
เอื้ออนุกูลพงษ
92 นางสาวอัจฉรา
93 นางอํานวยพร
ศิลปโอสถ
94 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
95 นายวิชัย
ไตรสุรัตน
96 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
97 นายเกษม
ชุมแอน
98 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นายสมชัย
นาคเงินทอง
100 นายประทักษ
เสรีรักษ
101 นายสวาง
รัตนนรา
102 นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
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
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
103 นายรักษกลา
สถานสุข
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
104 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
105 นายสุดใจ
บุตรแตง
แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
106 นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
107 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
108 นายไพศาล
เทพสุต
แทน ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
109 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
110 นายภูษน
แสงเพ็ชร
แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
111 นางนิธิมา
ไชยชโย
แทน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
112 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
113 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
114 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
115 นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
116 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
117 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118 นายอํานาจ
คําฮอ
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119 นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120 นายเชิดศักดิ์
สวางแวว
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
121 นายยรรยงค
เจริญศรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
121 ผศ.อุไรวรรณ
ไอยสุวรรณ
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-6122 ผศ.วานิช
123 นายสรรเสริญ
124 นางสาวชุติมา
125 นายตาน
126 นายสมจิตร
127 นายวรวิทย
128 นายอภิชาต
129 นายสุวัฒน
130 นายประมุข
131 นายอาคเณย
132 นายมหิศร
133 นายชาญณรงค
134 นายสมหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
135 นางชลลดา
136 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
137 นายไพรัช
138 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
139 นางบุญสม
140 นายศักดิ์สิทธิ์
141 นางสาวพัฒนชญา
142 พ.ต.อ.นนทวัชร
143 นายอภิชาต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
144 นางสุขใจ
145 นายปริญญา
146 นายอํานาจ
147 จ.อ.อภิชาติ
148 นายเสนาะ

มาลัย
ไหมทอง
ชูชวย
บุญสมบูรณสกุล
มีวาสนา
กิตติคุณศิริ
สามนคร
รัตนปริคณน
ติฐิโต
กายสอน
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
ลิ้มเจริญ

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

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

นุชนิยม
วิบูลศิลปโสภณ
มีกุล
ปานแกว
พวงนอย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
แทน สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
คงสถาน
วิทยา
แกวโกศล
เอี่ยมเอก

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน

-7149 นายภราดร
เวทยนุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
150 นายศุภชัย
วินิจโกศล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
151 นายอํานาจ
บัวหลวง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
152 นายมนัส
พูลมา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
153 นายวรรธน
เติมวรรธนภทร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
154 นายสงวน
จิตตพุม
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
155 นายนิคม
พวงรอด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
กรีธาธร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
156 นายณัฐกฤช
157 นางสาวสุชญา
ภคพงศพนั ธุ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
158 นายชัฎ
แสงหิรัญภาดา
ประธานชมรมกํานันผูใหญบา นจังหวัดเพชรบุรี
ผูเขารวมประชุม
159 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
160 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
161 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
162 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
163 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
164 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2 ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
3 ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
4 ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
5 ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
9 หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
10 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-8- การมอบเงินพระราชทานกองทุนแมของแผนดินประจําป 2552
ผูชวยเลขา ศตส.จ.พบ. กองทุนแมของแผนดิน เปนกองทุนขวัญถุง ที่ไดรับพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ถือเปนสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยูในหมูบาน ชุมชนใด ก็เปรียบเสมือนกําลังใจจากพระองคทาน
ที่ไดพระราชทานใหกับหมูบาน ชุมชนนั้น ๆ จังหวัดเพชรบุรี มีหมูบานกองทุนแมของแผนดินที่เขารับประทาน
เงินขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2552 จํานวน 42 หมูบาน และหมูบานกองทุนแมของแผนดินดีเดน
ประจําป 2552 จํานวน 1 หมูบาน
ขอขอบคุณทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือคัดเลือกหมูบานชุมชนเขมแข็งของ
ประธาน
จังหวัดเพชรบุรี ประจําป 2552 ทําใหกิจกรรมสําคัญสําเร็จไปดวยดี และขอบคุณผูนําหมูบาน ชุมชนหมูบาน
ที่ ย อมเสี ย สละประกอบคุ ณ งามความดี ขอให ร ะดมความคิ ด เห็ น จากพี่ น อ งประชาชนในหมู บ า นชุ ม ชน
เพื่อขยายผลใหกองทุนแมของแผนดินขยายผลเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
- การมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
กระทรวงแรงงานไดพิจารณาเห็นวา อาสาสมัครแรงงานเปนผูที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวง
แรงงานจังหวัด
แรงงานดวยการดูแล และใหบริการประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ กระทรวงแรงงานจึงไดขอความ
รวมมือจังหวัดเพชรบุรี แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด โดย
พิจารณาตามหลักเกณฑที่กระทรวงแรงงานกําหนด ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงาน
ดีเดนจังหวัดเพชรบุรี จากจํานวน 230 คน ผูที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ของจังหวัดเพชรบุรี ไดแก นางสาวพิมลธยา แกวดวง อาสาสมัครแรงงานอําเภอเมืองเพชรบุรี
- การมอบโลและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป 2552
ผอ.สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาเพชรบุรี เขต 1 ด วยมู ลนิธิ อนุ สรณหม อมงามจิตต บุรฉัตร ไดพิจารณา
ใหขาราชการครูในสถานศึกษา ที่มีเยาวชนผูรับทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ
ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับรางวัลฯ ประจําป 2552 ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นางชนิดา อิงคสุวรรณ ครู คศ.2
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
- การมอบรางวัลโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูวิชาการสหกรณ
ผูแทนสหกรณจังหวัด กรมสงเสริมสหกรณ กําหนดโครงการจัดอบรมครูผูสอนวิชาการสุกรในโรงเรียน ในเขตพื้นที่
การศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใหครูผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณ สามารถ
นําไปถายทอดและฝกปฏิบัติแกนักเรียนในโรงเรียนของตนเองได โดยโครงการกําหนดใหมีการประเมินโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการพื้นที่การศึกษาละ 3 โรงเรียน คัดเลือกใหเหลือโรงเรียนตนแบบเพียงเขตการศึกษาละ 1 โรงเรียน
ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลตามโครงการดังกลาว ของทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา โดยแตละเขตการศึกษาจะมีโรงเรียนตนแบบ
1 โรงเรียน/เขตการศึกษา ดังนี้

-9- โรงเรียนสัง กัดเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไดแก โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดแก โรงเรียนหนองโรง อําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี
- การมอบรางวั ล โครงการท อ งถิ่ น ร ว มใจรั ก ษาความสะอาดเมื อ งเพชรบุ รี
(Big Cleaning Day)
ผู แ ทนท อ งถิ่ น จั ง หวั ด จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได จั ด ทํ า โครงการท อ งถิ่ น ร ว มใจรั ก ษาความสะอาดเมื อ งเพชรบุ รี
(Big Cleaning Day) ป 2552 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน และประชาชนไดมีสวนรวมในการ
รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในบานเมือง โดยแบงเปน 4 ประเภท ผูชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล
100,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชน มีดังนี้
- ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดแมน้ําเพชรบุรี
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก เทศบาลตําบลบานลาด อําเภอบานลาด
รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ อําเภอเมืองเพชรบุรี
- ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดทะเล (หาดทราย)
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา
- ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดเนนพิเศษ
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด
- ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีพื้นที่ติดทะเล/แมน้ําเพชรบุรี
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลโพไรหวาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก เทศบาลตําบลเขายอย อําเภอเขายอย
- การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลและโครงการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชระดับจังหวัด
ผูแทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอมจังหวัด จัดทําโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อมอบรางวัลใหแกโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิลไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรไดรับการยกยอง ชื่นชมใหเปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่น ๆ
และเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน โดยแบงการประกวดออกเปนระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ในรอบแรกเปนการประกวดคัดเลือกในระดับจังหวัด จากนั้นคัดเลือกผูชนะของแตละจังหวัด

- 10 แลวตัดสินเพื่อใหไดธนาคารขยะรีไซเคิลดีเดนระดับภาพ และเขาสูการตัดสินระดับประเทศ มีโรงเรียนสมัคร
เขารวมโครงการ 1 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ซึ่งไดรับ รางวัลที่ 1 ระดับประถมศึกษา
โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช แบงออกเปน 2 ประเภท มีผูสมัคร
เขารวมประกวด ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 ทีม ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน
5 ทีม ระดับชุมชน จํานวน 3 ผลงาน ประเภทเครื่องแตงกาย จํานวน 5 ผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล มีดังนี้
- ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนเทศบาล 1 บานชะอํา
รางวัลชนะเลิศ
นกยูงบอกเวลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พญานาคจากกลองนม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตะกราสารพัดประโยชน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส
- ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป (ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.))
รางวัลชนะเลิศ
แจกันสวย
โรงเรียนทายางวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หงษเพื่อผูรูใจ
โรงเรียนบานแหลมวิทยา
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขยะเหิรเวหา
- ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป (ระดับชุมชน)
รางวัลชนะเลิศ
มิติตองใจ
นายวิชาญ โชควิบูลย
ชุมชนบานยางหยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นกในจินตนาการ
นางสยมพร หาญราษฎร
ชุมชนบานยางหยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กาฝากสรางงาน
นายแสวง หวงรักษ
ชุมชนวัดจันทราวาส
- ประเภทเครื่องแตงกาย
รางวัลชนะเลิศ
ชุดใบตองใบตาล
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดมาลายกลายพันธุ โรงเรียนบานแหลมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดนางพญารังไหม
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
- การมอบประกาศนียบัตรศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอตนแบบ ประจําป 2552
ดวยกรมการปกครองไดจัดทําโครงการคัดเลือกศูนยอํานวยความเปนธรรมของอําเภอตาง ๆ
ปลัดจังหวัด
ประจําป 2552 เพื่อคัดเลือกเปนศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอตนแบบ ที่มีการดําเนินการเปนไปตามที่
กรมการปกครองกําหนด และมีผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดานการอํานวยความเปนธรรม ซึ่งนํามาเป น
ต น แบบในการพั ฒ นาศู น ย อํ า นวยความเป น ธรรมอํ า เภออื่ น ๆ ทั่ ว ประเทศ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
โดยพิจารณาคัดเลือกเปน 2 ระดับ คือ ระดับเขต และระดับภาค

- 11 ระดับเขต ในเขตพื้นที่เขต 5 ประกอบดวย จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไดรับการคัดเลือกใหเปนอําเภอ
ตนแบบในการจัดทําศูนยอํานวยความเปนธรรมระดับเขต ประจําป 2552 ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน
10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นางนฤมล ปาลวัฒน รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก จังหวัดสระบุรี
2) นางชื่นจิตร คุปตกาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
ยายมาจาก สํานักบริหารงานกลาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3) พันเอกธนวิทย นพโลหะ สัสดีจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก สํานักงานสัสดีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4) นางอํานวยพร ศิลปโอสถ หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
5) นายพูลสวัสดิ์ สมบูรณปญญา ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ยายมาจาก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
6) นางฉวีวรรณ โตสมภาพ ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก จังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งบานเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ผลการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และประเทศคูเจรจา และผลการ
ดําเนินงานโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง”
ขอขอบคุณทุกสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน
ประธาน
และภาคเอกชน ที่ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการสนับสนุนการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
และประเทศคูเจรจา ระหวางวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2552 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

- 12 ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 สรุปผลการเตรียมการรักษาความปลอดภัยการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
และประเทศคูเจรจา
รอง ผอ.รมน.จ.พ.บ. นําเรียนสรุ ปผลการเตรียมการรัก ษาความสงบ ความเคลื่อนไหวของกลุ มตาง ๆ ในพื้น ที่
การติดตามขอมูลขาวสาร การปองกันและระวังเหตุในระหวางการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และ
ประเทศคูเจรจา เปนไปดวยความเรียบรอย
3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552 และภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี
ไตรมาส 3/2552
ผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ 2552 สรุ ป ได ดั ง นี้ งบประจํ า
คลังจังหวัด
เงินงบประมาณที่ไดรับ 6,694.35 ลานบาท เบิกจาย 6,560.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.00 งบลงทุน
เงินงบประมาณที่ไดรับ 2,981.56 ลานบาท เบิกจาย 2,417.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.00 ภาพรวม
เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 9,675.91 ลานบาท เบิกจาย 8,978.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.79 ผลการ
เบิกจายเมื่อเทียบกับเปาหมาย งบลงทุนเปาหมาย รอยละ 74 เบิกจาย 81.09 สูงกวาเปาหมายรอยละ 7.09
ภาพรวมเปาหมายกําหนดไว 91.00 เบิกจาย 92.79 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 1.21
ลําดับผลการเบิกจายของประเทศ ประเภทงบประจําอยูในลําดับที่ 60 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 46
ในภาพรวมอยูลําดับที่ 42 ผลการเบิกจายในสวนของเงินงบประมาณจังหวัด งบประจําอยูลําดับที่ 73 งบลงทุน
อยูลําดับที่ 57 ของประเทศ ภาพรวมอยูลําดับที่ 65 เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 415.87 ลานบาท เบิกจาย 356.42
ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.70
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน สวนราชการที่ไดรับงบประมาณตั้งแต 10 ลานบาท
ขึ้นไป เบิกจายสูงกวาเปาหมาย จํานวน 9 หนวยงาน ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) โครงการ
ชลประทานเพชรบุ รี สํ า นั ก งานทางหลวงชนบทเพชรบุ รี สํ า นั ก งานบํ า รุ ง ทางเพชรบุรี สํ า นัก งานสง เสริ ม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 หนวยงานที่ไดรับ
งบประมาณตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป เบิกจายต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก โรงพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก) กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ในสวนของ
งบประมาณจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
ในปงบประมาณ 2553 งบลงทุนยังไม มีเขามา มีแตงบประจํา จํานวน 529.99 ลานบาท
เบิก จา ย 432.04 ล า นบาท คิ ดเปน ร อยละ 81.25 สว นเงิ น กัน ไวเ บิ ก เหลื่ อมป จํา นวน 614.80 ลา นบาท
เบิกจาย 26.13 เรื่องการเรงรัดการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ 2553 รัฐบาลไดจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจํ า ป 2553 แบบขาดดุ ล ในวงเงิ น 1.1 ล า นบาท เพื่ อ รั ก ษาระดั บ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ไทย

- 13 ใหสามารถขยายตัวได ภายใตผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และเพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและสามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ในเรื่องมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ในป 2552 แนวทางการดําเนินงานของสวน
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหสวนราชการจะดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะหรือแกไข
ครุภัณฑ เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการตาง ๆ ใหเสร็จภายในโตรมาสที่ 2 ในสวนของสวนราชการใดมีใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง ใหบันทึกลงในระบบ GFMIS ใหเปนปจจุบัน เพื่อติดตามสถานการณการกอหนี้ผูกพัน สวนราชการใด
ที่มีการฝกอบรม/สัมมนา ตองเรงดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553 และตองทําเรื่องเบิกคาใชจาย
ใหเสร็จภายในวันเดือนสิงหาคม 2553
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 ไดกําหนดการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 ดังนี้ ภาพรวม กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 94 รายจาย
ลงทุน เพิ่มจากปกอนไมนอยกวารอยละ 75 ในสวนของสังกัดกระทรวงกลาโหม กําหนดเปาหมายการเบิกจาย
ในภาพรวมร อ ยละ 92 เป า หมายการเบิ ก จ า ยแยกเป น รายไตรมาส ดั ง นี้ ไตรมาสที่ 1 งบลงทุ น สะสม
ตองเบิกจายใหไดรอยละ 12 ภาพรวมรอยละ 20 ไตรมาสที่ 2 งบลงทุนสะสมตองเบิกจายใหไดรอยละ 33
ภาพรวมรอยละ 43 ไตรมาสที่ 3 งบลงทุนสะสมตองเบิกจายใหไดรอยละ 56 ภาพรวมรอยละ 68 ไตรมาสที่ 4
งบลงทุนสะสมตองเบิกจายใหไดรอยละ 75 ภาพรวมรอยละ 94
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี โครงสรางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ขึ้นอยูกับ
การผลิต 3 สาขาใหญ คือ สาขาอุตสาหกรรม อยูในสัดสวนรอยละ 20.30 สาขาเกษตรกรรม อยูในสัดสวน
ร อ ยละ 20.12 และสาขาขายส ง /ขายปลี ก อยู ใ นสั ด ส ว นร อ ยละ 12.63 ภาวะเศรษฐกิ จ ในไตรมาสที่ 3
มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการฟนฟูทางดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานการบริโภค ดานการลงทุน
ดานการจางงาน และดานการทองเที่ยว
ในส ว นของสั ญ ญาณการปรั บตั ว ที่ ดีขึ้ น ของจั ง หวั ด เพชรบุ รี สะท อ นได จ ากเครื่ อ งชี้ ภ าวะ
เศรษฐกิจในแตละดาน ดังนี้
- ดานการเกษตร การปรับฟนตัวจากการพิจารณาจากมูลคาผลผลิตที่มีอัตราการขยายตัว
จากเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 10.50 ฟนตัวขึ้นจากการหดตัว รอยละ 15.97 ในไตรมาสกอน ตามการ
ฟนตัวขึ้นในดานการเพาะปลูก ดานประมง และดานปศุสัตว ยังคงขยายตัวจากปที่แลว
- ด า นอุ ต สาหกรรม มี สั ญ ญาณปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น พิ จ ารณาจากปริ ม าณการใช ไ ฟฟ า ในภาค
อุตสาหกรรม ถึงแมจะหดตัวในไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 3.45 ตามการหดตัวของอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดใหญที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร แตภาพรวมมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน
ที่หดตัวรอยละ 10.38

- 14 - ดานการบริโภค มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่ม ถึงแมจะหดตัวจาก
ไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 3.05 แตปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนที่หดตัว รอยละ 13.98 สวนหนึ่ง
เปนผลจากราคาน้ํามันที่หดตัว รอยละ 13.98 สวนหนึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปที่แลว ซึ่งปที่แลวมีราคาสูงที่สุดในรอบป
- ดานการลงทุน มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น พิจารณาจากทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม ถึงแม
จะหดตั ว จากไตรมาสเดี ย วกั น ของป ที่ แ ล ว ร อ ยละ 29.37 แต ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากการหดตั ว ร อ ยละ 53.67
ในไตรมาสกอน สวนทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิกกิจการ มีการแจงเลิกลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
รอยละ 30.81 ดานพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางใหม ภาพรวมขยายตัวในอัตราเรง โดยขยายตัวจากไตรมาส
เดียวกันของปที่แลว รอยละ 111.87 ในสวนของภาษีเงินไดนิติบุคคล ถึงแมจะหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของปที่แลว รอยละ 8.47 แตปรับตัว ดีขึ้นจากการหดตัว ร อยละ 24.22 ในไตรมาสกอน สว นหนึ่ง มาจาก
สถานการณการเมืองที่ผอนคลายลง
- ด า นการจ า งงาน มี สั ญ ญาณปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น พิ จ ารณาจากจํ า นวนผู ป ระกั น ตนในระบบ
ประกันสังคม ถึงแมจะหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 1.02 แตปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว
รอยละ 1.19 ในไตรมาสกอน สอดคลองกับการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตนอกภาคเกษตรและการปรับฟนตัว
ของการผลิตภาคการเกษตร
- ดานการทองเที่ยว ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 21.16 พิจารณาจาก
จํานวนนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ที่เขาชมพระราชนิเวศนมฤคทายวัน และอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน ถึงแมจะชะลอตัวลงตามฤดูกาลจากไตรมาสกอน แตก็ยังคงขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
รอยละ 41.62 และ 34.42 ตามลําดับ ทางดานการเขาชมพิพิธิภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี ถึงแมจะหาดตัว
จากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ 0.86 แตมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว รอยละ 2.90
ในไตรมาสกอน
แนวโน ม ภาวะเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไตรมาส 4 มี สั ญ ญาณการฟ น ตั ว ทางด า น
อุ ต สาหกรรม ด า นการบริ โ ภค ด า นการลงทุ น ด า นการจ า งงาน หากสถานการณ ท างการเมื อ งของไทย
ผอนคลายอยางตอเนื่อง คาดวาจะกระตุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น สงผลดีตอการจางงาน การบริโภค
การผลิต และการทองเที่ยวในระยะยาว นอกจากนั้นยังมีโครงการไทยเขมแข็ง เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินสูระบบ
เศรษฐกิ จ คาดว า จะกระตุ น เศรษฐกิ จ ได ใ นระดั บ หนึ่ ง แต อ ย า งไรก็ ต อ งเฝ า ระวั ง ด า นราคาผลผลิ ต
ภาคการเกษตรที่มีทิศทางลดลง และราคาน้ํามันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น
มติที่ประชุม
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- 15 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 การจั ด กิ จ กรรมโครงการ “ปกป อ งสถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสมานฉันท”
กระทรวงมหาดไทย ได จั ด ทํ า โครงการ “ปกป อ งสถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ปลัดจังหวัด
ความสมานฉันท” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแพรความคิดในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เสริมสราง
ความสมานฉันทไปสูประชาชนทุกหมูเหลาทั่วประเทศ ผนึกพลังคนไทยในชาติทุกคนใหเปนหนึ่งเดียวโดยนอมนํา
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนที่พึ่ง และเพื่อใหประชาชนชาวไทยตระหนักรู เห็นอันตรายของความ
แตกแยกในบานเมือง อันจะนําพาประเทศชาติไปสูความหายนะ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังประชาชน
เปนหนึ่งเดียว อาศัยองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนที่พึ่ง
จั ง หวั ด เพชรบุ รี กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมตามโครงการ “ปกป อ งสถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ
เพื่ อ เสริ ม สร า งความสมานฉั น ท ” ในวั น ศุ ก ร ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2552 ณ บริ เ วณชายหาดอํ า เภอชะอํ า
หนาวัดเนรัญชราราม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การรณรงคติดริบบิ้นสีขาว ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดวยองคการสหประชาชาติ ไดรับรองใหวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกป
เปน “วันขจัดความรุนแรงตอสตรีสากล” สําหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542
กําหนดใหเดือนพฤศจิกายนของทุกป เปนเดือนรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อมุงเนนที่จะปองกัน
และแกไขปญหาความรุนแรงทั้งตอเด็กและสตรี โดยดําเนินการรณรงคตลอดเดือนพฤศจิกายน ใหสังคม
ไดตระหนักและรวมกันปองกันและขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรีใหหมดสิ้นไป
ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด ติดริบบิ้นสีขาวในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม โดยพรอมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 โครงการคัดแยกขยะพิทักษสิ่งแวดลอมชุมชนอยางครบวงจร
ผูแทน ผอ.วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี ดวยวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี รวมกับองคการบริหารสวนตําบลไรสม
และชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในการนําเครื่องจักรและวิธีการกําจัดขยะอยางครบวงจร สืบเนื่องจาก
ปจจุบันปญหาการกําจัดขยะเปนปญหาใหญ ของหลาย ๆ ตําบล กําลังเผชิญกับปญหาการกําจัดขยะที่นับวัน
จะทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น ตลอดเวลา วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า งเพชรบุ รี จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการคั ด แยกขยะพิ ทั ก ษ
สิ่งแวดลอมชุมชนอยางครบวงจร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิด
แกประชาชน สรางแนวทางการกําจัดขยะอยางครบวงจร สรางรายไดเสริมใหแกมวลสมาชิก ลดภาระของชุมชน
ในการกําจัดขยะ ลดคาใชจาย ลดมลพิษ และลดมลภาวะโรคติดตอตาง ๆ อันเปนผลพวงมาจากขยะ

- 16 เปาหมายของโครงการตองการใหเปนศูนยเรียนรูการจัดการขยะอยางครบวงจร โดยไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปนตนแบบการจัดการขยะชุมชน ในสวนของวิธีการดําเนินการจะสํารวจและ
ออกแบบโครงการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2,000,000 บาท ดําเนินโครงการ และ
รายงาน/ประเมินผลโครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 24 ประจําป 2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัด งานพระนครคีรี – เมืองเพชร เปนงานประจําปของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต ป 2529 และ
ไดบรรจุลงในปฏิทินทองเที่ยวของ ททท. โดยเดิมจัดในชวงศุกรแรกของเดือนกุมภาพันธ จนมาถึงป 2551
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สิ้นพระชนม หามมีการจัดงานรื่นเริง
จังหวัดจึงเลื่อนการจัดงานเปนชวงเดือนเมษายน ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน เพื่อเปนการเตรียมงานในการจัดงาน
ในปนี้ จึงขอนําเสนอเพื่อหารือในเรื่องหวงเวลาการจัดงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงงานเทศกาลตาง ๆ ไมใหตรงกับหนวยงานอื่น และตรงกับชวงที่ดอกลีลาวดี
ประธาน
ออกดอกสะพรั่ง เห็นควรจัดระหวางวันที่ 1 – 10 เมษายน 2552 โดยจะไดกําหนดเปนปปฏิทินตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด จากงบประมาณที่จังหวัดไดรับ 223,970,500 บาท ไดดําเนินการทั้งหมด 51 โครงการ
เปนโครงการที่อนุมัติเดิม 35 โครงการ ใชเงินเหลือจายจากการดําเนินงานเพิ่มเติมอีก 16 โครงการ ผลการ
ดําเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2552 ดําเนินการแลวเสร็จ 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 70.59 เบิกจายได
117,925,224.14 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 52.65 จึ ง ขอความร ว มมื อ ส ว นราชการที่ เ ป น หน ว ยดํ า เนิ น งาน
โดยงบสวนที่คงเหลือไดดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปไดดําเนินการแลวใหเรงการเบิกจาย มิฉะนั้นจะกระทบ
ถึงลําดับการเบิกจาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผู แ ทน ผอ.กกต. จั ง หวั ด เนื่ อ งจากเทศบาลตํ า บลนายาง อํ า เภอชะอํ า ครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ในวั น ที่
26 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 35/2552
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ไดพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเทศบาลตําบลนายาง
จํานวน 4 ราย เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการจัดการเลือกตั้ง

- 17 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 30 อบต. กรณีครบวาระการดํารงตําแหนง
เมื่อวัน ที่ 6 กัน ยายน 2552 ไดป ระกาศรับ รองผลการเลื อ กตั้ ง เป น ที่เ รี ย บร อ ยแล ว ตามกฎหมายเลือกตั้ ง
กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคนยื่นบัญชีรายรับ-รายจายในการเลือกตั้ง พรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง โดย อบต.ตนมะมวง
อบต.ดอนยาง อบต.นาวุง อบต.หนองพลับ อบต.บางจาน อบต.บานหมอ อบต.นาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี
อบต.หนองศาลา อบต.สามพระยา อําเภอชะอํา อบต.เขายอย อบต.หวยทาชาง อบต.หนองปรง อําเภอเขายอย
ตองยื่นบัญชีรายรับ-รายจาย ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 นอกเหนือจากรายชื่อขางตน ใหยื่นบัญชีรายรับรายจาย ภายในวันที่ 4 มกราคม 2553
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี กําหนดการประชุมชี้แจงมอบนโยบาย
และมอบประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 30 แหง และมอบรางวัลผลการเลือกตั้งดีเดน
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อําเภอเมืองเพชรบุรี ผูเขารวมประชุม จํานวน 650 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประเพณีแหเรือองค ประจําป 2552
ผูแทน นายก อบจ. องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี รวมกับจังหวัดเพชรบุรี และกลุมคนรักเมืองเพชร กําหนด
จัดงานประเพณีการแหเรือองค ประจําป 2552 เพื่อเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และฟน ฟูประเพณีดงั้ เดิม
ที่มีม าตั้ ง แต โบราณใหประชาชนได เ ห็ น คุณคา ความสํา คัญ และรว มกัน อนุรัก ษสืบสานใหคงอยู ตลอดไป
ระหวางวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณริมแมน้ําเพชรบุรี หลังจวนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการทุกทาน รวมงานฉลององค (ผาปา) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณริมแมน้ําเพชรบุรี หลังจวนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี และรวมในพิธีแหเรือองค
เพื่อนําไปทอดที่วัดเขาตะเครา อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ 5

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

