รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 9/2552
วันอังคารที่ 29 กันยายน 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
นายวีระ
พ.อ.มานะ
พ.อ.สมพงษ
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร
นายเพชรฤกษ
นายสาธิต
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายกิตติ
นางตุลาวรรณ
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นางนภารัตน
นายธนะ
นายสมนึก
พ.ท.สมิง

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศนา้ํ เพชร
ไทรงาม
วัชรขจร
สมสมาน
แทนสวัสดิ์
รัตนศรีทอง
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
ลิ้มสุวรรณ
ทัพวนานต
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
เดชาเพชร
สวัสดี
ดีหะสิงห
ทองคํา

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

-224 นายวีระศักดิ์
25 นางนิทรา
26 นายพิทักษ
27 นางสาวสมมาตร
28 นางสุนิสา
29 นายภูริธัช
30 นายวิทยา
31 นายศักดิ์ชัย
32 นายวรชาติ
33 นายสุรนิ ทร
34 นายสําเนา
35 นายประสาร
36 นายนิติพฒ
ั น
37 นางสาวณุวรรณา
38 นายสุเทพ
อําเภอ
39 นางปุญชรัสมิ์
40 นายชีระวิทย
41 นายธวัชชัย
42 นายนอบ
43 นายไพบูลย
44 นายสมชาย
45 นายปราโมทย
46 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
47 พ.ต.ท.ชินวัฒน
48 พ.ต.อ.ภาณุเดช
49 พ.ต.ท.อาจิน
50 พ.ต.อ.ชูสงา
51 พ.ต.อ.บัญญัติ
52 พ.ต.อ.จรูญ

ประภาวัฒนเวช
แยมบุตร
บุญชูกุศล
รัตนแสง
อับดุลนิเลาะ
มีแกว
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
ศรีเปารยะ
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
พิมพพิริยกุล
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

พวงเดช
อํานวยรุงเรือง
รักขนาม
คงพูน
ยิ้มแยม
บํารุงทรัพย
สําเภาเงิน
ตันบุญยศิริเดช

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

สินธุชล
พัฒนธรรม
บัวผัน
ภูอาวรณ
เพียรสวัสดิ์
จันดา

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

พ.ต.ท.บุญเลิศ
พ.ต.ท.หญิง ศรัญญา
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.โสพิน
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.วชิระ

บวรมหาชนก
แกวพินิจ
แกงสันเที้ยะ
รุงสวาง
ซื่อตรงพานิช
รังสิมันต
เกตุมั่งมี
พานิชการ

61 พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
62 พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
63 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
เรือนภู
สํานักนายกรัฐมนตรี
64 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
65 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
66 พ.อ.เกษมศิริ
มีความดี
67 ร.ท.ประยูร
อยูคง
68 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นายจิรวัตร
กิจกลา
70 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
71 นางสาววิชาดา
จุนบุญ
72 นายจาตุรณต
สยนานนท
73 นางศรีรัตนา
สทานไตรภพ
โคมสุวรรณ
74 นายวีระศักดิ์
75 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
76 นางณัฎฐชุดา
พลบุตร

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
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กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
77 นายวันชัย
จันทรกูล
78 นางดวงใจ
คุมสอาด
79 นางวิพาวรรณ
ไมตรีจิตร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
80 นางเครือวัลย
ณ เสือ
81 นายสนิท
สกุนา
82 นางสาววาสนา
สายเสนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
83 นางเรณู
วองสงสาร
84 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
85 นายสมศักดิ์
เภาทอง
86 นายยุษฐิระ
บัณฑุกุล
ปญจมทุม
87 นายเขมชาติ
88 นายสมเกียรติ
นวลละออง
89 นายอานนท
ที่ปรึกษา
90 นายทวี
อานอาชา
91 นายสมบัติ
ตันติสังวรางกูร
92 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
93 นายปยสวัสดิ์
คงอินทร
94 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
95 นายวิชัย
ไตรสุรัตน
96 นายกฤษณ
ชุมแสงศรี
97 นายเกษม
ชุมแอน
98 นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นายสมชัย
นาคเงินทอง
100 นายประทักษ
เสรีรักษ
101 นายสวาง
รัตนนรา
102 พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอ ํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอาํ นวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
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103 นายรักษกลา
สถานสุข
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
104 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
105 นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
106 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
107 วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
108 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
109 นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
110 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
111 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
112 นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
113 นายฉออน
นาคเฮง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
114 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
115 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
116 นายอํานาจ
คําฮอ
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
117 นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
118 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
119 นายบุญรอด
พุทธารักษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
120 รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
122 นายจํานงค
ตันติรัตนโอภาส
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
123 นายธีรชัย
ใสยจิตต
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
124 นายเอกรัฐ
สวางยิ่ง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
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126
127
128

นางโกศล
นายชาญณรงค
นายมหิศร
นางสาวโสภิดา

หลักเมือง
รัตนา
แสงมณีรัตนชัย
สุรินทะ

129 วาที่ ร.ต.วิรัช
130 นายสุวัฒน
131 นายมานะ
132 นายจํานงค
133 นายสรรเสริญ
กระทรวงสาธารณสุข
134 นางชลลดา
สํานักงานอัยการสูงสุด
135 นายไพรัช
136 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
137 นายอภิชาต
138 นางบุญสม
139 นายศักดิ์สิทธิ์
140 นายสิทธิพร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
141 นางสุขใจ
142 นายมนัส
143 นายนจํารัส
144 นายภราดร
145 นายอสิก
146 นายอํานาจ
147 นายสุรสีห
148 นางสาวสุชญา
149 นางสาวปรนัย

อธิรัตนปญญา
รัตนปริคณน
โพธิน์ อย
สุขชู
ไหมทอง

แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทน ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

คลายคลึง

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

พวงนอย
นุชนิยม
วิบูลศิลปโสภณ
สุขประเสริฐ

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
พูลมา
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
คงจรูญ
บัวหลวง
ลิ้มลิขิตอักษร
ภคพงศพนั ธุ
เลียนวราสัย

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
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150 นายณัฐกฤช
กรีธาธร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
151 นายสงวน
จิตตพุม
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
152 นายนิวัช
ปรีชา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
ผูเขารวมประชุม
153 นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
154 นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
155 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
156 นางจิดาภา
งามประดิษฐ
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
157 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
158 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายประสาน วงศสวัสดิ์)
2 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
3 ผูกํากับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก)
4 หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
5 หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
6 หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
7 หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี
8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
9 ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
10 ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
11 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
12 ผูจัดการสวนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
13 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
14 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
15 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
16 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-8- การมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก ข า ราชการและลู ก จ า งประจํ า ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ประจําป 2552 (กรณีรับราชการครบ 20 ป)
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณ
แกขาราชการและลูกจาง ไดพิจารณาอนุมัติมอบประกาศเกียรติคุณใหแกขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด
ประจําป 2552 (กรณีรับราชการครบ 20 ป) ซึ่งมีขาราชการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ระดับชํานาญการลงมา
และลูกจางประจําในจังหวัดเพชรบุรีไดรับการพิจารณา จํานวน 4 ราย รวมทั้งผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป กระทรวงไดจัดมอบประกาศเกียรติคุณโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ไปแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ณ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ และไดสง ประกาศมา
เพื่อมอบใหแกขาราชการและลูกจางในสวนของจังหวัด โดยมีผูเขารับมอบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ จํานวน
1 ราย ไดแก นายชื่น คล้ําพงษ ตําแหนงพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
- การมอบเกี ย รติ บั ต รโรงงานสี ข าวและป า ยประกาศเกี ย รติ คุ ณ และการมอบ
ธงสัญลักษณ โครงการ 3 เดือน แห งการลดการประสบอันตรายจากการทํ างาน จังหวัดเพชรบุ รี
ปงบประมาณ 2552
สวั ส ดิ ก ารและคุม ครองแรงงานจั ง หวัด ดว ยสํ า นัก งานสวัสดิก ารและคุม ครองแรงงานจัง หวัดเพชรบุรี ไดรั บ
มอบหมายจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหดําเนินโครงการ 3 เดือน แหงการลดการประสบอันตราย
และโครงการโรงงานสีขาว เพื่อใหนายจาง ลูกจางรวมกันดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ 8 ขอ คือ มีนโยบาย มีปายประกาศ มีคณะทํางาน
มีการใหความรู มีกิจกรรมรณรงค มีการตรวจสุขภาพ ไมพบพฤติกรรมเกี่ยวของยาเสพติด และมีกระบวนการ
ตรวจสอบ สําหรับป 2544 – 2551 จังหวัดเพชรบุรี มีสถานประกอบกิจการเปนโรงงานสีขาว จํานวน 131 แหง
ในป 2552 มีสถานประกอบกิจการสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 13 แหง เจาหนาที่ไดดําเนินการตรวจสอบ
ผลการดําเนินการ ผานหลักเกณฑ จํานวน 10 แหง สําหรับอีก 3 แหง อยูระหวางดําเนินการ
ในสวนของการดําเนินโครงการ 3 เดือน แหงการลดการประสบอันตราย ประจําป 2552 มีสถาน
ประกอบกิจการสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 20 แหง ผานเกณฑ จํานวน 18 แหง อีก 2 แหง ไมผานเกณฑ
เนื่องจากมีลูกจางประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป
- การมอบใบประกาศนียบัตรแกผูประกอบการตามโครงการไขไกเพชรบุรีปลอดภัย
ประจําป 2552 และอาสาปศุสัตวดีเดน ประจําป 2552
รัฐบาลมีนโยบายความปลอดภัยดานอาหารและมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปศุสัตวจังหวัด
โดยกรมปศุสัตว กํากับ ดูแลกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตว ตั้งแตการผลิตอาหารสัตว ยาสัตว ฟารมเลี้ยงสัตว
โรงฆาสัตว ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพื่อใหไดอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
ตอผูบริโภค ดังนั้น สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี จึงไดจัดโครงการไขไกเพชรบุรีปลอดภัย โดยเก็บตัวอยาง
ไขไกจากฟารมมาตรฐานไกไขที่เขารวมโครงการเพื่อตรวจสอบสารตกคางทางหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว

-9ซึ่งไมพบสารตกคางในไขไก จํานวน 21 ราย ไดแก ผูประกอบการจากอําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 5 ราย
อําเภอบานลาด จํานวน 6 ราย อําเภอบานแหลม และอําเภอชะอํา อําเภอละ 3 ราย อําเภอเขายอย อําเภอทายาง
อําเภอหนองหญาปลอง และอําเภอแกงกระจาน อําเภอละ 1 ราย
ในสวนของแนวทางการดําเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตวดีเดน ผูที่ไดรับคัดเลือกตองทําหนาที่
เปนอาสาปศุสัตวที่ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่กรมปศุสัตวไมนอยกวา 3 ป อยางตอเนื่อง มีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี เปนผูมีสังคมหรือ
ชุมชนใหการยอมรับ และเปนนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตวดีเดนระดับ
จังหวัด ประจําป 2552 รางวัลชนะเลิศ ไดแก อาสาปศุสัตวอําเภอชะอํา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
อาสาปศุสัตวอําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก อาสาปศุสัตวอําเภอแกงกระจาน
รางวัลชมเชย ไดแก อาสาปศุสัตวอําเภอทายาง อําเภอบานแหลม อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอบานลาด
และอําเภอเขายอย
- การมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ การประกวดกิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระดับอําเภอดีเดน ประจําป 2552
สํานักพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในหนวยงาน
พัฒนาการจังหวัด
(Internal Performance Agreement : IPA) เปนกระบวนการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกร
สูระดับหนวยงานและระดับบุคคล โดยไดจัดทําโครงการริเริ่มสรางสรรคเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมการ
พัฒนาชุมชน และไดจัดใหมีการประกวดกิจกรรมดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ระดับอําเภอดีเดน ประจําป 2552 รางวัลชนะเลิศ ไดแก อําเภอเขายอย รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 1 ไดแก
อําเภอชะอํา รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก อําเภอหนองหญาปลอง และรางวัลชมเชย ไดแก อําเภอบานลาด
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายนิติพัฒน พิมพพิริยกุล หน.สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ยายมาจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงที่อื่น
1) นายวีระ
ศรีวัฒนตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ไปดํารงตําแหนง ผูวา ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ไปดํารงตําแหนง ผูบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค
3) นายภูริธัช
มีแกว
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
ไปดํารงตําแหนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- 10 4) นายจินดา
แอกทอง
ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี
ไปดํารงตําแหนง ผอ.โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
5) วาที่ ร.อ.คมสัน ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
ไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
6) นางสุนิสา
อับดุลนิเลาะ คลังจังหวัดเพชรบุรี
ไปดํารงตําแหนง คลังจังหวัดสุราษฎรธานี (อยูระหวางรอคําสั่ง)
1.3 ขาราชการเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุกอนกําหนด
1) นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
2) นายสันติ
หรมระฤก
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
3) นายบวร
จันทรวงศ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
4) นางพูลจิตร สุคนธปฏิภาค ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
5) นายวิมล
เลิศสําราญ สหกรณจังหวัดเพชรบุรี (เกษียณกอนกําหนด)
6) นางสาวศิริวิมล บัวทอง
ผูอํานวยการ สวท.เพชรบุรี (เกษียณกอนกําหนด)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552 สรุปได ดังนี้ ผลการเบิกจายตั้งแต
คลังจังหวัด
วัน ที่ 1 ตุลาคม 2551 – 26 กัน ยายน 2552 รายจ ายประจํา เงินงบประมาณที่ ไดรับ 7,169.96 ลา นบาท
เบิกจาย 6,990.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.50 รายจายลงทุนเงินประจํางวดที่ไดรับ 3,033.64 ลานบาท
เบิกจาย 2,399.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.08 ภาพรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 10,203.61 ลานบาท
เบิกจาย 9,389.74 ลานบาท คิดเปน 92.02 ผลการเบิกจายในรายไตรมาสเมื่อเทียบกับเปาหมาย ยอดเบิกจาย
ณ สิ้นวันที่ 26 กันยายน 2552 งบลงทุนเปาหมาย รอยละ 74 เบิกจาย 79.08 ภาพรวมเปาหมายรอยละ 94
เบิกจายไดขณะนี้ 92.02 ซึ่งผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย 1.98 % คาดวาตั้งแตวันที่ 27 – 30 กันยายน 2552
สวนราชการคงจะเบิกจายเพิ่ม ซึ่งจะทําใหผลการเบิกจายในภาพรวมเกินเปาหมาย
สําหรับลําดับผลการเบิกจายของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งประเภทงบประจําและงบลงทุน จัดอยูใน
ลําดับที่ 52 ในภาพรวมจัดอยูในลําดับที่ 41 ของประเทศ ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 406.68 ลานบาท
เบิกจายได 345.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.95 สําหรับหนวยงานที่ไดรับงบลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
ที่มีผลการเบิกจายสูง ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2552 ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ระเบียบวาระที่ 3

- 11 เบิกจายไดรอยละ 99.97 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 99.07 สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 98.98 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เบิกจายไดรอยละ 98.70
สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 88.70 สําหรับหนวยงานที่ไดรับงบลงทุนที่มีผลการเบิกจายต่ํา
5 หนวยงาน ไดแก กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
เบิกจายไดรอยละ 2.43 ศูนยการทหารราบ เบิกจายไดรอยละ 24.50 ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายได
ร อ ยละ 36.96 ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เพชรบุ รี เบิ ก จ า ยได ร อ ยละ 40.74 และสํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี
(เงินงบประมาณจังหวัด) เบิกจายไดรอยละ 50.53 หนวยงานที่ยังไมมีการเบิกจาย ไดแก โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี และกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก) หนวยงานที่ไดรับงบลงทุน
ที่กอหนี้ผูกพันขณะนี้ยังไมถึง 70 % ของงบประมาณที่ไดรับ ไดแก กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก) กอหนี้ไดรอยละ 1.48 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
(คายนเรศวร) กอหนี้ไดรอยละ 17.38
แนวทางปฏิบัติงานระบบ GFMIS ในชวงสิ้นปงบประมาณ ขอใหสวนราชการที่มีการขอเบิก
รายการรับเงิน/สงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาย ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 สําหรับใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง/สัญญา ที่มีวงเงินต่ํากวา 50,000 บาท จะตองทําการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2552
เพราะวาถาเบิกจายไมทันตามกําหนดเงินจะถูกพับทันที
ในสวนของการเตรียมความพรอมการขอรับบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ของลูก จางประจํา ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เห็นชอบในหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอและไดสงเรื่องใหคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ขณะนี้อยูระหวางเสนอกระทรวงการคลังยืนยันรางอีกครั้ง
กอนที่จะเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช
สําหรับลูกจางที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 15 และประเทศคูเจรจา
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตามที่รัฐบาลจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 15 และประเทศคูเจรจา
ในระหวางวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี รองนายกรัฐมนตรี
(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและผูเกี่ยวของ ไดเดินทางมาตรวจพื้นที่และ
ประชุมเตรียมการจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 และจะมีการประกาศ
พระราชบัญญัติความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 9 ตําบล ในสวนของ
จังหวั ดเพชรบุ รี เฉพาะอําเภอชะอํา มี 5 ตําบล ไดแก ตําบลชะอํา ดอนขุ นหวย เขาใหญ สามพระยา และ
ไรใหมพัฒนา

- 12 ประธาน
เพื่อความสงบเรียบรอยในการจัดประชุม และความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ หลีกเลี่ยงการใชเสนทางหลักมาใชเสนทางบายพาส หลักกิโลเมตร
ที่ 202 รวมทั้งเสนทางเดินรถไฟตองระมัดระวังเปนพิเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ให ท รงหายจาก
พระอาการประชวร
ตามที่สํานักพระราชวังออกแถลงการณ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 เรื่อง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
พระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเพื่อเปนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความหวงใย
ในพระองคทาน จังหวัดไดจัดใหมีการลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหองโถง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ในสวนของอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่มีประชาชนมาใชบริการ ขอใหจดั โตะ
ลงนามถวายพระพร ณ สถานที่ ที่ เ หมาะสม รวบรวมรายงานใหจั ง หวัด ทราบทุก วั น ก อ นเวลา 15.00 น.
เพื่อจังหวัดจะไดรายงานกระทรวงมหาดไทย และรวบรวมรายชื่อสงสํานักพระราชวังตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ขอเชิญเฝาฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน
ในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2552 ณ วัดมหาสมณาราม (วัดเขาวัง) และไปทรงเปดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในวันเสารที่ 17 ตุลาคม 2552 ชวงบาย
ทั้งนี้ จังหวัดจะมีหนังสือเชิญสวนราชการเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ ตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน
วันพระจอมเกลาเจาอยูหัว
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี กําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศล
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันพระจอมเกลาฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ตั้งแตเวลา
08.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีเปนประธานในพิธี กําหนดการตามเอกสารแจงในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 13 4.4 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปยมหาราช
หัวหนาสํา นักงานจั งหวั ด วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป เปนวันปยมหาราช ซึ่งจังหวัดไดจัดให มีพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ณ พระรามราชนิเวศน
(วังบานปน) ซึ่งชมรมนิสิตเกาจุฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี จัดใหมีการประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม รางวัลที่ 1
เงินสด จํานวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด จํานวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด จํานวน 1,500 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท ในสวนของกําหนดการและหนังสือเชิญรวมพิธีจังหวัดจะแจงให
สวนราชการทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 นโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง”
หัวหนาสํานักงานจังหวัด รัฐบาลไดเชิญผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศรวมกับหัวหนาสวนราชการสวนกลาง
เขารวมประชุมโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความสามัคคี อันเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหประเทศไทยเขมแข็ง เปนการสรางบรรยากาศของความรักประเทศ
โดยใชเพลงชาติไทยเปนสื่อในการนําคนไทยทั้งชาติมาหลอมรวมใจกันเปนหนึ่งเดียว มุงเนนใหประชาชนคนไทย
ทุกภาค ทุกจังหวัด เขามามีสวนรวมในกิจกรรมนี้ โดยมุงหวังวาโครงการนี้จะสามารถสรางใหเกิดความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติและนําไปสูความสมานฉันทของคนไทย โดยกําหนดใหแตละจังหวัดรวมกัน
รองเพลงชาติไทย ในเวลา 18.00 น. และทุกสถานีโทรทัศนจะทําการถายทอดสด วันละ 1 จังหวัด เรียงตาม
ลํ า ดั บ ตั ว อั ก ษร ก อ นการร อ งเพลงชาติ ใ นแต ล ะจั ง หวั ด จะมี ก ารนํ า เสนอสารคดี ที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ที่ ป ระชาชน
ของจังหวัดนั้น ๆ ภูมิใจนําเสนอ ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี จะตรงกับวันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2552 ทางจังหวัด
จะมีหนังสือเชิญชวนทุกสวนราชการ รวมถึงกลุมพลังมวลชนรวมกิจกรรมดังกลาวอีกครั้ง
เนื่องจากชวงระหวางวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2552 มีการประชุมสุดยอดอาเซียน และงานพิธี
ประธาน
ตาง ๆ ประกอบกับเปนวันหยุดราชการ จึงขอความรวมมือจากสวนราชการ กลุมพลังมวลชนมารวมพิธี/
กิจกรรม เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี
รับทราบ
4.6 สรุปสาระสําคัญในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร)
ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552
มีสาระสําคัญในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยสรุป ดังนี้
1. นโยบายพิเศษเฉพาะกิจ ไดแก การเตรียมการเปนเจาภาพในการจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2552 โดยตองเตรียมการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ดังนี้

มติที่ประชุม

- 14 - เชิงรับ ไดแก การดูแลรักษาความปลอดภัย
- เชิงรุก ไดแก การประชาสัมพันธใหชาวจังหวัดเพชรบุรีรวมเปนกันเจาภาพ สําหรับสวน
ราชการที่เกี่ยวของตองเตรียมการในเรื่องการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด การปรับปรุงภูมิทัศน
เสนทาง รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
2. นโยบายไทยเขมแข็ง มีอยู 4 เรื่อง คือ 1. เรื่องการศึกษา 2. สาธารณสุข 3. โครงสรางพื้นที่
4. ชลประทาน สําหรับจังหวัดเพชรบุรีไดรับงบประมาณ ประมาณ 2,170 ลานบาท โดยขอใหสวนราชการ
ที่ไดรับงบประมาณตองเรงรัดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางใหรวดเร็วโปรงใส และดําเนินการโครงการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค เพราะนโยบายนี้เปนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
Thailand) เปน นโยบายที่ป ระกาศ เมื่อวัน ที่
3. นโยบายไทยสร างสรรค (Creative
22 กันยายน 2552 มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร)
เป น เลขานุ ก าร จะดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โดยใช น โยบายไทยสร า งสรรค การใช ภู มิ ป ญ ญา
ทางวัฒนธรรมเพื่อตอยอดในเรื่องของเศรษฐกิจ และมีนโยบายที่ขอใหเรงรัดที่ใหดําเนินการใหเห็นผลภายใน
6 เดือน หรือ 1 ป จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้
1) การทําใหเพชรบุรีปลอดยาเสพติดและอบายมุขใหไดภายใน 3 เดือน โดยใหหนวยงาน
รับผิดชอบกําหนดเปนแผนปฏิบัติการทั้งระดับจังหวัด ตําบล หมูบาน กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการเปนระดับความรุนแรง
2) การสรางแบรนดเพชรบุรีผานการกีฬา คือ สรางสัญลักษณของจังหวัดเพชรบุรที างดาน
การกีฬา ไดแก การทําทีมฟุตบอล และการสราง Golf Academy เนื่องจากเพชรบุรีมีสนามกอลฟเปนจํานวนมาก
3) การผลั ก ดั น ให อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ก ง กระจานเป น มรดกโลก ซึ่ ง ขณะนี้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูระหวางการเตรียมการเสนอองคการ UNESCO ใหอุทยานแหงชาติ
แกงกระจานเปนมรดกโลก
4) โครงการถนนวงแหวนเพชรบุรีฝงตะวันออก ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนเสนทางตั้งแตสามแยกวังมะนาว จนสุดเขตจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการกอสรางถนนวงแหวนตะวันออก
5) การจัดหาพื้นที่สรางสรรคทุกตําบล (Creative Zone) ใหจัดหาพื้นที่สาธารณประโยชน
เพื่อสรางและปรับปรุงเปนสนามเด็กเลน สวมหยอมที่พักผอนออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการ
6) การสรางพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งตนเอง สรางรายได สรางงานใหกับประชาชน
ขอใหนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการขยายผลในหมูบาน ตําบล เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน
โดยควรนําเอาแนวทางการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ดําเนินการในเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง อําเภอแกงกระจาน
เปนแนวทางในการดําเนินการขยายผล
7) การพัฒนาสินคา OTOP และผลผลิตทางการเกษตรของเพชรบุรี (Local to Global)
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดูแลสินคาทุกตัวที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาตัวสินคาและสรางมาตรฐาน
สรางแบรนดเพชรบุรี

- 15 8) การสรางเพชรบุรีสวยงาม (Green City & Beautiful City) การสรางใหเพชรบุรีเปน
เมืองสวยงาม เปนระเบียบและปลอดภัย
9) การเชื่อมโยงระบบสหกรณเขากับการพาณิชย มีการเชื่อมโยงระบบสหกรณที่มีอยู
เปนจํานวนมากและเขมแข็งในจังหวัด เขากับการพาณิชยหรือการคาใหได โดยการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณใหรูจักเรื่องการคาขายกับตลาดภายนอกทั้งในและตางประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
กรมการค าภายใน ไดดําเนินงานตามนโยบายกระตุ นเศรษฐกิ จ มี ก ารนํ า ร อ งที่ 10 จั ง หวั ด
การคาภายใน
จังหวัดเพชรบุรีเปน 1 ใน 10 จังหวัดนํารอง ในการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน ที่ศูนยจําหนายสินคา
OTOP องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี ตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนายสินคามากขึ้น เพิ่มชองทางการตลาด ขยายผลผลิตสินคาทางการเกษตร
และทําใหผูบริโภคไดเขาถึงเกษตรกรโดยตรง ฉะนั้น สินคาที่นํามาจําหนายตองเปนสินคาเกษตรปลอดสารพิษ
และไดรับการรับรองจากกระทรวงเกษตร จึงขอเชิญรวมอุดหนุนสินคาของศูนยสินคาเกษตรชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจาย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเพชรบุรี
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สถานภาพโครงการและการเบิ ก จ า ยโครงการตามงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 35 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 223,970,500 บาท ดําเนินการแลว
24 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.57 มีการเบิกจายแลว 110,929,922 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.53 ในสวน
ของโครงการที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมปครบทุกโครงการแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.กกต. จังหวัด ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองจอก
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ไดประกาศผลการเลือกตั้งเรียบรอยแลว สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30 อบต. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 กกต. รับรอง
ผลการเลือกตั้ง จํานวน 12 อบต. ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา และอําเภอเขายอย
สําหรับอีก 5 อําเภอ 18 อบต. จะรับรองผลภายใน วันที่ 6 ตุลาคม 2552

- 16 ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลนายาง อําเภอชะอํา จะครบวาระ
การดํารงตําแหนงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบให มี ก ารรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เข า รั บ การคั ด เลื อ ก
เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลนายาง ระหวางวันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2552 ณ เทศบาล
ตําบลนายาง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหม ลําดับที่ 9 จังหวัดเพชรบุรี นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับรองการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ลําดับที่ 9 มี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 คณะกรรมการสาขาพรรค
จํานวน 11 คน ประธานสาขาพรรค คือ ร.ต.ต.ถวิล เหลือเอก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
-

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

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

