รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอ
ครั้งที่ 10/2550
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 10.20 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
------------------------------------ผูมาประชุม
สวนภูมิภาค
1. นายสยุมพร
2. นายเกียรติศักดิ์
3. นายมงคล
4. นายวุทธชัย
5. พล.ต.ต.คเชนทร
6. นายพูนศักดิ์
7. นายธรรมศักดิ์
8. นายพัฒนพงศ
9. นายกิตติ
10. น.ส. อารี
11. นายภูริธัช
12. นายณรงค
13. นายพิลินทร
14. นางยุวนุช
15. นายสมบุญ
16. นายวิเชษฐ
17. นายวิมล
18. นายพิบูลย
19. นายวิโรจน
20. นายสมภพ
21. นายตุลา
22. นายฉัตรชัย
23. นายธํารง
24. น.ส. บังอร
25. น.ส. วรรณา
26. นางพิศมัย
27. นายวัฒนา

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
อาภานุกูล
คชพลายุกต
ทองใย
ชนะ
ฤทธิรงค
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
มีแกว
ศรีพุม
ผดุงชีวิตร
นาคปทุมสวัสดิ์
หลิมวัฒนา
อิ่มใจสุข
เลิศสําราญ
วองภักดีภูบาล
แฮวอู
เริ่มคิดการ
ณ นคร
เลี่ยมแกว
ธาตรีนรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ทองสมนึก
โรจนวิจิตรกุล

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
รกท.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) สถิติจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
/ 28.นายเจตน…
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28. นายเจตน
29.นายสมศักดิ์
30. นายบวร
31.นางสาวณุวรรณา
32. นายสุเทพ
อําเภอ
33. นายวรรโณ
34. นายวิศาล
35. นายธวัชชัย
36. นายวีรพล
37. นายไกร
38. นายสุทธา
39. นายปราโมทย
40. นายขจรศักดิ์
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
41. พ.ต.อ. พัฒนินท
42. พ.ต.อ. ชาลี
43. พ.ต.อ. สมเจต
44. พ.ต.อ.ชูสงา
45. พ.ต.อ. ตอศักดิ์
46. พ.ต.อ. บุญธรรม
47. พ.ต.อ. ชาญ
48. พ.ต.อ. ธงชัย
49. พ.ต.อ. ชลิต
50. พ.ต.ท. นฤเบศร
51. พ.ต.ท. ฉัตรชัย
52. พ.ต.ต. สร
53. ร.ต.ท. อภิรัตน
54. พ.ต.ท. ชวน
55. วาที่ พ.ต.ต. ลือชัย
56. พ.ต.ท.โกเศรษฐ
57. พ.ต.ท. สุทน

ศิรธรานนท
สิทธิสังข
จันทรวงศ
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
ธรรมอํานวยสุข
สําเภาเงิน
สมบูรณ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
(แทน) นายอําเภอแกงกระจาน

นพจินดา
สรอยสุมณฑา
ทองปาน
ภูอาวรณ
นายแกว
วรรณรัตน
แกวทาไม
ชลาชีพ
ระเวง
กังวานพณิชย
รังสิมันต
ซื่อตรงพานิช
รอดชูแสง
หอยสง
จันทรโชติ
สาอุ
บูลยชนะ

ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี
ผกก.สภ.ชะอํา
ผกก.สภ.ทายาง
ผกก.สภ. เขายอย
ผกก.สภ. บานแหลม
ผกก.สภ.บานลาด
ผกก.สภ.หนองหญาปลอง
ผกก.สภ.แกงกระจาน
รอง ผกก.หน.สภ. ทาไมรวก
(แทน) รอง ผกก.หน.สภ.หาดเจาสําราญ
สว.สภ.ไรสะทอน
รอง ผกก.หน.สภ. หนองจอก
(แทน) รอง ผกก.หน.สภ. บางตะบูน
(แทน) ผบก.สอ.ตชด.(คายนเรศวร)
(แทน) ผกก.1 บก. กฝ. ตชด.(คายพระรามหก)
(แทน) ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา กฝ.บก.ตชด.
(แทน) ผกก.7 บก. กฝ. ตชด.(คายศรียานนท)

/58. พ.ต.ท. พิพัฒน…
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58. พ.ต.ท. พิพัฒน
เรืองขจร
59. ร.ต.อ.วิโรจ
เรียนรู
สวนกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
60. น.ส. ศิริพร
วัฒนสุวกุล
กระทรวงกลาโหม
61. พ.อ.มานะ
วงศน้ําเพชร
62. พ.อ.จิตนาถ
เปยมระลึก
63. ร.อ.ณรงค
ขําเขียว
64. พ.อ.ภูธนา
มิตรชอบ
กระทรวงการคลัง / รัฐวิสาหกิจ
65. นายกฤษดา
อินทรไพโรจน
66.นายนพดล
พลจันทร
67. นายเกรียงไกร
เตียงเกตุ
68. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
69. น.ส. สุมาลี
พฤกษอารักษ
70. นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
71. นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา / รัฐวิสาหกิจ
72. นางดวงใจ
คุมสอาด
73. นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
74. นายชัยพร
รูปนอย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
75. นายโกศล
เรืองสวาง
76. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์
77. นายเพทาย
ฉาวเกียรติคุณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ / รัฐวิสาหกิจ
78. นางเรณู
วองสงสาร
79. นายธนัญช
สังกรธนกิจ
80. นายอเนก
ลาภผล
81. นายมณฑป
82. นายเขมชาติ

นพคุณ
ปญจมทุม

ผบ.รอย (สบ 2) กองรอย ตชด.144
(แทน) สว.ทล.2 กก.2 บก.ทล.

(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ.
(แทน) ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
(แทน) สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการ ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคกลาง เขต 2
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 37
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและทดสอบพันธสัตวน้ําเพชรบุรี
(แทน)หัวหนาหนวยปองกันและปราบปราม การประมงน้ํา
จืดเขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
(แทน)ผู อํ านวยการศู นย ส งเสริ มและพั ฒนาอาชี พ การเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี(จักรกลเกษตร)
/83. นายนพรัตน …
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83. นายนพรัตน
จันทรคง
(แทน)หัวหนาดานกักกันสัตวจังหวัดเพชรบุรี
84. นายสมเกียรติ
นวลละออง
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
85. นายอานนท
ที่ปรึกษา
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
86. นางรวิวรรณ
สุธรรม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
87. นายโสรัจ
ออไอศูรย
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
เอื้ออนุกูลพงษ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
88. น.ส. อัจฉรา
89. นายสุรยุทธ
สันตจิต
(แทน)หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
90. นายชูชาติ
ศิลลา
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
91. นายประวัติวิทย
สวัสดิ์ดวง
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
92. นายเกษม
ชุมแอน
(แทน) ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
93. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม / รัฐวิสาหกิจ
94. นายสมชัย
นาคเงินทอง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
95. นายชูศักดิ์
อัศวเมนะกุล
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 เพชรบุรี
96. นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
97. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
98. นายอานนท
ตระกูลสันติรัตน
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 เพชรบุรี
99. นายสุพัฒน
เปยนุช
(แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3
100. นายทัศนะ
ศรีวิลาศ
(แทน)หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
101. นายไพโรจน
นาครักษา
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / รัฐวิสาหกิจ
102. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาที่ทําการไปรษณียเพชรบุรี
103. นางจุฑามาศ
สังขนิมิตร
(แทน) ผูจัดการสนจ.บริการลูกคาเพชรบุรี บริษัท กสท.
โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
104. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
105. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
106. นางนิยดา
หมื่นอนันต
หัวหนาสํานักงานคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
107. นายจาตุรณต
สยนานนท
หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย
108. น.ส. อัธยา
ธเนศนิรัตศัย
(แทน)ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการ พช. เขต 7
109. นายอมรศักดิ์
อินธิแสง
(แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพชรบุรี
/110.นายทรงเกียรติ……
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110. นายทรงเกียรติ
111. นายสุวิทย
112. นายอภิรักษ
113. นายอนันตวัฒน
กระทรวงยุติธรรม
114. นายกฤช
115. นายชูเกียรติ
116. นางธาริณี
117. นางสุกัญญา
กระทรวงแรงงาน
118. นายกิตติ
กระทรวงวัฒนธรรม
119. นายปฐม
กระทรวงศึกษาธิการ
120. นายสุชล
121. นายวีระ
122. น.ส. อุไรรัตน
123. วาที่รอยโท ยุทธ
124. ผศ.ดร. เอกศักดิ์
125. น.ส.โสภิดา
126. นายสุนันท
127. นายณรงค
128. นายมานะ
129. นายชาญณรงค
130. นายวรวิทย
131. น.ส. นงเยาว
132. นายทวีพันธ
133. นายธวัช
กระทรวงสาธารณสุข
134. นางชลลดา
135. นายมาโนช
สํานักงานอัยการสูงสุด
136. นายสถาพร
137. นางทิพวรรณ

เชาวนโอกาส
พีรวุฒิ
เหลืองธุวปราณีต
ทองสีไพร

(แทน)ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการประปาเพชรบุรี
ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

กระแสรทิพย
บุญทัน
แสงสวาง
บุษยนาวิน

ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ผูอํานวยการสํานักควบคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภูศรี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ระสิตานนท

หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี

บุญไทย
สุเมธาพันธุ
จงออน
นุชสวัสดิ์
บุตรลับ
สุรินทะ
นิลบุตร
นิติกาล
โพธิ์นอย
รัตนา
กิตติคุณศิริ
ทาทอง
คลายเพ็ชร
เรืองโสภณ

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(แทน)รองอธิการบดีเพชรบุรี ม. ศิลปากร
ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

คลายคลึง
คลายแกว

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ที่ 4. 2 เพชรบุรี

บํารุงไทย
เดชานีรนาท

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
/องคการอิสระ…

-6-

องคการอิสระ
138. นายนคร
บุญมีผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
139. นางสุขใจ
ชื่นจิต
140. นายสุขสันต
อังกินันทน
141. นายพิชัย
สันติเมธากุล
142. น.ส. ปรนัย
เลียนวราสัย
143. นายนิมิต
แกวนิล
144. นายภราดร
เวทยนุกูล
145. นายอธิก
คงจรูญ
146. นายฉลอง
ชางสุวรรณ
147. นายศุภชัย
วินิจโกศล
148. นายจรัญ
ไมจันทร
149. น.ส. สุชญา
ภคพงศพันธุ
150. นายประยุทธ
สุขารมย
ภาคเอกชน
151. นางวิรัลพัชร
วิจิตตปญญารักษ
สภาเด็ก
152. น.ส. ศิรัญญา
ชูผล
153. นายอภิเชษฐ
เทพคีรี
154. นายพรชัย
พลับทอง
155. นายปฐวี
สุขสวัสดิ์
ผูเขารวมประชุม
156. นางปยาภรณ
วงศวานิช
157. นางอําพัน
รุงแจง
158. นายเชิดพงษ
จันจะนะ
159. นายวุทธชัย
อาภานุกูล
160. นายสุทธิพงศ
ตัณบุญยศิริเดช
161. นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
162. นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. รอง ผอ.รมน.จว.พบ.
2. รองผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29
3. ผูจัดการ สนง. บริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ประธานสภาเด็กอําเภอบานแหลม
ประธานสภาเด็กอําเภอทายาง
(แทน) ประธานสภาเด็กอําเภอบานลาด
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและการพัฒนาจังหวัด
หัวหนากลุมบริหารงานทรัพยากรบุคคล
จาจังหวัดเพชรบุรี
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัด
เจาพนักงานธุรการ 5 สนจ.พบ.

/4. ประธานสภา...
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4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
5. ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
6. ผจก. ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
7. ผอ. ตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
8. ผอ.โรงเรียนเพชรบุรี ปญญานุกูล
9. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบานลาด
10. รอง ผบ. กองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
11. ผอ. ทาอากาศยานหัวหิน
12. ผบ. ร. 11 พัน 3
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม
1. การมอบธงสัญลักษณ แผนปายทองเหลืองและใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการสงเสริมการ
ปองกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการกิจการประเภทงานบริการ ป 2550 จํานวน 3 ราย (สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี)
2. การมอบปายและใบประกาศเกียรติคุณโครงการโรงงานสีขาว ป 2550 จํานวน 6 ราย (สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี)
3. การมอบใบรับรองมาตรฐาน (มรท.8001 - 2546) ระดับพื้นฐาน ป 2550 จํานวน 2 ราย (สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี)
4. การมอบโลเกียรติบัตร เงินรางวัลใหแกโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูวิชาสหกรณ ประจําป
งบประมาณ 2550 จํานวน 5 แหง (สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี)
5. การมอบรางวัลทองถิ่นสะอาด สงเสริมปการทองเที่ยวเพชรบุรี ป 2550 จํานวน 13 แหง (สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี)
6. การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป 2550 จํานวน 1 ราย (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1)
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
- นายมงคล
สัณฐิติวิฑูร
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
1.2 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. น.ส. อารี
กลิ่นทอง
คลังจังหวัดเพชรบุรี
2. นายสถิต
กระตายอินทร สถิติจังหวัดเพชรบุรี
3. นายธรรมศักดิ์ ชนะ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
4. นายชูศักดิ์
อัศวะเมนะกุล
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
5. น.ส.อัจฉรา..
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5. น.ส. อัจฉรา
6. นายวรวิทย
7. นายทวีพันธ
8. นายอภิรักษ
9. นายสุวิทย
10. นายวรรโณ

เอื้ออนุกูลพงษ
กิตติคุณศิริ
คลายเพชร
เหลืองธุวปราณีต
พีรวุฒิ
ภักดี

หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
ผูอํานวยการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (เพชรบุรี)
ผูจัดการประปาเพชรบุรี
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2550 เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550
รับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9 /2550
3.1 การเรงรัดเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
1) สรุปผลการเบิกจายตั้งแต ป 50 - สิ้นปงบประมาณ ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 8,684.08 ลาน
คลังจังหวัด
บาท เบิกจาย 8,596.39 ลานบาท คิดเป นรอยละ 98.99 อยูในลําดับที่ 33 ของประเทศ เป าหมายการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ป พ.ศ. 2551 ภาพรวมรอยละ 94 งบลงทุน 74 % โดยใหนําอัตราการเบิกจายลงทุนที่ ครม. กําหนด เปน
ตัวชี้วัดในคํารับรองของสวนราชการ ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551 ตั้งแตวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2550 ไดรับ
งบประมาณทั้งสิ้น 755.337 ลานบาท เบิกจาย 326.126 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.18 งบประจํา 583.732 ลานบาท
เบิกจาย 326.126 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.87 งบลงทุน 171.605 ลานบาท ยังมิไดเบิกจาย เงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป
ของงบประมาณ 2550 จํานวน 387.686 ลานบาท เบิกจาย 21.568 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.56 ยังมิไดเบิกจาย จํานวน
5 หนวยงาน คือ สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี 21.23 ลานบาท หนวยงานสังกัดกรมชลประทาน 75.89 ลานบาท สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 2.32 ลานบาท สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 51.86 ลานบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 19.48 ลานบาท
2) แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550
(1) เรงจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันใหไดรอยละ 70 ของวงเงินงบประมาณ ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2551
(2)ใหสวนราชการปรับแผนการใชจายเงินใหสอดคลองกับเศรษฐกิจจริง
(3) มอบหมายใหคลังจังหวัดดําเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิน ทุกสวนราชการสามารถตรวจสอบไดในเว็บ
ไซดของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานจังหวัด
ประธาน :
เรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณ ขอเรียนเพิ่มเติม ปที่ผานมาจังหวัดสามารถเบิกจายไดตามที่รัฐบาล
กําหนด นอกเหนือจากการผานเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด ในปนี้ตั้งเปาหมายในเรื่องของลําดับที่ของการเบิกจายตองขยับ
ขึ้นไปในลําดับที่ดีกวาเดิม เมื่อเทียบกับ 75 จังหวัด สิ่งที่จะใหความสนใจเปนพิเศษ คือ หนวยงานที่มีผลการเบิกจายต่ํา
คลังจังหวัดตองเขาไปชวยแกไขปญหาเพื่อทําใหผลการเบิกจายสูงขึ้นมา สําหรับวาระที่เพิ่มขึ้นมาใหคลังจังหวัดไดสรุป
รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด โดยแสดงตัวชีว้ ัดตางๆในภาพรวม เพื่อใหสวนราชการไดรบั ทราบวาขณะนี้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดเปนไปในทิศทางใด เมื่อเปรียบเทียบหวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จะไดสามารถไปอธิบายชี้แจงทําความ
เขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของได ในรอบเดือนตอไปจะเปนการรายงานภาวะเศรษฐกิจประจําเดือน ในเดือนถัดไปถาเปนไป
ไดขอใหนําขอมูลของจังหวัดที่มีอยูประมวลกับขอมูลของหอการคาจังหวัดจะไดทราบวาขอมูลจะเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัด
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพชรบุรี (Gross Provincial
Products : GPP) เมื่อแบงตามโครงสรางทางเศรษฐกิจจาก 16 สาขาการผลิต พบวาสาขาอุตสาหกรรมมีสัดสวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 21.28 รองลงมาคือ สาขาภาคเกษตรรอยละ 18.38 สาขาคาสงคาปลีกรอยละ 11.59 และสาขาการผลิต
อื่นๆ รอยละ 48.75 เมื่อพิจารณากับผลิตภัณฑมวลรวมรายภาคของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) พบวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดฯ 3 สาขาหลัก ไดแกสาขา
อุตสาหกรรม สาขาภาคเกษตร และสาขาคาสงคาปลีก ตามลําดับ พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจ
สอดคลองกับกลุมจังหวัดฯ โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี คือ อุตสาหกรรมสิ่งถักสิ่งทอ และอุตสาหกรรม
อาหาร เปนตน ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีในเดือนสิงหาคม 2550 โดยรวมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือน
เดียวกันของปที่แลว เปนผลมาจากการชะลอตัวดานอุปสงค ประชาชนยังระมัดระวังในการบริโภค แตไดแรงขับเคลื่อน
จากดานอุปทานที่ขยายตัว ทั้งสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการและทองเที่ยว
ดานอุปทาน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว จากแรงขับเคลื่อนทั้งสาขาอุตสาหกรรม การเกษตร การ
บริการและทองเที่ยว โดยสาขาอุตสาหกรรมมีการเพิ่มกําลังการผลิต ดานการเพาะปลูก เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกกอนฤดูกาล ทําใหเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็วขึ้น ทางดานประมงมีมูลคาการผลิตสูงขึ้น เนื่องจาก
อินทรีสารอาหารในน้ําเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น สวนดานการบริการ และทองเที่ยวขยายตัวเนื่องจากมีวันหยุด
ตอเนื่องที่สําคัญ ไดแก วันแม ประกอบกับชวงเดือนสิงหาคม 2550 มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายของ
จังหวัดหลายกิจกรรม
ดานอุปสงค การบริโภคภาคครัวเรือน หดตัวจากเดือนเดียวกันปที่แลวจากภาษีมูลคาเพื่อที่จัดเก็บได
รอยละ 6.62 การจดทะเบียนรถจักรยานยนตหดตัวรอยละ 35.42 ซึ่งเปนผลมาจากประชาชนมีความระมัดระวังในการใช
จายตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว ถึงแมดานการลงทุนจะขยายตัวจากเดือนเดียวของปที่แลว จากนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลังในการเรงรัดการเบิกจาย และนโยบายการเงินในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญในแตละดานของจังหวัดเพชรบุรี สรุปไดดังนี้
• ภาคการเกษตร ในเดือนสิงหาคม 2550 ภาพรวมภาคการเกษตรขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว โดยมี
มูลคาผลผลิตภาคการเกษตรจํานวน 383.84 ลานบาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 68.13
โดยมูลคาผลผลิตสับปะรด 329.30 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 79.16 ตามที่ไดมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร ของสํานักงานเกษตรจังหวัดทําใหมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดจํานวนมาก
• ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว พิจารณาจากปริมาณการใชไฟฟาดาน
อุตสาหกรรมรวม (ขนาดเล็ก+ขนาดกลาง+ขนาดใหญ) จํานวน 60,789.00 กิโลวัตต/ชม. ขยายตัวจากเดือน
เดียวกันของปที่แลวรอยละ 10.91 แตขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอนเนื่องจากผลกระทบจากคาเงิน
บาทที่แข็งคาขึ้นกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออกที่สําคัญของจังหวัด ไดแก อุตสาหกรรมหมวด
สิ่งถักสิ่งทอผลิตอาหาร และผลิตอุปการณเครื่องจักรฯ
/ภาคบริการ…
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• ภาคบริการและการทองเที่ยว ภาพรวมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว และฟนตัวจากเดือนกอน
พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บจากโรงแรม และภาษีสถานบริการ สนามกอลฟจัดเก็บภาษีได 5.57 ลานบาท
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 33.38 เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี มีทําเลที่สะดวกตอการเดินทาง มี
แหลงทองเที่ยวที่ครบวงจร ยังมีกิจกรรมทองเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดหลายกิจกรรม ไดแก วันสืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรมลุมแมน้ําเพชร,วันวิทยาศาสตรไทย เทศกาลดอกกระเจียวเที่ยวเขาทุงแฝก,ชะอํา/หัวหิน
กอลฟเฟสติวัล และงานตลาดนัดศิลปะเมืองเพชร
• การบริโภคภาคครัวเรือน การใชจายเพื่อการบริโภคประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีหดตัวจากเดือนเดียวกันของปที่
แล ว จากภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ที่ จั ด เก็ บ จากผู ป ระกอบการค า ส ง ค า ปลี ก และการจดทะเบี ย น
รถจักรยานยนต รอยละ 6.62 2.97 และ 35.42 ตามลําดับ ภาคเอกชนรอความชัดเจนทางการเมืองหลังการลง
ประชามติในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
• การลงทุน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว พิจารณาจากทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมรายใหม 2 แหง จาก
กิจการทําเหล็กแผน ผลิตภัณฑจากเทียนไข และภาษีเงินไดนิติบุคคลขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอย
ละ 51.28 และมีการขยายเสนทางคมนาคม ยังคงเปนปจจัยบวกในการขยายการลงทุน
• การเงิน ธนาคารพาณิชยยังคงระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อที่ปลอยหดตัวจากเดือนเดียวกัน
รอยละ 0.93 และภาคเอกชนรอความชัดเจนทางการเมืองกอนการเลือกตั้ง รวมทั้งรอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ลงอีกครั้ง ขณะที่เงินฝากขยายตัวรอยละ 5.08 เนื่องจากธนาคารหลายแหงออกโปรโมชั่นพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลอง
• การจางงาน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปที่แลว พิจารณาจากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมรอยละ
1.59 และจํานวนสถานประกอบการขยายตัวรอยละ 0.64 และมีการลงทุนของอุตสาหกรรมใหมกิจการทําเหล็ก
แผนและผลิตภัณฑจากเทียนไขทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น
• ระดับราคา ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลวพิจารณาจากดัชนีราคาผูบริโภคเดือนสิงหาคม 2550 เทากับ
117.90 ขยายตัวรอยละ 0.94 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 3.50 ไดแก ดัชนี
ราคาผักและผลไม รวมทั้งดัชนีราคาไขและผลิตภัณฑนม สวนดัชนีราคาอื่นๆไมใชดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 1.20 จากการลดลงของดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิง สวนดัชนี
ราคาผูผลิตสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันปที่แลว รอยละ 0.29 จากการสูงขึ้นจากราคาผลผลิตทางการเกษตร
• ภาคการคลัง
รายไดภาครัฐ ในเดือนสิงหาคม 2550 จังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บรายไดจํานวนทั้งสิ้น 191.003
ลานบาท เพิ่มรอยละ 35.92 สืบเนื่องจากสรรพากรพื้นที่ ธนารักษพื้นที่ และสวนราชการอื่น จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันของปที่แลว
รายจายภาครัฐ ในเดือนสิงหาคม 2550 มีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 701.111
ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปที่แลว 22.825 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.15 เนื่องจากการเบิกจายงบลงทุน
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 34.877
/แนวโนม...
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แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรีชวงเดือนถัดไป คาดวาจะยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนเดียวกันของป
ที่แลว ทั้งดานอุปทานและอุปสงค เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออกที่สําคัญของจังหวัดยังคงไดรับ
ผลกระทบจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ประชาชนยังคงระมัดระวังในการใชจายและออมเงินเพิ่มขึ้น ดานการทองเที่ยว
คาดวาจะชะลอลงเนื่องจากเปนชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวไมมีวันหยุดตอเนื่อง แตการทองเที่ยวชายฝงชะอําคาดวา
คึกคักขึ้นชวงปลายเดือน เนื่องจากมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก
ระหวางวันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2550
ภาครัฐควรเรงสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน และนักทองเที่ยว โดยดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
เปนไปตามกําหนด ในระดับจังหวัดควรเรงประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหเปนไปตามนโยบายทองเที่ยวเพชรบุรี ป
2550 และสงเสริมการทองเที่ยวในปตอไปอยางตอเนื่อง
ขอบคุณคลัง จัง หวั ดที่เสนอข อมูล ที่นาจะเปนประโยชนสําหรับส ว นราชการผู เกี่ย วขอ งที่จ ะ
ประธาน :
นําไปใชประเมินการทํางานและการพัฒนาจังหวัดในภาคตางๆ มีสวนราชการใดมีขอซักถามหรือคําแนะนําการนําเสนอ
ขอมูลของคลังจังหวัดหรือไม ในระยะใกลๆ นี้จะมีการสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดรับเปนเจาภาพในการ
สัมมนาครั้งนี้ เปนครั้งที่ 25 จัดขึ้นที่โรงแรมฮอลิเดย อินท รีเจนท บีช รีสอรท ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2550
นับเปนสวนหนึ่งที่จะกระตุนใหการเงินการคลัง และการทองเที่ยวดีขึ้นในภาพรวม จึงขอฝากประชาสัมพันธและขอให
สวนราชการตางๆ ไดใหความรวมมือกับหอการคาในการเปนเจาภาพที่ดีในการตอนรับแขกผูมาเยือน นอกจากนี้ ยังมี
การจัดสัมมนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเปนเจาภาพในการจัดสัมมนาดวยเชนเดียวกัน
รับทราบ
มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด นําเรียนขอมูลใหที่ประชุมทราบ สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 ดําเนินการ
แลวเสร็จ 100 % ระยะที่ 2 จากจํานวน 213 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 212 โครงการ คงเหลือที่อําเภอบานลาด
จํานวน 1 โครงการ จะแลวเสร็จในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550
2) แนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ป 2551 รัฐบาลไดจัดสรร
งบประมาณ 15,000 ลานบาท โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ไดเห็นชอบในหลักการ และการดําเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ป 2551 กําหนดใหมีการทบทวนแผนชุมชน
โดยการทบทวนแผนชุมชน อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนไดแจงวาจะเริ่มขับเคลื่อนตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ทั่ว
ประเทศ แผนงานของการดําเนินงานเนนในเรื่องการสรางกระบวนการการเรียนรู และความสามารถในการบริหารการ
จัดการของชุมชน ประกอบดวย 5 แผนงานเชนเดิม กําหนดใหจังหวัดจัดทําวิสัยทัศน และเนนย้ําใหระดับจังหวัด
จนถึงระดับอําเภอใหความสําคัญกับแผนงานที่ 1 เรื่องสรางกระบวนการการเรียนรู นอกจากนี้ยังคงใหความสําคัญ
เรื่องแผนชุมชนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ประกาศใชแลว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 เมื่อมีรัฐบาลแลว
จังหวัดจะตองจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และในป 2552 จังหวัดจะตองตั้งงบประมาณเอง ดังนั้น แผนชุมชนจึงตองมี
การจัดทําแผนชุมชนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเปนฐานรองรับในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตอไป
/ประธาน…
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งบประมาณตามโครงการยุทธศาสตรอยูดีมีสุขเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของรัฐบาลในการพัฒนา
ประธาน :
คุณภาพชีวิตของหมูบานและชุมชนซึ่งในปที่แลว จังหวัดไดรับการจัดสรรเงิน จํานวน 70 ลาน ในปตอไปทาง
จังหวัดจะไดทุนจัดสรรเพิ่มขึ้นเปน 147 ลานบาท ขณะนี้ไดมีการประชุมทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของแลว ซึ่งไดเนน
ย้ําวาโครงการตางๆ ที่ทางชุมชนเสนอมา จะตองเปนโครงการที่มีคุณภาพเปนโครงการที่สามารถตอยอดไดจากงบปที่
แลว รวมทั้งเปนโครงการที่ชวยแกปญหาความเดือดรอนของพี่นอง ในการพัฒนาโครงการตางๆ แผนชุมชนเปนตัว
สะทอนความตองการ สะทอนความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง ขณะนี้ระดับแผนชุมชนที่จัดระดับเปนเกรด
A,B และ C สวนใหญมีหลายหมูบาน ชุมชนอยูในระดับตองทบทวน เพื่อใหมีคุณภาพและสามารถสะทอนความ
เปนจริง ซึ่งจะไดนํางบประมาณในสวนที่ไปแกปญหาอยางถูกจุด ฝากทานพัฒนาการจังหวัดเจาของเรื่องดําเนินการ
ทบทวนแผนชุมชนใหมีคุณภาพซึ่งเปนสวนที่จะทําใหการดําเนินงานดานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัด ประสบ
ผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามความตองการของประชาชน จึงขอความรวมมือสวนราชการในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายกับปที่ผานมา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานความกาวหนาโครงการเฉลิมพระเกียติ เพื่อในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โครงการสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา
1) สวนสาธารณะของเทศบาลตําบลทายาง สถานที่ตั้ง หมู 7 ตําบลทายาง อําเภอทายางติด
ถนนเพชรเกษม พื้นที่กอสราง 3 ไร งบประมาณจัดจาง 1,998,000 บาท การกอสราง: เทศบาลตําบลทายาง แจงวา
ขณะนี้การกอสรางมีความกาวหนา ประมาณ 62 %
2) สวนสาธารณะของเทศบาลตําบลหั วสะพาน สถานที่ตั้ง หมู 10 ตําบลหัวสะพาน
อําเภอเมืองพื้นที 5 ไร งบประมาณจัดจาง 1,990,000 บาท การกอสราง: เทศบาลตําบลหัวสะพาน แจงวา ไดลงนามใน
สัญญาจางแลววา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2550 ขณะนี้ การกอสรางมีความกาวหนาประมาณ 7.64 %
ประธาน : โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัฐบาลตองการใหเปนโครงการที่เฉลิมฉลอง วันที่ 5 ธันวามหาราช ตอง
เรงรัดกํากับใหแลวเสร็จในชวงเวลาที่กําหนด ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดกํากับ เนนย้ํา โครงการเฉลิมพระ
เกียรติขอใหดําเนินงานแลวเสร็จกอนวันที่ 5 ธันวาคม เนื่องจากการจัดงานเฉลิมฉลอง 5 ธันวามหาราช จะตอง
เปนงานที่จัดยิ่งใหญและสมพระเกียรติ นอกเหนือจากมีพิธีในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 แลว ก็อยากใหสวน
ราชการตาง ๆ ไดทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่เปนโครงการในลักษณะเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา นอกจากนี้พระองคทานรวมทั้งสมเด็จพระพี่นางเธอฯ
ทรงมีพระอาการประชวร จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการเพื่อเปนการถวายราชสักการะ และเมื่อดําเนินการแลว
ขอใหรายผลการดําเนินงานพรอมภาพถาย ที่สํานักงานจังหวัดเพื่อจังหวัดจะรวบรวมเปนกิจกรรมภาพรวมของ
จังหวัด รายงานผลใหหนวยเหนือทราบตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบการที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบและขอความรวมมือปฏิบัติ
5.1 นโยบายการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด ป 2551
หัวหนาสํานักงานจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางเพชรบุรีทีม เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2 รุน ไดแก หลักสูตร ผูบริหารจังหวัดและหลักสูตร ผูปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 27-28
กรกฎาคม 2550 และ วันที่ 14-15 กันยายน 2550 ตามลําดับ โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย หัวหนาสวน
ราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น นายอําเภอ หัวหนาหนวยงานเอกชน องคกร
ภาคเอกชน หัวหนากลุม/ฝาย และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานแผนพัฒนาของหนวยงาน จํานวน 250 คน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนยุทธศาสตรจังหวัด ปรับระดับความรู ความเขาใจในแนวทางการพัฒนาจังหวัดใหไป
ในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและสมานฉันทของสวนภาคสวนที่ประกอบเปน “เพชรบุรีทีม”
ใหพรอมในการปฏิบัติงานในป 2551 วัตถุประสงคคือ ทบทวนยุทธศาสตรจังหวัดและความรูความเขาใจ ใน
แนวทางการพัฒนาจังหวัดใหเปนไปในทางเดียวกัน ขณะเดียวกันเสริมสรางความสามัคคีความสมานฉันทเปนการ
รวมทํางานขับเคลื่อน โดยในหัวขอการประชุมดังกลาว จังหวัดไดประสานวิทยากรที่มีความรูมาใหคําชี้แนะ ผลจาก
การประชุม ผูเขารวมประชุมยังยืนวิสัยทัศนเดิมของจังหวัดเพชรบุรี เปนเมืองประวัติศาสตรที่มีชีวิตที่นาอยูนาเที่ยว
เปนแหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่สะอาดโดยพันธกิจมี 2 พันธกิจ คือ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการจัดการ โดยการระดมการมีสวนรวมบูรณาการของทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูนา
เที่ยวและประชาชนอยูดีมีสุข ในพันธกิจที่ 2 เรื่องเสริมสรางสมรรถนะและความเข็มแข็งของหมูบานเพื่อใหแผน
ชุมชนที่มีคุณภาพเปนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาและกําหนดตําแหนงอาชีพตามศักยภาพภูมิสังคมและทุน
ทางสังคมของหมูบานชุมชน และเปนสื่อกลางในการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเปาประสงค ก็มี 4 ประการ คือ ทําใหจังหวัดเพชรบุรีนาอยู ทําใหจังหวัดเพชรบุรีนาเที่ยว
และมีผลผลิตทางการเกษตร ประมง และอาหารที่ปลอดภัย เพื่อการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ และ
เพิ่มประสิทธิภาพผูผลิตสินคา เพื่อเพิ่มรายไดใหแกหมูบาน ชุมชน และ ทองถิ่น รวมถึงการมีเครือขายของ
ผูประกอบการ ในการประชุมเวิรคชอปไดมีการจัดทําประเด็นยุทธศาสตรออกมาแตกเปนกลยุทธ แตกมาถึง
หนวยงานผูรับผิดชอบ โดยมีแนวทางดังนี้
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี ป 2551 ที่ไดผานการทบทวนแลว
โดยจังหวัดไดกําหนดตําแหนงในการแขงขัน (Competitive Positioning) ของจังหวัด มุงเนนในเรื่องงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว เปนนโยบายหลัก งานสงเสริมการเกษตรและงานสงเสริมการพัฒนาเชิงอนุรักษ เปนนโยบายรอง โดยจะ
ดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.1 งานสงเสริมการทองเที่ยว
1) โครงการจัดสรางพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูรัชกาลที่ 4
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางขึ้นพระนครคีรี (เขาวัง)
3) โครงการปลูกตาลลานตน
4) โครงการจัดทําสํามะโนประชากรตนตาล
/5.การจัดงาน...
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5) การจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 22
6) งาน / กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวประจําปอื่น ๆ (Event)
7) งานปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
8) งานสงเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเสริมการทองเที่ยว
9) งานปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยวและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
10) งานพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
11) งานพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
12) งานสรางความมั่นใจ สะดวกและปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
1.2 งานสงเสริมการเกษตร
1) สงเสริมและขยายผลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหมโดยใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่เปนตนแบบในการขยายผล
2) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําในระบบชลประทาน ใหมีประสิทธิภาพครอบคลุม
พื้นที่ การเกษตรอยางทั่วถึง และการบริหารจัดการน้ําในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาแหลงเก็บน้ําสํารองของทองถิ่น
3) สงเสริมการผลิตผลทางการเกษตร ที่ปลอดภัยมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดย
รณรงคการใชเกษตรธรรมชาติ ปุยอินทรียและชีวภาพ เพื่อลดการใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช
4) สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสินคากับจังหวัดอื่นๆ
1.3 งานสงเสริมและพัฒนาเชิงอนุรักษ
1) โครงการฟนฟูและอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ซึ่งเปนแมน้ําสายหลัก โดยการจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฟนฟูและอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีตลอดสาย โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เนนการ
ดําเนินการ 3 เรื่องใหญ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม ไดแก
(1) งานขุดลอกแมน้ําเพชรบุรี
(2) งานปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งแมน้ําเพชรบุรี
( 3) งานบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูริมแมน้ําเพชรบุรี
2) งานแกไขปญหาขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการ
(1) รณรงคการคัดแยกขยะ
(2) การจัดตั้งศูนยขยะรวมในกลุม องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลเคียงกัน
(Zoning) โดยให อบจ. เปนหนวยงานประสานการดําเนินงานในภาพรวม
(3) สนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สามารถอยู
ไดกับชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของแรงงานเพื่อเขาสู อุตสาหกรรมเปาหมาย
(4) อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อม ภายใตการมีสว นรวมของ
องคกรปกครองทองถิ่นและภาคประชาชน
2. ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และหนวยงานอื่นๆ ดังนี้
2.1 งานปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
/2.2 งานตามยุทธศาสตร..
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2.2 งานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดประจําป 2551
2.3 งานแกไขปญหาความยากจนและการพัฒนาหมูบาน / ชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง
2.4 งานสงเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย การจัดการเลือกตั้ง และ
การรณรงคใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง
2.5 งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม และการ
รักษาความมั่นคงภายใน
2.6 งานนโยบายของกระทรวง กรม และหนวยงานที่ลงมาในพื้นที่จังหวัด
2.7 งานอื่นๆ ที่เปนงานเฉพาะกิจ เชน
1) งานจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2550
2) งาน “เมืองเพชร พริบพรี อัญมณีแหงอาวไทย รวมใจงานวันเครดิตยูเนียนสากล ป 2550
ระหวางวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2550
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด
1. บูรณาการทรัพ ยากร/งบประมาณของทุกภาคสว น ทั้ง สวนกลาง สวนทอ งถิ่น และภาค
ประชาชนในระดับจังหวัด เพื่อกําหนดทิศทางการทํางานลงสูอําเภอ
2. ใหอําเภอเปนศูนยกลางในระดับปฏิบัติการในระดับพื้นที่ บูรณาการแผนงาน/โครงการและ
การพัฒนาลงสูพื้นที่หมูบาน/ชุมชน
3. ให หมู บ าน/ชุมชน เปนศูนย ก ลางของการพัฒนา โดยใช แผนชุมชนเป นยุ ทธศาสตรก าร
ขับเคลื่อนภายใตการมีสวนรวมเชิงบูรณาการจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกหมูบาน/ชุมชน
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกระดับอยางใกลชิด โดยเปดโอกาสให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน
5. จัดใหมีระบบการสื่อสาร และการประชาสัมพันธเผยแพรการทํางานของจังหวัดเปนระยะอยาง
สม่ําเสมอ
นโยบายการทํางานของจังหวัด
1. ใชหลักการ 5 ส. ไดแก
1) ส. → สํานักในพระมหากรุณาธิคุณ
2) ส. → สามัคคี/สมานฉันท
3) ส. → สะอาด/โปรงใส
4) ส. → สงบ/ยกยองคนดี
5) ส. → สัมฤทธิ์ผล
2. ยึดหลักการทํางานรวมกันเปนทีม เรียกวา “เพชรบุรีทีม” ในการบูรณาการ
เชื่อมประสาน เปนพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน ภาคเยาวชนและภาคประชาชน

/การมอบหมาย...
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การมอบหมายภารกิจ
1. ใหทุกหนวยงานรวมกันขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายไปสูเปาหมาย เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน
2. ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะในแตละเรื่องไดวางแผนในการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามแผนงาน และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบเปนระยะ รวมทั้งการ
เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสูสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ
3. ให ทุกหนวยงานไดประสานการทํางานระหว างกันเพื่อส งเสริมและสนับสนุนใหภารกิ จ ที่
รับผิดชอบสําเร็จตามเปาหมาย
ชวงกอนสิ้นปงบประมาณจังหวัดไดจัดใหมีการสัมมนาในระดับสูง และระดับกลางของจังหวัด
ประธาน :
เพชรบุรี ที่ทํางานครบ 1 ป เพื่อระดมสมองวาควรจะเดินหนาตอไปอยางไรในป 51 จึงไดขอสรุปตามที่มีการนําเสนอ
ใหทราบ หลังจากนี้จะใชแนวทางนี้ทํางาน และจะมีการแจงนโยบายและยุทธศาสตรตางๆไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 มาตรการระดม 120 วัน ยับยั้งการแพรระบาดยาเสพติดของจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล และสถานการณยาเสพติดมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
รั ฐ บาลได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ศู น ย อํ า นวยการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ได กํ า หนดให ป ฏิ บั ติ ต ามยุ ท ธการ
ดําเนินการรวมพลังไทยเทิดไทองคภูมิพลเฉลิมฉลอง 80 พรรษา ในหวง 1 ต.ค. 50 - 31 มี.ค. 51 จากการที่ ทาน
ผวจ. ไดมอบหมายใหอําเภอดําเนินงานสํารวจทําพื้นที่แพรระบาด ผูคา/ผูเสพ ปจจุบันมีแนวโนมการแพรระบาด
เพิ่มขึ้น ผวจ. จึงมีนโยบายจัดทําเปนยุทธการ การดําเนินงานเรงรัดแกไขใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน เปนมาตรการ
ระดมเพื่อแกไขปญหายาเสพติด โดยมี มาตรการที่สําคัญ 4 ดาน
1. มาตรการดานการขาว โดยมีเครือขายตาสับปะรดเพื่อหาแหลงขาวขอมูลในพื้นที่ที่แพรระบาด
ผูคา/ผูเสพ หรือพื้นที่ที่ตองเฝาระวังของอําเภออยูที่ใดบาง
2. มาตรการปองกัน ซึ่งจะเปนการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ลอแหลม สถานบันเทิง
โตะสนุก หอพัก หรือแหลงมั่วสุมของวัยรุน
3. มาตรการดานการกดดัน จัดชุดออกปฏิบัติการอยางตอเนื่องเพื่อกดดันการเคลื่อนไหวของ
ผูคา/ผูเสพ เพื่อใหเคลื่อนไหวไดนอยลง
4. มาตรการดานการปราบปราม ในดานการดําเนินคดีอาจนํานโยบายพิเศษมาใช ในเรื่องของการ
ไมใหประกันตัวผูตองหา โดยจะประสานขอความรวมมือจากตํารวจ พนักงานอัยการ และศาล นอกจากนี้แลว ยังมี
มาตรการที่สําคัญอีกมาตรการหนึ่งคือ มาตรการดานการรณรงคที่จะทําควบคูกันไป ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 15
พ.ย. 50 - 13 มี.ค. 50 พื้นที่ดําเนินการคือพื้นที่ที่ไดมีการสํารวจ หรือ X- Ray ไวแลว
แนวทางในการดําเนินงาน แนวทางแรกเปนการบูรณาการในเรื่องแผนงาน งบประมาณ บุคลากร
การสนธิกําลังจากทุกภาคสวน อาทิ พลเรือน ทหาร ตํารวจ แนวทางที่ 2 คือการกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติเพื่อให
เห็นผลชัดเจนวาใน 120 วัน ตัวชี้วัดจากพื้นที่แพรระบาด ผูคา/ผูเสพ ที่มีการสํารวจไว เมื่อมีการดําเนินการหลัง 120
วัน แลวตัวชี้วัดที่ออกมามีผลตางอยางไร
/ประธาน...
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ประธาน :
จากการที่นายกรัฐมนตรีไดมอบนโยบายให ผวจ. ทั่วประเทศ เรื่องยาเสพติด ทานไดเนนในเรื่องนี้
สิ่งที่คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ทานบัญญัติ
จันทนเสนะ ทานไดมอบนโยบายตรงกับที่จังหวัดไดวางแผนไว คือมีการกําหนดพื้นที่เปาหมายใหชัดเจน พื้นที่หนัก
และรุนแรง อยูตรงที่ใดใหระดมกําลังกันเขาไป ใชการบูรณาการรวมกันกับทุกฝาย แนวคิดนี้คือ
1. เปนการระดมคําสั่งจากทุกฝาย พลเรือน ทหาร ตํารวจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ระดมไปสูพื้นที่เปาหมายเนนหนัก ไมดําเนินการปูพรมไปเรื่อยๆ จะกําหนดพื้นที่เปาหมาย
เนนหนักที่มีขอมูลอยูแลวระดมไปสูจุดนั้น
3. กําหนดระยะเวลา ขีดเสนภายใน 120 วัน จะทําใหสถานการณเบาบางลงกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน หลังจากนี้ควรจะมีการหารือรวมกับหนวยหลัก ตํารวจ ทหาร รวมทั้งหนวยที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง
ตํารวจภูธรจังหวัด : ในสวนของตํารวจ รัฐบาลไดสั่งการใหตํารวจเขาประชุมรวมกับ ผวจ. รับแนวนโยบายที่
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดมาตรงตามเปาหมายที่จังหวัดไดดําเนินการเปดแผนยุทธการใน
120 วัน ซึ่ง กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแผนไวตั้งแต 1 ต.ค. 50 - 31 มี.ค. 51 แนวทางการดําเนินการตรงเปา
สอดคลองกับพื้นที่ ปริมาณผูเสพ/ผูจําหนาย การจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ จัดระเบียบพื้นที่ที่มีปญหา 1 หมูบาน 1
ชุมชน 1 ตําบล 1 อําเภอ การบูรณาการภาคประชาชน ซึ่งมีการกําหนดไว 80 พื้นที่ทั่วประเทศ จังหวัดเพชรบุรีควรจะ
เปน 1 พื้นที่ ซึ่งจะตองกําหนดใหชัดเจนวาพื้นที่ใดเปนพื้นที่เปาหมายที่จะตองลงไปเปดยุทธการดําเนินการใหมีความ
ชัดเจน และทานไดกลาวถึงปญหาเด็กและเยาวชนในกลุมเสี่ยง ซึ่งตํารวจไดดําเนินการอยูในโครงการหลายโครงการ
มาตรการจัดระเบียบสังคม การนําผูเสพเขาสูการบําบัดรักษาในสวนของตํารวจไดประสานกับ ผวจ. วาจะมีการ
กําหนดพื้นที่ดําเนินการเปดยุทธการกวาดลาง เรงดวนเปนวาระสําคัญที่ตองเปดยุทธการดวยความรวดเร็ว และ
ทํางานใหเกิดผลเปนรูปธรรมและชัดเจนภายใน 120 วัน จึงขอความกรุณาหัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน การบูรณา
การเปดยุทธการเปนเรื่องสําคัญ การใหความรวมมือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และกํากับดูแลคนที่อยูในการ
ปกครอง ตลอดจนเครือ ข ายในพื้นที่ ล ว นเปน ประโยชนใ นการดํ าเนินงานเรื่ อ งยาเสพติ ด ทั้ง สิ้น ตํ า รวจพรอ ม
ดําเนินการตามนโยบายทุกเรื่อง
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 สรุปผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัด: ตามที่จังหวัดไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหนโยบายดังกลาวเกิดประโยชนแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม สามารถวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูเปาหมายคือประชาชนอยูดีมีสุข โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว 8 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการทุกระดับ ตั้งแตระดับจังหวัดถึงระดับตําบล
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเปาหมายที่จะดําเนินการในป 2550 คือจํานวนอยางนอย 50 % ของ
หมูบานทั้งหมดของจังหวัดเพชรบุรี คือ จํานวน 400 หมูบาน ไดรับการพัฒนาใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียง/กําหนดเกณฑชี้วัด ไดแก การจัดทําฐานขอมูล
ตนทุนทางสังคม/งบประมาณกิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกภาคสวน
/ขั้นตอน...
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ขั้นตอนที่ 4 สัมมนาผูนําการเปลี่ยนแปลง
สัมมนาผู นําการเปลี่ย นแปลง จํานวน 400 คน เพื่อทํ าความเข า ใจแนวทางการดํา เนิน งาน
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนําศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากดําริ
ขั้นตอนที่ 5 ทุกภาคสวน สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ แกหมูบานเปาหมาย
1. รวมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และขยายผลใหมีโรงเรียนตนแบบทุกอําเภอ
2. ประชุมชี้แจงผูประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 63 คน เพื่อขอความรวมมือในการเปนวิทยากร และเปนตนแบบแกบุคคลผูสนใจที่จะเรียนรูในการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จังหวัดอนุมัติงบประมาณจากงบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพชรบุรีเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามโครงการ เปนเงิน 1,792,880 บาท โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 อบรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น แก ผู ผ ลิ ต
ผูประกอบการ และเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบงาน จํานวน 320 คน
3.2 อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นแกผูผลิต ผูประกอบการ
และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จํานวน 320 คน
3.3 สัมมนาเรื่องแนวคิดทางการตลาด ชองทางการตลาด และสินเชื่อเพื่อการลงทุน แก
ผูผลิต ผูประกอบการ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จํานวน 320 คน
3.4 กิจกรรมการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (ROADSHOW OTOP)
3.4.1 การ ROADSHOW OTOP ที่จังหวัดชุมพร
3.4.2 การ ROADSHOW OTOP ที่จังหวัดขอนแกน
3.4.3 การ ROADSHOW OTOP ที่จังหวัดอุดรธานี
ผลที่ไดรับ ประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 6,000 คน จาก 318 กลุม 89 ตําบล มียอดจําหนายสินคาจากกิจกรรม
ROADSHOW OTOP ในพื้นที่ 3 จังหวัด เปนเงิน 3,600,000 บาท
ขั้นตอนที่ 6 คัดเลือกหมูบาน/ชุมชนตนแบบ ระดับจังหวัด
ผลการคัดเลือก ไดแก
- บานคอชะออม หมูที่ 1 ตําบลทาแลง อําเภอทายาง
- บานกวย หมูที่ 2 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด
ขั้นตอนที่ 7 จัดงานมหกรรมการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไดอนุมัติงบบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัด จํานวน 674,600
บาท ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีจัดงาน มหกรรมองคความรูสูวิถีชีวิตจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 26 - 30 กันยายน 2550 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธองค
ความรูในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรีใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ และศึกษาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตและเปนการกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี
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กิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
การเสวนา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงบนเวที การประกวดรองเพลง การจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และเครือขายตางจังหวัด
มียอดจําหนายสินคา รวมทั้งสิ้น 6,918,969 บาท
ขั้นตอนที่ 8 ติดตามประเมินผล
ผลการประเมิน
จากการใชตัวชี้วัด 6x2 เปนเกณฑในการพิจารณาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลไดวาเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด คือ หมูบานอยางนอย 50% คือ จํานวน 400 หมูบาน ไดรับการพัฒนาใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ําและเสกน้ําพระพุทธศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ําและเสกน้ําพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกลาฯถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพระราชพิธีฯ 5 ธันวาคม 2550 โดยมีกําหนดการตามที่สํานักพระราชวังกําหนด ดังนี้
พิธีพลีกรรมตักน้ํา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ณ แมน้ําเพชรบุรี บริเวณทาน้ําวัดทาไชยศิริ หมูที่
2 ตําบลสมอพรือ อําเภอบานลาด เวลา 15.00 น.
พิธีเสกน้ําพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร
อําเภอเมืองเพชรบุรี เวลา 16.30 น.
จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ นายกเทศมนตรี
ไปรวมพิธีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้ไดมีหนังสือแจงเวียนแลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
6.2 งานเทศนมหาชาติ สวท. เพชรบุรี
ผูแทน ผูอํานวยการ สวท. เพชรบุรี งานเทศนมหาชาติ สวท. เพชรบุรี กําหนดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน
2550 เพื่อจัดหารายไดบํารุงสวนเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับฟงเทศนมหาชาติจากการถายทอด
เสียงจาก สวท. เพชรบุรี ตั้งแต 08.00 น. - 19.00 น. จึงขอเรียนทุกสวนราชการไดรวมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
6.3 ประเพณีการแหเรือองค
ผูแทนกลุมคนรักเมืองเพชร : ประเพณีการแหเรือองคเปนประเพณีเกาแกของชาวเมืองเพชรบุรี ซึ่งสูญหายไปจาก
เมืองเพชรบุรี ประมาณ 50-60 ป การแหเรือองคเปนประเพณีการทอดกฐินหรือผาปาทางน้ํา กลุมคนรักเมืองเพชรได
เคยจัดประเพณีแหเรือองคขึ้นมาใหมเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว (23 ตุลาคม 2540) หลังจากนั้นก็มิไดจัดงานเชนนี้ขึ้น
อีก เนื่องจากไมมีน้ํานอนคลอง จนกระทั่งจังหวัดเพชรบุรี โดย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ทานไดจัดงานสืบสานวัน
อนุรักษแมน้ําเพชร ซึ่งเปนวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดเคยเสด็จมาทรงหลั่งน้ําเพื่อ
มะฮอกกานี และคืนชีวิตในแมน้ําเพชรบุรี กลุมคนรักเมืองเพชรไดดําริใหมีการจัดงานประเพณีการแหเรือองค ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 เพื่อนําไปทอดกฐินที่วัดใหมสุทธาวาส โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน จึงขอเรียน
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เชิญทุกสวนราชการไดรวมประเพณีการแหเรือองคฉลององคกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 หลังจวนผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี และลงเรือวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. บริเวณทาน้ําโรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ
ประธาน : หลังจากนี้จะเชิญประชุมหนวยงานที่เกี่ยงของเพื่อเตรียมความพรอม ในการที่จะสนับสนุนในงานนี้
เปนไปดวยดี สรุปคื อตองการสืบสานในประเพณีการแหเรือองคใหตอเนื่องอีกประการหนึ่ งคงจะพิจารณาวามี
กิจกรรมอะไรในประเพณีนี้ เพื่อจะทําใหเปนเรื่องของการเทิดพระเกียรติหรือถวายพระพร จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวน
ราชการไปรวมในริ้วขบวนเรือ ผูใดจะรวมทําบุญทอดกฐินทางน้ํา สามารถติดตอไดโดยตรงที่อาจารยสุนันทฯ หรือ
สํานักงานจังหวัด ซึ่งจะแจงเรื่องรายละเอียดใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
6.4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประธาน : จังหวัดไดติดตามปญหาตางๆที่ชาวบานไดเสนอใหผูวาราชการจังหวัด ในครั้งที่ไปออกจังหวัด
เคลื่อนที่ ขณะนี้มีปญหาจํานวนหนึ่งไดสั่งไปใหสวนราชการระดับจังหวัดพิจารณา ยังไมไดรับการตอบกลับมาวาสวน
ราชการนั้นๆมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไรบาง โดยจะมีการเชิญประชุมหนวยงานที่รับปญหาไปแลวยังไมตอบ
กลับมา เพื่อชี้แจงวามีแนวทางจะแกไขปญหาอยางไรหรือไมสามารถแกไขไดอยางไร ทุกปญหาที่รับมาในรอบ
ปงบประมาณที่แลว จังหวัดจะตองไปตอบชี้แจงชาวบานทุกเรื่อง
ปลัดจังหวัด : ปญหาของโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือเยี่ยมยามเย็น ขณะนี้ไดรวบรวมไวแลว สรุปดังนี้
1. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จํานวนปญหา 49 ปญหา แกไขแลว 13 ปญหา ยังไมไดรับการ
แกไข/ระหวางดําเนินการ 36 ปญหา
2. โครงการเยี่ยมยามเย็น จํานวนปญหา 51 ปญหา แกไขแลว 15 ปญหา ยังไมไดรับการแกไข/
ระหวางดําเนินการ 36 ปญหา
3. กําหนดประชุม จํานวน 5 ครั้งๆละไมเกิน 15 ปญหา (ตุลาคม 1 ครั้ง, พฤศจิกายน 2 ครั้ง, ธันวาคม 2 ครั้ง)
มติที่ประชุม : รับทราบ
6.5 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2550
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีขอ
ผูอํานวยการ กกต.จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2550 และการปฏิบัติงานที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ดังนี้
1. รับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.4 แหง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีไดประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 รับรองผล
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ไดแก อบต.ธงชัย,ไรสม,ไรใหมพัฒนา และแกง
กระจาน ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 และรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการ
เลือกตั้งภายใน 30 วัน ขณะนี้อยูระหวางรอประกาศผล หากประกาศผลแลวจะนําเรียนที่ประชุมทราบ
2. ประกาศรายชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกแตงตั้งเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 27 / 2550 เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2550 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรไดรับการคัดเลือกแตงตั้งเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง จํานวน 3 คน และ กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวน 15 คน เสนอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งพิจารณาแตงตั้งเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวน 1 คน กรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้ง จํานวน 5 คน ขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณาหากแตงตั้งเรียบรอยแลวจะนําเรียนที่ประชุมทราบ
3. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีพบสื่อมวลชน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีพรอมดวยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเพชรบุรีไดพบปะสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการเตรียมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม นี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมรอยัลได
มอน อําเภอเมืองเพชรบุรี สื่อมวลชนไดขอใหประชาสัมพันธการเลือกตั้งใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง จัดทํา
คําแนะนําตอประชาชนทั่วไปใหทราบการกระทําผิดกฎหมายตางๆ
4. การลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
เนื่องดวยไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เปนการ
เลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550 สํานักงานฯขอประชาสัมพันธการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ใหทราบดังนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานจังหวัดอื่น แตมีความประสงคจะใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใน
จังหวัดเพชรบุรี จะตองขอลงทะเบียนเพื่อใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือทองถิ่นที่ทาน
มาอาศัยอยู ภายในวันที่ 22 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2550 โดยนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่
มีรูปถายซึ่งทางราชการออกใหและมีเลขหมายประจําตัวประชาชนพรอมทั้งรับรองสําเนาเอกสารไปยื่น เมื่อลงทะเบียน
แลวทานสามารถใชสิทธิลงคะแนนไดในวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด คือ
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
5. เลือกตั้งทองถิ่นแทนตําแหนงที่วางในวันอาทิตยที่ 18 พ.ย. 50 ดังนี้
- นายกอ ทองมา สมาชิกสภา อบต. วังไคร หมูที่ 3 อําเภอทายาง ลาออก
- นายสมพงษ โพรงทอง สมาชิกสภา อบต. หนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี หมูที่ 7 เสียชีวิต
- นายสุชิน แกวผลึก สมาชิกสภา อบต. บางขุนไทร หมูที่ 10 อําเภอบานแหลม
พนจากสมาชิกภาพตามคําวินิจฉัยของนายอําเภอบานแหลม
6. โครงการลูกเสืออาสา กกต.
สํานักงาน กกต. รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย เพื่อรวมฉลองกับประชาชนชาวไทยในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ซึ่งสํานักงาน กกต. จังหวัดเพชรบุรีจะจัดฝกอบรมลูกเสืออาสา กกต.
จํานวน 40 คน ในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2550 ณ คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี โดยผูเขารับการฝกอบรมเปนนักเรียนจากโรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
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7. สํานักงาน กกต.จังหวัดเพชรบุรี เปดตู ปณ. รับเรื่องรองเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีไดจัดตั้งหนวยรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่ตองการแจงเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง โดย
ส ง ไปที่ ตู ป ณ. 14 ปณจ.เพชรบุ รี 76000 หรื อ ตู รั บ ความคิ ด เห็ น ณ ที่ ว า การอํ า เภอทุ ก อํ า เภอหรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) phetburi@ect.go.th
8. กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ควรทราบ
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 3
ฉบับ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 64 ก ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2550 มีผลบังคับใชวนั ที่ 7 ตุลาคม 2550
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 64 ก ลงวันที่ 6 ตุลาคม
2550 มีผลบังคับใชวันที่ 7 ตุลาคม 2550
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 64 ก ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2550 มีผลบังคับใชวันที่ 7 ตุลาคม 2550
2. พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 73 ก ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 มีผลบังคับใชวันที่ 25 ตุลาคม
2550 กําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 ผลงานสภาเด็ก
ผูแทนสภาเด็ก สภาเด็กและเยาวชน เปนองคกรเครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชน ที่มีการดําเนินงานใน
ดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน การเชื่อมโยงนี้
จะอยูในรูปแบบของการจัดองคกร ที่มีความสัมพันธกันอยางชัดเจน
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
1. เพื่อใหมีองคกรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดทําหนาที่เปนตัวแทนของเยาวชนใน
จังหวัด ประสานกลุมตางๆ ภายในจังหวัดรวบรวมสังเคราะหปญหาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เพื่อเปนเครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชนที่มีการดําเนินงานในดานตางๆ เขาดวยกัน
อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกันในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอชุมชนและสังคม การเชื่อมโยงนี้จะอยูในรูปการจัดองคกรที่มีโครงสรางกันอยางชัดเจน ภายใตขอบังคับซึ่งจัดทํา
ดวยความเห็นชอบของผูแทนเด็กและเยาวชนในจังหวัด
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550
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1) คายปฏิบัติการ “หนึ่งเดียวรอยใจ” ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทําระบบทีมและกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
รวมกันระหวางวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2549 ณ วัดแกงกระจานมีเครือขายสภาเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม
จํานวน 130 คน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากวัดแกงกระจาน 30,000 บาท
2) จัดประชุมสมัยสามัญคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2550 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ณ หองพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มีคณะกรรมการเขารวมประชุม 42 คน
3) จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 1 “ถนนสายเด็กดีศรีเมืองเพชร” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550
บริเวณหลังจวนผูว าราชการจังหวัด มีผูเขารวมกิจกรรม 164 คน ไดรับบริจาคงบประมาณจากผูมีจิตศรัทธา 8,000 บาท
4) จัดกิจกรรมคายปฏิบัติการ “หนึ่งเดียวรอยใจ” ครั้งที่ 2 เพื่อขยายเครือขายสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2550 ณ วัดแกงกระจาน มีเด็กและเยาวชนเขารวม
กิจกรรม จํานวน 80 คน ไดรับงบประมาณจาก พม. 40,000 บาท
5) จัดประชุมสมัยสามัญคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2550 เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2550 ณ หองพริบพรี ศาลากลางจังหวัด มีคณะกรรมการเขารวมประชุม 55 คน
6) จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 2 “รวมพลังเยาวชนไทย ขจัดภัยยาเสพติด รวมเทิดไทองค
ราชัน” บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 มีเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม 1,382 คน
ไดรับงบประมาณจาก ปปส. 30,000 บาท
7) จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ จังหวัดแพชรบุรี ประจําป 2550 ถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 3 “ เด็ก
และเยาวชนไทย รวมหัวใจ เทิดไทองคราชันย ” วันที่ 10 กันยายน 2550 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
มีเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม 600 คน ไดรับงบประมาณจาก พม. 30,000 บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

(นางพิมพลักษณ ตั้งพงศาวลีกุล)
เจาพนักงานธุรการ 5 สนจ.พบ.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ สนจ.พบ.
ผูตรวจรายงานการประชุม

