รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 3/2553
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
---------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
1
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นายชาย
นายประสาน
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายนิรันดร
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายเกียรติกุล
นางพยอม
นายพงศบุณย
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นางสาวบังอร
นางสาวศุจิกา
นางกรรณิกา
นายประยูร
นางสาวณัฐศิณี
พ.อ.ธนวิทย
นายวีระศักดิ์

พานิชพรพันธุ
วงศสวัสดิ์
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
แกนแกว
สมสมาน
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณปญญา
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
รุณภัย
พวงสมบัติ
ปองทอง
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
ภมรานนท
ชุมแอน
เอี้ยวสกุลรัตน
จิรเจษฎาพร
เพ็งเอีย่ ม
นพโลหะ
ประภาวัฒนเวช

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

-225 นายวันชัย
26 นางนิทรา
27 นายพิทักษ
28 นางสุนิสา
29 นางชื่นจิตร
30 นายวิทยา
31 นายศักดิ์ชัย
32 นางทิพวรรณ
33 นายสุรนิ ทร
34 นายสําเนา
35 นางนันทนิช
36 นายนิติวทั ธน
37 นางสาวณุวรรณา
38 นางสาวสุวรัตน
อําเภอ
39 นายประจวบ
40 นายธวัชชัย
41 นายปราโมทย
42 นายไพบูลย
43 นายสุทธา
44 นายประมณฑ
45 นายอภิเชษฐ
46 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
47 พ.ต.อ.วิฑูรย
48 พ.ต.อ.สุวัฒน
49 พ.ต.ท.สุรัตน
50 พ.ต.ท.เดชา
51 พ.ต.อ.บัญญัติ
52 พ.ต.อ.จรูญ
53 พ.ต.ท.สมเกียรติ
54 พ.ต.อ.วันชัย

จันทรกูล
แยมบุตร
บุญชูกุศล
อับดุลนิเลาะ
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
เคาวางกูร
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
ตรีเทพ
นิธนิ ันทธาร
อนันตกิจไพศาล
มุขรัตน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
แทน หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ

แสงสุวรรณ
รักขนาม
สําเภาเงิน
ยิ้มแยม
ธรรมอํานวยสุข
สุจริต
ปนทอง
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
ประทุมแกว
รักษงาน
เพียรสวัสดิ์
จันดา
โฉมฉาย
ธารณธรรม

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน

-355
56
57
58
59
60

พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.วรเดช
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.พงษสันต
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.หญิง นันทวัน

แกงสันเที้ยะ
สวนคลาย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ
เกตุมั่งมี
เพี้ยนภักตร

61 พ.ต.ท.วชิระ

พานิชการ

62 ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอนิ ทรแกว

63 พ.ต.ท.ศักรสฤษฎิ์
เรือนภู
64 วาที่ พ.ต.ต.ฐิติพงศ เจนกิจเจริญชัย
สํานักนายกรัฐมนตรี
65 นายสละ
แตงทอง
กระทรวงกลาโหม
66 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
67 ร.ท.ณัฎฐิ์เอก
อาชุมไชย
68 พ.อ.มนตรี
ชางพลายแกว
69 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายจิรวัตร
กิจกลา
71 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
72 นายราเชนทร
อุดมศิริ
73 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
74 นายอรรถพร
พัฒนราช
75 นางศรีรัตนา
สทานไตรภพ
76 นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
77 นางสาววารุณี
วีระวณิชย
78 นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี

สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน รองผูบังคับการศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79 นางฉวีวรรณ
โตสมภาพ
80 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
81 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
82 นางเรณู
วองสงสาร
83 นางฐิดายุ
จันทรนาค
84 นายยุคล
เหมบัณฑิต
85 นางชลิดา
สําแดงเดช
คณะมะ
86 นายพิทยา
87 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
88 นางเสาวคนธ
วิลเลี่ยมสี
89 นางสาวนวพร
อยูสบาย
90 นายอํานาจ
ขันติกิจ
91 นายประทีป
หอมจรรยา
92 นางสาวนิ่มนวล
ดวงโต
93 นางปทมา
รัตนอําภา
94 นายเกษม
ชุมแอน
เผาวิจารณ
95 นายทองลวน
96 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
97 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
98 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
99 นายชาญวิทย
จันทรทับ
100 นายกฤตนัยน
มาศมัณฑนะ
101 นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
102 นางสินนี ารถ
ตาละลักษณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
103 นายรักษกลา
สถานสุข
104 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
105 นายนิติกร
มีนาค
106 นายสุรยิ นต
โพธิบัณฑิต

ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน
แทน
แทน
แทน

ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน

แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน

-5กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
107 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
108 นายวาทินทร
ทองแกว
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
109 นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
110 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
111 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
112 นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
113 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
114 นางสายพิณ
จงเจริญ
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
115 นายสุชาย
จาตุรพิทกั ษกลุ
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
116 นายอภิเจตน
ภูเพชร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
117 นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
118 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
119 นายยรรยงค
เจริญศรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
120 นายสุวัฒน
รัตนปริคณน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
121 นายประมุข
ติฐิโต
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
122 นายมานะ
โพธิน์ อย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
123 นายสรรเสริญ
ไหมทอง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
124 นางเพ็ญศรี
ติฐิโต
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
125 นางมณฑา
บัวศิริ
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
126 นายสมจิตร
มีวาสนา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
127 นายดํารงค
รอดสิน
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
128 นายวีระ
ทองศิลา
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
129 นายมิหศร
แสงมณีรัตนชัย
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
130 นายชาญณรงค
รัตนา
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

-6กระทรวงสาธารณสุข
131 นางเพ็ญแข
132 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
133 นายอเนก
134 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
135 นายนคร
136 นายศักดิ์สิทธิ์
137 นางบุญสม
138 นายศักดิ์สิทธิ์
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
139 นางสุขใจ
140 นายเปยมศักดิ์
141 นายนจํารัส
142 นางวรรณา
143 นายอธิก
144 นายสิริศักดิ์
145 นายสุรสีห
146 นายอนุรักษ
147 นางสาวสุชญา
148 นายมนัส
149 นายอนวัช
150 นายภราดร
151 นายศักดิ์สิทธิ์
ผูเขารวมประชุม
152 นางจริยา
153 นายเชิดพงษ
154 นางสาววรากุล
155 นางวิดาภา
156 นายพัลลภ
157 นางสาวสุวรัตน

พินิจ
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

สรางเกตุ
อากาศวิภาต

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
วิบูลศิลปโสภณ
นุชนิยม
วิบูลศิลปโสภณ

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ตันนิรัตร
พริ้มพราย
กุฎาคาร
คงจรูญ
สมบัติทวีพูน
ลิ้มลิขิตอักษร
พรสมบูรณศิริ
ภคพงศพนั ธุ
พูลมา
พงษลมิ้
เวทยนุกูล
วาป

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด

ชุมพงศ
จันจะนะ
วัชญากาญจน
งามประดิษฐ
สิงหทอง
มุขรัตน

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
แทน เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
จาจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-7ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางนฤมล ปาลวัฒน)
2 ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
3 ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
4 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
7 ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
8 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
9 หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
10 ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
11 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
12 ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
13 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
14 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
15 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
16 ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
- มอบรางวัลการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน Child Watch Award ครั้งที่ 3
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดวยสถาบันรามจิตติ โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ซึ่งดําเนินโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด หรือ Child Watch ไดจัดงาน
เพื่อมอบรางวัลเปนกําลังใจใหแกจังหวัดและทองถิ่น ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชนที่มีผลงานแสดงใหเห็นถึง
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ ดี เมื่ อ วั น ที่ 5 มี น าคม 2553 โดย ฯพณฯ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานการมอบรางวัล และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ไดรับ
การคัดเลือก โดย นายอภิเชษฐ เทพคีรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เขารับรางวัลดังกลาว
ทั้งนี้ เพื่อเปนเกียรติ ขวัญ และกําลังใจแกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จึงขอมอบเกียรติบัตร
ใหแกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ที่ไดรับรางวัล นําชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสูจังหวัดเพชรบุรี

-8ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
- พ.ต.ท.พงษสันต ชัยพันธ สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน ยายมาจาก สถานีตํารวจ
ภูธรโพธิ์แกว จังหวัดนครปฐม
1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงทีอ่ ื่น
- นางนิตยา หมื่นอนันต การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี ยายไปดํารงตําแหนงการคาภายใน
จังหวัดเชียงใหม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
คลังจังหวัด
ที่ไดรับ 4,251.62 ลานบาท เบิกจายได 3,640.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.63 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 1,528.76 ลานบาท เบิกจายได 932.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.98 ภาพรวม เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ ทั้งหมด 5,780.38 ลานบาท เบิกจายได 4,573.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.11 ผลการเบิกจาย
งบลงทุนรายไตรมาส เมื่อเทียบกับเปาหมายการเบิกจาย เปาหมายตั้งไวรอยละ 33 เบิกจายได 60.98 ภาพรวม
เปาหมายตั้งไวรอยละ 43 เบิกจายไดรอยละ 79.11 ลําดับผลการเบิกจายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยูในลําดับที่ 22 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 67 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 42
ผลการเบิ กจ ายงบประมาณรายจ ายลงทุ น หน วยงานที่ ได รั บงบประมาณเกิ น 2 ล านบาท
เบิกจายสูงสุด 5 หนวยงาน ไดแก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ
82.80 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เบิกจายไดรอยละ 69.04 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 61.11 โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 56.87
และสํานักงานทางหลวงที่ 13 เบิกจายไดรอยละ 33.21
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 1,059.70 ลานบาท เบิกจาย
762.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.96 หลักเกณฑการขยายเวลาเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กรณีมหี นีผ้ กู พัน
ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินและ/หรือขยายเวลาเบิกจายไดจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2553 วงเงินแตละรายการตั้งแต
50,000 บาทขึ้นไป จะอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปถึงสิ้นเดือนกันยายน 2553 สําหรับวงเงินคงเหลือแตละ
รายการต่ํากวา 50,000 บาท ถาเบิกจายไมทันเดือนมีนาคม 2553 เงินงบประมาณนั้นพับไป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
เงิ นงบประมาณ ป พ.ศ.2552 อนุ มั ติ ให ขยายเวลาเบิ กจ ายเงิ น สํ าหรั บเงิ นงบประมาณก อนป พ.ศ.2552
ที่กอหนี้ผูกพัน ไมทันภายในเดือนมีนาคม 2553 ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน

-9เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไมมีหนี้ผูกพัน
จะอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินเฉพาะเงินงบประมาณ ป พ.ศ.2552 และขยายเวลาไดคราวละ 6 เดือน
รวมไมเกิน 18 เดือน สําหรับเงินงบประมาณนอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาว ใหพับไป
วิธีการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 101 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เรื่องแจงวิธีการในการขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 119 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548
เรื่องคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินฯ และขยายเวลาเบิกจาย
ผลการเบิกจายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 19 มีนาคม 2553
รายจายประจํา เงินที่ไดรับจัดสรร 90.64 ลานบาท ทําใบสั่งซื้อแลว 13.98 ลานบาท เบิกจายได 19.86 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 21.91 รายจายลงทุน เงินที่ไดรับจัดสรร 1,258.72 ลานบาท ทําใบสั่งซื้อแลว 480.73 ลานบาท
เบิกจายได 362.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.82
ผลการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง หนวยเบิกจาย
จํานวน 22 หนวยงาน โครงการยอย จํานวน 1,180 โครงการ อยูในขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ จํานวน 229
โครงการ อยูในขั้นตอนบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS จํานวน 951 โครงการ สําหรับโครงการที่อยูในขั้นตอน
ตามระเบียบพัสดุ โครงการยอย จํานวน 229 โครงการ ยังไมดําเนินการ จํานวน 180 โครงการ อยูระหวาง
แตงตั้งคณะกรรมการรอลงนาม จํานวน 28 โครงการ และลงนามแลว จํานวน 21 โครงการ โครงการที่อยูใน
ขั้นตอนระบบ GFMIS โครงการยอย จํานวน 951 โครงการ ยังไมทํา PO จํานวน 6 โครงการ ทํา PO แลว
จํานวน 120 โครงการ เบิกลวงหนา 15% จํานวน 5 โครงการ รอสงมอบงาน จํานวน 21 โครงการ ตรวจรับงานแลว
จํานวน 15 โครงการ และตั้งเบิกแลว จํานวน 784 โครงการ
ปญหาอุปสรรคในการติดตามขอมูล
- สวนราชการสงขอมูลไมตามกําหนดเวลา
- ขอมูลที่สงมาไมเปนปจจุบัน
- กรณีอยูระหวางดําเนินการ ไมไดระบุเหตุผลที่ชัดเจน
การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
- สวนราชการสงคลังจังหวัดทุกวันจันทรแตละสัปดาห
- คลังจังหวัดสงคลังเขต 7 ทุกวันพุธแตละสัปดาห
- คลังเขต 7 สงกรมบัญชีกลางทุกวันพฤหัสบดีแตละสัปดาห
- กรมบัญชีกลางนําขอมูลเสนอที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลังทุกวันจันทร
มติคณะรัฐมนตรี โครงการไทยเขมแข็ง รอบที่ 1 วงเงิน 199,960.60 ลานบาท ทางมติขอใหหนวยงาน
ที่ยังไมไดเสนอขอจัดสรร ใหเรงดําเนินการและสงขอมูลใหสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ จั ด สรรเงิ น แล ว แต ยั ง ไม ไ ด ล งนามให ล งนามในสั ญ ญา ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2553
หากหนวยงานใดไมสามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดใหยุติโครงการ เพื่อนําเงินไปใหโครงการที่มี

- 10 ความพรอ มมากกว า แต ไม ไดรั บอนุ มั ติ ทั้ ง นี้ ยกเวน กระทรวงสาธารณสุ ข และสํ า นัก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ใหขยายเวลาการยื่นคําขอจัดสรรไปกอน
การบันทึกขอมูลในโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง หนวยงานที่ไดรบั จัดสรร
เงิ น แล ว ให เ ร ง ดํ า เนิ น การลงนามในสั ญ ญาให เ สร็จ ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2553 และเร ง บั น ทึ ก ข อ มู ล
แผนงาน งวดงาน และงวดเงินตามระบบ PFMS เนื่องจากกระทรวงการคลังตองใชขอมูลการรายงานจากระบบ
PFMS ประกอบการพิจารณาความกาวหนาของโครงการไทยเขมแข็ง จึงขอใหหนวยงานที่ไดรับเงินโครงการ
ลงทุนไทยเขมแข็ง ดําเนินการ ดังนี้
- การบันทึกขอมูลโครงการใน PFMS web–Form (ดําเนินการบันทึกใหเสร็จ ภายในวันที่
12 เมษายน 2553) กรณีมีการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง ใหบันทึกแผนเงิน ชื่อคูสัญญา วงเงินสัญญา การแบง
งวดงานของสัญญาใน PFMS web–Form และใหบันทึกแผนงานการดําเนินงานกิจกรรม รายละเอียด
ของกิจกรรมใน PFMS E–Form กรณีไมมีการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง เชน การดําเนินการเอง งานจัดฝกอบรม
ใหบันทึกขอมูลแผนการใชจายเงิน ใน PFMS web–Form
- กรณีหนวยงานไมบันทึกขอมูลในระบบ PFMS ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถือวาหนวยงาน
ไมประสงคจะดําเนินโครงการตอไป จะสงผลใหตั้งเบิกจายจากระบบ GFMIS ไมได ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2553
เปนตนไป
- กรณีที่หนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไมบันทึกขอมูล
ในระบบ PFMS ภายในเวลาที่กําหนด หนวยงานตนสังกัดสามารถขออุทธรณไปยังกรมบัญชีกลางได
สิ่งสําคัญที่หนวยงานสวนภูมิภาคตองรีบเรงดําเนินการ คือ ตรวจสอบที่มาของเงินที่ไดรับ
จัดสรร และรีบดําเนินการสงเอกสารใหหนวยงานเจาของงบประมาณเพื่อบันทึกขอมูลในระบบ ในสวนของ
หนวยงานที่ไดรับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง รอบที่ 2 วงเงิน 149,999.84 ลานบาท
ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ บันทึกขอมูลภายหลังจากรับจัดสรรเงิน และ/หรือลงนามในสัญญาแลว
เชนเดียวกัน
ผลการดําเนินงานเจรจาหนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี ที่มีมูลหนี้ไมเกิน 50,000 บาท ธนาคารออมสิน
ผูลงทะเบียน จํานวน 1,786 ราย เจรจาแลว จํานวน 941 ราย เจรจาสําเร็จ จํานวน 568 ราย อนุมัติสินเชื่อ
จํานวน 133 ราย กําลังพิจารณาสินเชื่อ จํานวน 412 ราย ไมอนุมัติสินเชื่อ จํานวน 23 ราย เจรจาไมสําเร็จ
จํา นวน 26 ราย และยุติเรื่ อง จํ า นวน 347 ราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผูลงทะเบียน จํานวน 2,382 ราย เจรจาแลว จํานวน 317 ราย เจรจาสําเร็จ จํานวน 256 ราย อนุมัติสินเชื่อ
จํ า นวน 45 ราย กํ า ลั ง พิ จ ารณาสิ น เชื่ อ จํ า นวน 208 ราย เจรจาไม สํ า เร็ จ จํ า นวน 13 ราย และยุ ติ เ รื่ อ ง/
ไมประสงคกู จํานวน 51 ราย
ระบบ e-GP (การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานในระบบจัดซื้อจัดจาง) สวนราชการ สถานศึกษา
สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมไดลงทะเบียน ใหรีบลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ
การเขาใชงานในระบบ e-GP ได ในเว็ปไซต www.gprocuremetn.go.th ระบบ e-GP จะนํามาใชจริงแทนระบบเดิม

- 11 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 ขณะนี้กรมบัญชีกลางนําเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว โดยสํานักงานคลัง
จังหวัดเพชรบุรี จะจัดอบรมการใชงานระบบจัดซื้อจัดจาง (e-GP) ในวันที่ 2 เมษายน 2553
มติที่ประชุม
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3.2 สถานการณ นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการปองกันควบคุมไขหวัดใหญ
ระบาดใหญ (เอ็ช 1 เอ็น 1) 2009
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สถานการณโรคในระดับโลก สรุปรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) ณ วันที่
19 มีนาคม 2553 มีผูปวยเสียชีวิตจากไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1) จํานวน 16,813 ราย
สถานการณโรคในประเทศไทย (ตั้งแต 28 เมษายน 2552 ถึง 20 มีนาคม 2553) ผูปวยยืนยัน อัตราปวย
56.75 ตอประชากรแสนคน หรือประมาณ 35,752 ราย ผูปวยยืนยันที่เสียชีวิต จํานวน 218 ราย สถานการณ
ของจังหวัดเพชรบุรี (ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553) มีผูปวยเฝาระวัง จํานวน 222 ราย ผูปวยยืนยัน จํานวน
127 ราย อัตราปวย 27.67 ต อประชากรแสนคน (ชาย 60 ราย หญิง 67ราย) และเสียชีวิต จํานวน 5 ราย
อัตราปวยตาย รอยละ 3.94 เมื่อพิจารณารายพื้นที่ พบผูปวยในทุกอําเภอ อําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด ไดแก
อําเภอเมืองเพชรบุรี อัตราปวย 36.21 ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก อําเภอชะอํา อําเภอบานลาด และ
อําเภอทายาง อัตราปวย 36.09, 27.93 และ 26.41 ผูปวยยืนยันที่เสียชีวิต จํานวน 5 ราย แยกเปนเพศชาย
จํานวน 1 ราย เพศหญิง จํานวน 4 ราย อายุระหวาง 5 - 9 ป จํานวน 2 ราย อายุระหวาง 40 - 49 ป จํานวน
2 ราย อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 1 ราย อยูอําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 2 ราย อําเภอบานลาด จํานวน
2 ราย และอําเภอบานแหลม จํานวน 1 ราย
หากมีขอสงสัย ติดตอไดที่ ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หมายเลข
โทรศัพท 0 2590 3333 ศูนยบริการขอมูลฮอตไลน โทร 0 2590 1994 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท 0 3242 5100 ตอ 108
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ขอเชิ ญ เฝ า รั บ เสด็ จ ฯ พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า ศรี รั ศ มิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ ม าร เสด็ จ ทรงเป น ประธานพิ ธี ตั ด ลู ก นิ มิ ต อุ โ บสถ วั ด โตนดหลวง ตํ า บลบางเก า อํ า เภอชะอํ า
จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกรที่ 16 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ทั้งนี้ จะไดมีหนังสือเชิญสวนราชการเฝาฯ
รับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ตอไป การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว

มติที่ประชุม
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- 12 4.2 การจั ด พิ ธี ถ วายสั ก การะเนื่ อ งใน “วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า
เจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา” และวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2541 ไดมีมติกําหนดใหวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป เปน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา” และไดกําหนดให
ประกอบพิ ธี ถวายสั ก การะเพื่ อ เป น การน อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค ท า น โดยไม ถื อ
เปนวันหยุดราชการ สําหรับปนี้ตรงกับวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 และในวันที่ 1 เมษายน ของทุกป เปนวัน
ขาราชการพลเรือน ซึ่งหมายถึง ขาราชการในกระทรวงฝายพลเรือนทุกประเภท รวมถึงขาราชการตํารวจ ครู
จะยกเว นในสั งกั ดศาลยุติธรรม และข าราชการสังกั ดกระทรวงกลาโหม ในปนี้ กํา หนดหั ว ขอ การจั ด งานว า
“รับราชการเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และประชาชน” จึงขอเรียนเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมพลังมวลชน
ร ว มพิธี ใ นวั น พุ ธ ที่ 31 มี น าคม 2553 ณ ห องประชุ มพริ บพรี ชั้น 2 ศาลากลางจั งหวัดเพชรบุ รี โดยเริ่ มพิ ธี
เวลา 08.45 น. การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว/เครื่องราชสักการะ : ใชพานประดับพุมดอกไมสด/แหง
(หนวยงานละ 1 พาน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ”
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ที่ประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 กําหนดใหวันที่ 6 เมษายน ของทุกป
เปนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ เพื่อเปนการ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดกําหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานรัฐพิธี
หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตเวลา 07.30 น. การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว/เครื่องราชสักการะ :
ใชพานประดับพุมดอกไมสด/แหง (หนวยงานละ 1 พาน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 24 และงานกาชาด ประจําป 2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัด จังหวัดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดจัดงาน พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 24 ประจําป 2553
ระหวางวันที่ 1 - 10 เมษายน 2553 โดยจัดใหมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวง บูรพมหากษัตริยาธิราช
และพิธีเปดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 4
รั ช กาลที่ 5 รั ช กาลที่ 6 และพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ รั ช กาลที่ 9 รวมทั้ ง เป น การฟ น ฟู ธํ า รงไว
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานอันดีงามของเมืองเพชร ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
ใหเปนที่แพรหลายมากขึ้น
กําหนดการภาคเชา เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เวลา 09.39 น. พิธีบวงสรวง
บูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหนาพระนครคีรี (เขาวัง) การแตงกาย
ขาราชการ : เครื่องแบบปกติขาว/ประชาชน : ชุดสุภาพ ภาคบาย พิธีเปดงาน เวลา 18.30 น. แขกผูมีเกียรติ

- 13 และผูรวมพิธี พรอมกัน ณ บริเวณลานหนาพระนครคีรี (เขาวัง) เวลา 19.00 น.ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
(นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย) เวลา 19.09 น. ประธานในพิธีกลาวเปดงาน
การแตงกาย : ชุดผาบาติก ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ
พิธีเปดงาน จะใชปายพระนครคีรี (เขาวัง) เปนที่ประกอบพิธีเปด บนเขา จะมีการประดับไฟ
แสงสี พลุ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเทศนมหาชาติ และการประกวดโคมไฟ บริเวณพื้นลาง มีเวทีกลาง
แสดงดนตรี การประกวดสาวหวานเมืองเพชร การสาธิตและจําหนายอาหาร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
การแสดง/จําหนายสินคา OTOP และของดีอําเภอ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางกระทรวงเกษตรและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว โดยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย โดยใชชื่อ “เพชรบุรี ขอบลาน อารท มารเช” ณ บริเวณลานจอดรถ โรงแรมรอยัลไดมอน
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กําหนดเปดงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 18.00 น. รวมทัง้ การจัดรานกาชาด
มอเตอรโชว และการจําหนายสินคาตาง ๆ จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมพิธีเปดและรวมกิจกรรมดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจําป พ.ศ.2553
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เห็ นชอบ เมื่ อวั นที่ 15 ธั นวาคม 2552
เรื่องการพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจําป พ.ศ.2553 กําหนดใหวันศุกรที่ 16 เมษายน 2553
เพื่อสงเสริมประเพณีสงกรานตและการทองเที่ยว และวันศุกรที่ 13 สิงหาคม 2553 เปนวันหยุดราชการเพิ่ม
เปนกรณีพิเศษ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ จังหวัดไดแจงเวียนใหสวนราชการทราบแลว
ตามหนังสือ ที่ พบ 0016.3/ว 814 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การดําเนินงานโครงการฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพใหกับประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน ได จั ด สรรงบประมาณให กั บ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จํ า นวน 2,960,000 บาท
แรงงานจังหวัด
เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 1,000 คน สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ไดประสานความรวมมือไปยังที่ทําการปกครอง
อําเภอทั้ง 8 อําเภอ เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนที่ตองการเขารวมโครงการฝกอบรม ปรากฏวา
มีประชาชนประสงคเขารวมโครงการในพื้นที่ 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอแกงกระจาน จํานวน 500 คน
อํา เภอทา ยาง จํา นวน 300 คน และอํา เภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 200 คน โดยการจั ดฝก อบรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 8 วัน ดังนี้

- 14 - หลักสูตรการทําบานดินและเกษตรผสมผสาน ณ เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ตําบลวังจันทร
อําเภอแกงกระจาน จํานวน 6 รุน 600 คน ผูเขารับการอบรมเปนประชาชนในอําเภอแกงกระจาน จํานวน 400 คน
อําเภอทายาง จํานวน 200 คน
- หลักสูตรชางทาสีอาคารและซอมเครื่องยนตเล็ก ณ กองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษ
แกงกระจาน) จํานวน 1 รุน 100 คน ผูเขารับการอบรมเปนประชาชนในตําบลสองพี่สอง อําเภอแกงกระจาน
- หลักสูตรเกษตรผสมผสาน ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก ตําบลเขากระปุก
อําเภอทายาง จํานวน 1 รุน 100 คน ผูเขารับการอบรมเปนประชาชนในตําบลกลัดหลวง และตําบลเขากระปุก
อําเภอทายาง
- หลักสูตรเกษตรผสมผสานและการทําน้ํายาเอนกประสงค ณ หอประชุมอําเภอเมืองเพชรบุรี
จํานวน 2 รุน 200 คน ผูเขารับการอบรมเปนประชาชน อําเภอเมืองเพชรบุรี
จากการประเมินการฝกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว ผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 95 เพราะสามารถนําความรูไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันไดในหลายสาขาอาชีพ
เชน การทําบานดิน การทําเกษตรปลอดสารพิษ การเลี้ยงหมูหลุม การทําน้ํามันไบโอดีเซล การทําน้ําสมควันไม
การทําเตาเศรษฐกิจ การทําบัญชีครัวเรือน การทาสีอาคาร การทําน้ํายาเอนกประสงค เปนตน นอกจากนี้
ผูเขารับการอบรมยังไดรับเบี้ยเลี้ยงวันละ 160 บาท คาพาหนะเดินทางวันละ 30 บาท โดยทางสํานักงาน
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดอาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันใหแกผูเขารับการอบรม เมื่อสิ้นสุด
การอบรม ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไดใหเกียรติเปนประธานมอบใบรับรองและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรู
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเขารับการอบรมทุกรุ น จึงขอขอบคุณทานผูว าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุ รี นายอําเภอ และคณะวิทยากรทุก ทา น ที่มีสวนสนับสนุน ใหโครงการนี้
ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดรับแจงจากองคการบริหาร
ผอ.กกต. จังหวัด
สวนตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม วามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร เขต 4 ไดลาออก
จากตําแหนงเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งผูใหญบาน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดการเลือกตั้งภายใน
60 วัน ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล
สํ า นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจํ า จั ง หวัดเพชรบุ รี ไดดํา เนิ น การตามโครงการ
ฝ ก อบรมดี เ จประชาธิ ป ไตยชุ ม ชน มี ดี เ จเข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 19 คน เพื่ อ เสริ ม สร า งแนวความคิ ด
อุดมการณ การมีสวนรวมของประชาชนใหแกดีเจประชาธิปไตยชุมชน นําความรูที่ไดรับไปสอดแทรกในขณะ
จัดรายงาน ตลอดจนกระตุนใหประชาชนและกลุมเยาวชนเห็นความสําคัญของการเมืองการปกครอง สนับสนุน

- 15 ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งไดดําเนินการไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม
โรงแรมซัน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการกอสรางอาคาร
ทําการใหม ตั้งอยูบนถนนสายบานแหลม ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี เปนผูออกแบบ พื้นที่บริเวณดั งกลาวเปนพื้นที่รับน้ํา จึงไดถมดินสูงกวาปกติ
โดยจะดําเนินการทํารองระบายน้ํา ซึ่งจะไมกระทบกระเทือนตอความเปนอยูของประชาชน ทั้งนี้ ไดประสานกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบแลว
ประธาน

การถมดินที่สูงเกินไป จะเปนเหตุใหประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนหรือไม

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี รวมกับองคการบริหารสวน
ตํ า บลธงชั ย ได ทํ า คํ า ของบประมาณ ป 2554 ซึ่ งได รับ ความเห็น ชอบแล ว เปน เงิน 16 ล า นบาท ในการ
ดําเนินการทํารองระบายน้ํา บริเวณหนาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ
จั ง หวั ดเพชรบุ รี รว มกับ คณะสงฆเ พชรบุรี วัด มหาธาตุ ว รวิ ห าร และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ ง
ปลัดจังหวัด
กํา หนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกีย รติ รองรับปฏิ บัติการประเทศไทยเขมแข็ง
ชนะยาเสพติ ด ยั่ ง ยื น ภายใต ยุ ท ธศาสตร 5 รั้ ว ป อ งกั น เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ระหว า งวั น ที่ 29 มี น าคม – 29 เมษายน 2553
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
กําหนดพิธีตัดผมนาคสามเณร ในวันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. และพิธีบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 08.30 น. โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
เปนประธานในพิธี การแตงกาย : ชุดสุภาพ จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว
ในส ว นของโครงการจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ กํ า หนดวั น ศุ ก ร ที่ 23 เมษายน 2553 ณ โรงเรี ย น
บานหนองจอก ตําบลหวยลึก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญทุกสวนราชการเขารวมโครงการฯ
ระเบียบวาระที่ 5

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 พิธีมอบรถพยาบาลและเครื่องชวยหายใจพระราชทาน
ผอ.ร.พ.พระจอมเกลาฯ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี รวมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการจัดสรางรถพยาบาลฉุกเฉินพระราชทาน และจัดซื้อเครื่องชวยหายใจพระราชทาน
เพื่อนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ

- 16 82 พรรษา กําหนดพิธีมอบฯ ในวันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดย ฯพณฯ องคมนตรี
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย เปนประธานในพิธี รับมอบรถพระราชทาน จํานวน 2 คัน เปนเงิน 4 ลานบาท
เครื่อ งชว ยหายใจ จํ า นวน 1 เครื่ อง เป นเงิ น 1.5 ลา นบาท และเครื่ องผาตัดจอประสาทตา จํานวน 1 ชุด
(จํานวน 4 เครื่อง) เปนเงิน 7.2 ลานบาท มอบใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสงมอบใหกับโรงพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใชประโยชนตอไป จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การจัดงานวันสายใจไทย และวันผูสูงอายุแหงชาติ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สมาชิกชมรมสายใจไทย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
ประจวบคี รีขันธ จํา นวน 60 คน กําหนดให มีการดําเนินงานเพื่อถวายเนื่องในวัน คลายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุ มารี ซึ่งเป นองคประธานมูลนิธิสายใจไทย ในวั นศุกรที่
2 เมษายน 2553 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ มณฑลทหารบกที่ 15 และกําหนดจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ
วันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การประกวดโคมไฟ
ผู แ ทน ผอ.โครงการชลประทานจั ง หวั ด ตามที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี มอบหมายให โ ครงการชลประทานเพชรบุ รี
เปนผูดําเนินการจัดการประกวดโคมไฟ ขอเปลี่ยนแปลงกําหนด จากเดิมรับโคมวันที่ 1 เมษายน 2553 ณ บริเวณ
หนาเขาวัง ประกาศผลวันที่ 1 เมษายน 2553 ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผล เปนวันที่ 9 เมษายน 2553 เนือ่ งจาก
มีผูสงโคมเขาประกวดเปนจํานวนมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 เว็ปไซตโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการจัดทําเว็ปไซตโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราดําริ
เกษตรจังหวัด
ประกอบดวย ประวัติความเปนของโครงการ พระราชดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว สถานที่ตั้ง
โครงการ แผนผังพื้นที่โครงการ การบริหารโครงการ แผนผังแปลงปลูกพืชภายในโครงการ ปฏิทินการปลูกพืช
ภายในโครงการ การคาดคะเนผลผลิต ผลการปฏิบัติงานประจําป และภาพขาวกิจกรรม ผูสนใจสามารถดูไดจาก
เว็ปไซตสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี http://phetchabuir.doae.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 17 5.6 สรุปโครงการศึกษาดูงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริมพัฒนาอาชีพ
ประชาชนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี
จากการไปศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ 2553 ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
ประธาน
เชียงใหม และจังหวัดลําปาง ขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เปนแกนกลางในการจัดประชุมกลุม
วาจะดําเนินการอยางไรตอไป โดยใชหมูบานสามขา เปนตนแบบ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ขณะนี้ไดดําเนินการยกรางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไวเรียบรอยแลว กําหนดจัดประชุม
จํานวน 1 วัน ภาคเชา อาจใหท างมูลนิธิ WFF มาใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบานบางกลอย-บ านโปงลึ ก
ภาคบาย จะเดินทางไปบานบางกลอย-บานโปงลึก โดยจะแบงกลุมตามที่ไดศึกษาดูงาน จํานวน 4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 คณะทํางานเกี่ยวกับโครงสรางพื้นที่ กลุมที่ 2 คณะทํางานดานการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุมที่ 3 คณะทํางานดานการสงเสริมอาชีพและรายได กลุมที่ 4 คณะทํางาน ดานการ
สงเสริมการทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 การจัดประชุมสุดยอดผูนําลุมน้ําโขงตอนลาง ครั้งที่ 1
การจัดประชุมสุดยอดผูนําลุมน้ําโขงตอนลาง ครั้งที่ 1 (The First Mekong River
ประธาน
Commission Summit : 1st MRC Summit) ระหวางวันที่ 2 – 5 เมษายน 2553 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและขาราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ราชอาณาจั ก รไทย ผู บริ ห ารระดับ สูง จาก MRCS เลขาธิก ารสมาคมประชาชาติ แห ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใหม (ASEAN) ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ผูแทนระดับสูงของประเทศผูใหการ
สนับสนุนคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง เชน ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเดนมารก สหพันธรัฐเยอรมณี
สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส เครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย รวมทั้ ง ผู นํ า องค ก รลุ ม น้ํ า นานาชาติ จ ากทวี ป แอฟริ ก า ยุ โ รป
ออสเตรเลี ย อเมริ ก า และเอเชี ย เข า ร ว มประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 250 คน ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
แหงราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ จะเขาพัก ณ โรงแรมดุสิตธานี แอนด รีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จึงขอความรวมมือจากทุกสวนราชการ รวมเปนเจาภาพที่ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 18 5.8 การจัดพิธีทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการจัดพิธีทอดผาปาสมทบ
พัฒนาการจังหวัด
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําไปใชเปนกองทุนในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบท โดยจังหวัด
กําหนดจัดให มี การทอดผาป า ในวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ วั ดบั นไดทอง ตํ าบลบานกุ ม
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

11.30 น.

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

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

