รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 1/2551
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
สวนภูมิภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายสยุมพร
นายเกียรติศักดิ์
นายมงคล
นายอานนท
พ.ต.อ.นนทวัชร
นายวีรศักดิ์
นายธรรมศักดิ์
นายพิทักษ
นายกิตติ
น.ส.อารี
นายเขมชาติ
นายณรงค
นายวิบูลย
นางยุวนุช
นายชวพันธ
นายรังสรรค
นายวิมล
นายพิบูลย
นายอดุลย
นายสถิตย
นายตุลา
นายสุวรรณ
นางอโณทัย
น.ส.วรัญญา
น.ส.วรรณา
นางพิศมัย
นายแสวง

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
พรอมเพรียง
ปานแกว
ประภาวัฒนเวช
ชนะ
บุญกุศล
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
แยมนิล
ศรีพุม
วงศมาศา
นาคปทุมสวัสดิ์
อันตรเสน
ทรวงชมพันธ
เลิศสําราญ
วองภักดีภูบาล
ศิริชัย
กระตายอินทร
ณ นคร
พงศรัศมี
ลี้ตระกูล
โกวิทางกูร
เชี่ยวสมุทร
ทองสมนึก
หอมนาน

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัด
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
รกท. พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
รกท. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

-229. นพ.สาธิต
30. นายสมศักดิ์
31. นายบวร
32. พ.ท.อนุชาติ
33. น.ส.ณุวรรณา
34. นายสุเทพ
อําเภอ
35. นายอัญเชิญ
36. นายวิศาล
37. นายธวัชชัย
38. นายวีรพล
39. นายไกร
40. นายมนัส
41. นายปราโมทย
42. นายผาชัย
ราชการสวนกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
43. พ.ต.ท. สนธยา
44. พ.ต.ท. สวัสดิ์
45. พ.ต.ท.บุญเลิศ
46. พ.ต.ท.ธนชัย
47. พ.ต.ท.อนันต
48. พ.ต.ท.ธีระ
49. พ.ต.ท.ชัชพงศ
50. พ.ต.ท.ประทีป
51. พ.ต.ท.ชัยยุทธ
52. พ.ต.ท.ประสาน
53. ร.ต.ท.อภิรักษ
54. พ.ต.ต.สําราญ
55. พ.ต.ท.ชวน
56. พ.ต.ท.จินดา
57. ร.ต.วีระยุทธ

รัตนศรีทอง
สิทธิสังข
จันทรวงศ
เจียรศรีวิมล
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

แทน ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

วงษศิริ
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

ดีหสิงห
ศรีนาค
บวรมหาชนก
หงษา
เวชศิลป
สิงหประสิทธิ์
สุขบุญชูเทพ
แสงทองอราม
ถมยา
จังพานิช
รอดชูแสง
งามแฉง
หอยสง
หาญไฟฟา
โพธิไทรพิทกั ษ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน.
แทน
แทน
แทน
แทน.
แทน
แทน
แทน

ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี
ผกก.สภ.ชะอํา
ผกก.สภ.ทายาง
ผกก.สภเขายอย
ผกก.สภ.บานแหลม
ผกก.สภ.บานลาด
ผกก.สภ.หนองหญาปลอง
รอง ผกก.สภ.ทาไมรวก
สว.สภ.หาดเจาสําราญ
สว..สภ.หนองจอก
สว.สภ.บางตะบูน
สว.สภ.ไรสะทอน
ผบก.สอ.ตชด.(คายนเรศวร)
ผกก.7 บก.กฝ.บช. ตชด.(คายศรียานนท)
ผบ.กองรอยฝกรบพิเศษ ที่ 1

-358. ร.ต.อ.ดุสิต
ประสิทธิสุวรรณ
สํานักนายกรัฐมนตรี
59 นายเกรียงไกร
วิวัฒนพนชาติ
กระทรวงกลาโหม
60. พ.อ.มานะ
วงศนา้ํ เพชร
61. ร.อ.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
62. นายกฤษดา
อินทรไพโรจน
63. นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
64. น.ส.วิชาดา
จุนบุญ
65. นายทวีชัย
พลายบุญ
66. นายประสบชัย
สุภาพจน
โคมสุวรรณ
67. นายวีระศักดิ์
68. นางณัฎฐสุดา
พลบุตร
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
69. นายชาญยุทธ
เศวตสุวรรณ
70. นายพัฒชิระ
วรรณิสร
71. นายชัยพร
รูปนอย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
72. นายโกศล
เรืองสวาง
73. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
74. นางเรณู
วองสงสาร
75. นายเอนก
ลาภผล
76. นายเสนห
ลาภอารมณ
77. นายนพรัตน
จันทรคง
78. นายเข็มชาติ
ปญจมทุม
79. วาที่ รต.สวัสดิช์ ัย
พรมมา
80. นายอานนท
ที่ปรึกษา
81. นางนันทนา
แฮวอู
82. นายชะโลม
ขวัญเมือง
83. น.ส.อรพิน
อาจวงษ
84. นายสุรยุทธ
สันตจิต
85 นายประสิทธิ์
อยูดี

แทน ผบ.รอย(สบ.)กองรอย ตชด.144
ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผบ.จทบ.พบ.
แทน ผบ.นพค.13 นทพ.
แทน สรรพสามิตพืน้ ทีเ่ พชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่จังหวัดเพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผอ. ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผจก. ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี
แทน ผจก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แทน ผอ.ททท.ภาคกลาง เขต 2
ผอ.กกท.จังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ศูนยการทองเทีย่ วกีฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
ผอ.ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
หน.หนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืด
แทน ผอ. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักสัตวเพชรบุรี
ผอ. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผอ. ศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
แทน ผอ. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 16
ผอ.ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 15
แทน หน.ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกระพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาโครงการชลประทานเพชรบุรี

-486. นายคนึง
พงษศรีเจริญสุข
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
87. นายเกษม
ชุมแอม
แทน ผอ.โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
88. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หน.สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ 6(เพชรบุรี)
89 นายอนนท
ตระกูลสันติรัตน
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 15 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
90. นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
91. นายชูศักดิ์
อัศวเมนะกุล
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
92. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
93 พ.จ.อ. เมืองชล
วงศสุวรรณ
ผอ.การทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
94. นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผอ. สํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
95. นายอภิชา
อยูสมบูรณ
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
96. นายไพโรจน
นาครักษา
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
97. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
98. วาที่ ร.ต.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
99. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
100. นางนิยดา
หมื่นอนันต
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
101. นายจาตุรณต
สยมานนท
หัวหนาสํานักงาน คปค.จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
102. นายพงษนรินทร
อัควเศรณี
ผอ.ศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
103. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
104. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
105. นายสังเวียน
รักสม
แทน ผูจัดการประปาเพชรบุรี
106. นายชุมพล
ปนนอย
แทน ผอ.การไฟฟา เขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
107. นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
108. นายไพฑูรย
มวงไหมทอง
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
109. นายชูเกียรติ
บุญทัน
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
110. นางสุกัญญา
บุษยนาวิน
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
111. นางนันทวิช
ตรีเทศ
แทน ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงแรงงาน
112. นายกิตติ
ภูศรี
กระทรวงวัฒนธรรม
113. นายปฐม
ระศิตานนท
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
114. ผศ.ดร. เอกศักดิ์
บุตรลับ
115. นายสุนนั ท
นิลบุตร
116. ผศ.ดร.วันชัย
สุทธะนันท
กระทรวงศึกษาธิการ
117. นายสุชล
บุญไทย
118. นายโสภณ
จิตมุสิก
119. น.ส.จุไรรัตน
จงออน
120. นายจํานงค
ตันติรัตนโอภาส
คุระพูล
121. นายไมตรี
122. นายณรงค
นิติกาล
123. นายมานะ
โพธิน์ อย
124. นายชาญณรงค
รัตนา
125. น.ส.ชุติมา
ชูชวย
รุงอวัสดา
126. นายถาวร
127. นายธวัช
เรืองโสภณ
128 นายสมรักษ
แตวัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
129. นางกรรณิกา
ธรรมสิทธิ์
130. นางนิภาพร
จันทรเศวต
สํานักงานอัยการสูงสุด
131. นายสถาพร
บํารุงไทย
132. นางทิพวรรณ
เดชานีรนาท
องคกรอิสระ
133. พ.ต.อ.นนทวัชร
ปานแกว
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
134. นายพิทักษ
นอยพิทักษ
135. นายพิชยั
สันติเมธากุล

ผอ. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ผอ.ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
แทน ผูอํานวยการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน. ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผอ.รร.เพชรบุรีปญญานุกูล
แทน ผูอาํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี
อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา

-6136. นายภราดร
เวทยานุกูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
137. น.ส.ปรนัย
เลียนวราสัย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
138. นายจํารัส
พริ้มพราย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
139. นายอธึก
คงจรูญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
140. นายฉลอง
ชางสุวรรณ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
141. นายศุภชัย
วินิจโกศล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
142. นายจรัญ
ไมจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
143. น.ส.สุชญา
ภคพงศพนั ธุ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
144. นายประยุทธ
สุขารมย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
สภาเด็ก
145. นายอธิป
วรวิบูลย
แทน ประธานสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
146. นายพรชัย
พลับทอง
ประธานสภาเด็กอําเภอทายาง
147. นายคุณาวุฒิ
ผึ้งมี
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอบานลาด
148. นายไพสันวนา
แภวประเสริฐ
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอหนองหญาปลอง
ผูเขารวมประชุม
149. นางปยาภรณ
วงศวานิช
หัวหนากลุมขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
150. นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
151. นายอานนท
พรอมเพรียง
ผช. จาจังหวัดเพชรบุรี
152. นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
153. นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
154. นายกําจัด
พงษวดี
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 5
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการตรวจเงินภูมิภาค
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
3. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
4. ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
5. ผกก.สภ.แกงกระจาน
6. ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
8. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
9. ผบก.7 บก.กฝ .(คายศรียานนท)
11. ผบ.กองพันทหารราบที่ กรมทหารราบที่ 11 รอ..
12. ผบ. กองรอยฝกรบพิเศษ ที่ 1

-713.
14.
15.
16.

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กก.2 บก.ทล.
ผจก.สํานักงานบริการลูกคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด.(มหาชน)
ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
หน.สํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวา ราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน
การประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม 1. การมอบโลแพทยดีเดนของแพทยสมาคม
ผูแทน รพ.พระจอมเกลา

ประธาน

ผูแทนปลัดจังหวัด

ประธาน

แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ไดเปดรับสมัครเพื่อ
คัดเลือกแพทยดีเดน ประจําป 2550 และ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
พระจอมเกลาฯ ไดสง น.พ.วิทยา เพชรดาชัย ซึ่งเปนผูมีผลงานในการดูแล
ผูปวยเด็กติดเชื้อเอดส เขารับการคัดเลือก และ นพ.วิทยาฯ ไดรับการคัดเลือกให
เปนแพทยดีเดน ประจําป 2550 จึงขอเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดไดมอบโล
เพื่อเปนเกียรติแก นพ.วิทยาฯ
มอบโล แก น.พ.วิทยา เพชรดาชัย และกลาวแสดงความยินดี
2. การมอบโลประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์
เลือกตั้ง
สืบเนื่องจากการที่จังหวัดไดจัดใหมีการรณรงค ใหประชาชนไปใชสิทธิ์
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2550 ปรากฏว า
ประชาชนในจังหวัดไดไปใชสิทธิ์ คิดเปนรอยละ 82.01 ซึ่งอําเภอและหมูบานที่
มีผูมีสิทธิ์ไปใชสิทธิ์ อับดับที่ 1 – 3 ของจังหวัดจะไดรับโลเกียรติคุณของผูวา
ราชการจังหวัด ไดแก อับดับ 1 อําเภอแกงกระจาน อันดับ 2 อําเภอบานลาด
และอันดับ 3 อําเภอทายาง สวนหมูบานที่มีผูไปใชสิทธิ์ยอดเยี่ยม รอยละ 90
ขึ้นไป จะไดรับประกาศเกียรติบัตร ไดแก อันดับ 1 บานในคุง ต.ทาไมรวก อ.ทา
ยาง อับดับ 2 ไดแก บานทุงเคร็ด ต.ทาตะครอ อ.หนองหญาปลอง อันดับ 3
ไดแก บ.ทามะเกลือ ต.ตําหรุ อ.บานลาด สวนหมูบานมีผูมาใชสิทธิ์ดีเดน รอย
ละ 80- 89 จะไดรับประกาศเกียรติคุณ โดยมอบใหนายอําเภอเปนผูนําไปมอบ
มอบโล และประกาศเกียรติบัตร พรอมกลาวแสดงความชื่นชม

ผอ.กกท.จังหวัดเพชรบุรี

ประธาน
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

-83. การมอบลูกเปตองใหกับโรงเรียนนํารองจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเปนการนอมระลึกถึงพระมหากรุณาแหงองคสมเด็จพระศรีนครินรา
บรมราชนนี องคที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเปตองแหงประเทศไทย และสมเด็จพระ
พี่นางเธอฯ ที่ทรงสืบทอดรับเปนองคที่ปรึกษาของสมาคมกีฬาเปตอง จังหวัด
เพชรบุรี โดยศูนยการกีฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําโครงการมอบลูกเปตอง
ใหกับโรงเรียนนํารองในพืน้ ทีจ่ ังหวัด จึงขอเชิญทานผูวา ราชการจังหวัด ไดมอบ
ลูกเปตองใหกบั โรงเรียน ตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ ร.ร หนองหญาปลอง ร.ร.
วัดปากอาว ร.ร วัดหวยโรง ร.ร วัดนาพรหม ร.ร วัดหนองหวา ร.ร วัดทาคอย
ร.ร หาดเจาสําราญ ร.ร บานหุบกะพง ร.ร วัดหนองแก ร.ร บานปาเด็ง
และร.ร บานทาโล
มอบลูกเปตอง และกลาวใหโอวาท
เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. เรื่อง แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายชวพันธุ อันตรเสน ปศุสัตวจงั หวัดเพชรบุรี
2) นายพงษนรินทร อัศวเศรณี ผอ. ศพช.เขต 7
3) นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒนเวช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
4) นายรังสรรค ทรวงชมพันธุ ประมงจังหวัดเพชรบุรี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2550

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551
ขอมูล ณ มกราคม 2551 จังหวัดไดรับโอนเงินงบประมาณมาตั้งจายที่
จังหวัด จํานวน 5,018.07 ลานบาท เบิกจายไปแลว 3,419.53 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 68.14 สูงกวาชวงเดียวกันของปที่แลว โดยงบลงทุน จํานวน
2,252.10 ลานบาท เบิกจายแลว 1,331.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.10
เบิกจายไดเปนอันดับ 5 ของประเทศ และ อันดับ 2 ของภาค
เปาหมายตามมติ ครม. ในสิ้นไตรมาสที่ 2 คือสิ้นเดือนมีนาคม 2551
กําหนดใหเบิกจายไวที่รอยละ 46 โดยใชงบประมาณของป 50 เปนฐาน จังหวัด
เบิกจายได รอยละ 37 ยังต่ํากวาเปาหมาย โดยคาดวาเมื่อสิน้ เดือนมีนาคม
2551 จะสามารถเบิกจายตามเปาหมายของรัฐบาล
สวนเงินงบประมาณกันไวเบิกจายเหลื่อมป 50 จํานวน 571.29 ลาน
บาท เบิกจายแลว 262.91 ลานบาท คงเหลือ 308.38 ลานบาท จึงขอใหสวน
ราชการที่ไดกันไวเบิกเหลือมจายดําเนินการใหทนั ตามกําหนดดวย

คลังจังหวัด
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มติที่ประชุม
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หัวหนาสํานักงานจังหวัด

3.2 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศในเดื อ นธั น วาคม 2551
ขยายตัวดีกวาในชวงเดียวกันของปที่แลว อยางตอเนื่อง เนื่องจากแรงขับเคลือ่ น
ทางเศรษฐกิจดานการสงออก การใชจายภาครัฐ ผลผลิตทางดานการเกษตร
อยูในชวงเก็บเกี่ยว การบริโภคของประชาชนฟนตัว แตปจจัยเสี่ยงคือ อัตราเงิน
เฟอที่สูงขึ้น
สวนสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ก็มีการขยายตัวไปในทิศทาง
เดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรับปรับตัวสูงขึ้นกวาเดือน
ที่ผานมา ภาคการเกษตรมีการขยายตัวรอยละ 18 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 16
การบริโภคและการทองเที่ยวขยายตัวรอยละ 32
รับทราบ
เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 เรื่อง การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และคําขอ
งบประมาณประจําป 2552
สวนกลางไดแจงแนวทางการจัดทําแผนและคําของบประมาณ ป 52
โดยใหใชกรอบวงเงินที่จังหวัดไดรับตามยุทธศาสตร จังหวัด หรืองบ CEO ป 49
ในวงเงิน 297 ลานบาท ซึ่งจังหวัดไดกําหนดสัดสวนงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัด 4 ดาน คือ นาอยู นาเที่ยว เกษตรปลอดภัย SMEs &

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

OTOP สัดสวนรอยละ 30, 25, 25, และ 20 ตามลําดับ
ขณะนี้สวนราชการและอําเภอไดจัดทําแผนและสงใหจังหวัดเพื่อนําเขา
พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรอง 4 คณะ ซึ่ ง อยู ใ น
ระหวางการพิจารณากลั่นกรอง และจะเสนอผลให ผวจ. ในวันที่ 4 ก.พ.51
มท. ไดแจงใหเลื่อนการสงแผนและคําขอไปกอน เนือ่ งจากมีการแกไข
ราง พ.ร.ฏ. บางประการ และในกรอบของแผนจะตองสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลใหมดวย
รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ
5.1 ขอเชิญเฝารับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ัฒนาพรรณวดี
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มติที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานจังหวัด

มติที่ประชุม
นายอําเภอทายาง

ดวยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จ
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสิน่ วงศลาวัลย และนางสาวใจ วงศลาวัลย เปน
กรณีพิเศษในวันอาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2551 เวลา 16.00 น. ณ บานเลขที่
6 หมู 2 ตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด ใน ซึ่งจังหวัดมีการแบงมอบงาน พรอม
ทั้งไดมีการดเชิญทานหัวหนาสวนราชการไปรวมพิธีตามวันและเวลาดังกลาวแลว
รับทราบ
5.2 การจัดกิจกรรมถวายเปนพระราชกุศลถวายแดสมเด็จพระพีน่ างเธอฯ
จากที่ไดมีประกาศสํานักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระ
พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ไดมีประกาศเรื่องการไวทุกข และลดธงครึ่งเสา เปนเวลา15 วัน
หลังจาก 15 วันแลวยังไดเชิญชวนใหมีการไวทุกขเปนเวลา 100 วัน ตามความ
สมัครใจ นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมถวายเปนพระราชกุศล
ไดแกการจัดกิจกรรมครบ 7 วัน ครบ50 วันวันที่ 21 กุมภาพันธ 2551 และครบ 100 วัน
ในวันที่ 11 เมษายน 2551 ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ จะไดแจงใหสวนราชการทราบใน
โอกาสตอไป
รับทราบ
5.3 การนําเสนอวิสัยทัศนในการพัฒนาอําเภอ
มะนาวทายางมีลูกโต ผิวบาง น้ํามาก กลิ่นหอม รสเปรี้ยว กลวยหอม
ชมพูเพชร เรื่องเศรษฐกิจ รายไดตอหัวของอําเภอทายาง 41,000 บาท ปญหา
หลักภาคเกษตร คือ น้ํา ดิน และสารเคมี แหลงน้ําตื้นเขิน เรื่องหนาดินเสื่อม
ดินใชประโยชนไมไดและดินไมไดใชประโยชน ปญหาสารเคมี อําเภอทายางเปน
ครอบครัวการเกษตร ครอบครัวอบอุน จุดออนดานสังคมคือ ครอบครัวออนแอ
วิสัยทัศนของอําเภอทายางคือ ทายางเมืองเกษตร คุณภาพปลอดภัย ครอบครัว
อบอุ น ชุ ม ชนเขม แข็ง พั น ธกิ จมี 2 อย า ง คื อ การบู ร ณาการและสร า งความ
เขมแข็งของชุมชน เปาประสงคมี 5 ประการ ประเด็นยุทธศาสตรมีอยู 6 ประเด็น
เรื่ อ งน้ํ า เรื่ อ งเพิ่ ม ผลผลิ ต เรื่ อ งขยายตลาด เรื่ อ งท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร เรื่ อ ง
เด็กเยาวชน เรื่ององคกรเขมแข็ง กลยุทธ คือ 4 ดี 4 เพิ่ม 2 ลด 2 พัฒนา 4 ดี คือ น้ําดี
ดินดี พันธดี คนดี 4 เพิ่ม คือ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพสินคา เพิ่มมูลคา เพิ่ม
ตลาด 2 ลด คือ ลดสารพิษ ลดตน ทุน 2 พัฒนา คือ พั ฒนาเด็ กเยาวชน กับ
พัฒนาชุมชน แผนกลยุทธที่กําหนดคือ แผนบริหารจัดการน้ํา การขุดลอกแหลง
น้ําธรรมชาติทั้งหมดที่ตื้นเขิน แผนเพิ่มมูลคาผลผลิต คือ เรื่องการรับรองคุณภาพ
การบรรจุหีบหอ การจดทะเบียนสิทธิบัตร ฝากพาณิชยจังหวัดเรงเรื่องมะนาว แผน
ผลิ ต เยาวชนเพชรพั น ธ แ ท จะทํ า อี ก 2 รุ น ทั้ ง หมด 12 แผนกลยุ ท ธ ที่ จ ะใช
ศักยภาพและโอกาสความเปนไปไดมากนอยแคไหน
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ประธาน

นายอําเภอชะอํา

มีพันธมิตรที่แข็งมาก รวมคิด รวมทุน รวมหุน รวมทํา
มีตนทุนของชุมชน มีน้ํา 3 สาย แมน้ําเพชรบุรี แมน้ําแมประจันตและเขื่อนเพชร
มีเกษตรกรมืออาชีพ มีภูมิปญ
 ญาตาง ๆ ของชาวบาน
มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาปที่ผา นมา ทําเรื่องน้ํา เรื่องปุย เปน
โครงการยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
การจัดสรรงบประมาณป 51 ที่ผวู าฯ ใหเงินไปประมาณ 20 ลานบาท
ของโครงการยุทธศาสตรอยูด ีมีสุข
เป า หมายและความคาดหวั ง พื้ น ที่ เ กษตรคาดว า จะเพิ่ ม ขึ้ น ให ไ ด
150,000 ไร เกษตรปลอดภัยที่มีอยู 5,000 ไร จะเพิ่มใหได 20,000 ไร ผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคเกษตรจะตองเพิ่มใหได 2,500 ลานบาท รายไดตอเดือน 4,000 บาท
ระบบบริหารจัดการใชแผนชุมชน ใชทีมตําบล ยืดผลสัมฤทธิ์ เปาหมายสุดทาย
ทายางเมืองเกษตร คุณภาพปลอดภัย ครอบครัวอบอุนชุมชนเข็มแข็ง ตองเริ่มที่
หมูบาน ตําบล อําเภอ เปาหมายสุดทายคือ ประชาชนอยูดีมีสุข
จุดเดนของอําเภอทายางคือ เปนเมืองเกษตร สิ่งที่จะตองทําหลัก ๆ คือ ตองเปน
เกษตรที่มีคุณภาพ ทําเรื่องน้ําเพื่อสนับสนุนใหทาํ การเกษตรได รวมถึงการ
ตรวจสอบหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเกษตร สํานักงานพาณิชย
อําเภอชะอํา แบงไดเปน 3 สวน คือ
1. พืน้ ทีท่ ี่อยูชายทะเล เปนแหลงทองเที่ยวตั้งแตพระราชนิเวศน
มฤคทายวัน และโรงแรมตาง ๆ
2. สวนกลางเปนที่ตงั้ ของโครงการพระราชประสงค โครงการพะราชดําริ
ตาง ๆ เชน โครงการดอนขุนหวย โครงการหุบกะพง โครงการหวยทราย
3. สวนตะวันตกติดภูเขา พืน้ ที่แหงแลง เปนที่ตงั้ ของโครงการตาง ๆ
ปญหาของพื้นที่ที่อยูชายทะเลหนาแนน ถนนเชื่อมชายหาดไมเพียงพอ
บุกรุกที่สาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
1. ไดจัดตนสนใหดียิ่งขึน้
2. หาทางเขาชายหาดใหมากยิ่งขึ้น
3. จัดเทศกาลตางๆ เชน กินหอย ดูนก ตกหมึก
เปดโลกทะเลตอนรับปทองเที่ยวตาง ๆ
ปญหาเรื่องปาเสื่อมโทรม ขาดน้ํา เรื่องเอกสารสิทธิ์
ระบบอาวพวงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สรางอางใหเชื่อมกันตั้งแต
หวยไทรงาม ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มาถึงหวยตาแปด

-12การพัฒนาอําเภอชะอําในภาพรวม เปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจักกัน
ใกลกรุงเทพฯ การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวตองดําเนินการหลายฝาย ที่
สําคัญคือความปลอดภัยนักทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
จัดหาเรื่องน้ํา เพราะเปนพื้นที่อับฝน แนวทางบูรณาการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปน
อําเภอ๙งมีความรวมมือกันดี วิสัยทัศนอําเภอชะอํา คือ ชะอําเมืองนาเที่ยวเปน
ศูนยกลางประชุมสัมมนาการเกษตรที่ยั่งยืน พันธกิจ เปนเมืองนาเที่ยวนาอยู
เปาประสงค นาเที่ยว แหลงประชุมสัมมนา การเกษตรที่ยั่งยืน กลยุทธวางแผน
เรื่องแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายอําเภอเขายอย

อําเภอเขายอย เปนประตูสจู ังหวัดเพชรบุรีและภาคใต คําขวัญ ภูเขางาม
ถ้าํ วิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดํา คุณคาล้าํ โบสถไมสัก หัตถกรรมหลัก
ไมตาลกลึง ประสานซึง้ เสียงแคนวงศ
อําเภอเขายอยมี 10 ตําบล 57 หมูบาน 12,195 ครัวเรือน 1 เทศบาลตําบล
7 องคการบริหารสวนตําบล ประชากร 37,409 คน รายไดตอหัว 43,000
บาท ตอคนตอป รายไดหลักมาจากภาคเกษตร รับจางและภาคอุตสาหกรรม
ปจจุบันมีโรงงานในเขตอําเภอเขายอยอยู 112 แหง เปนโรงสีขาว 34 แหง
โรงงานอุตสาหกรรม 78 แหง มีสถาบันบริการน้ํามัน 13 แหง แหลง
ทองเที่ยวที่สาํ คัญ คือ เขายอย โบสถไมสกั ทอง ประเพณีไทยทรงดํา ปญหาที่
สําคัญ คือภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ศิลปะวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยว
ปญหาภาคเกษตร คือ เรื่องของแหลงน้ํา มีแหลงนําสายหลักสายเดียว
คลองชลประทาน ซึ่งน้ํามาจากโครงการราชบุรีฝงขวา สิ้นสุดที่อําเภอบานลาด
ปญหาดานอุตสาหกรรม คือ ปญหาความรูค วามเขาใจของประชาชน
ปญหาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่ ยังไมตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของ
ตัวเอง
ปญหาดานศิลปวัฒนธรรมขาดจุดศูนยกลางในการถายทอด ตางคน
ตางทํา ขาดการสนับสนุน
ป ญ หาด า นการท อ งเที่ ย ว คื อ การขาดความเชื่ อ มโยงกั น ขาด
ศูนยกลางในการประชาสัมพันธ ขาดความกลมกลื่น
จุดแข็ง ของอําเภอเขายอย คือ เสนทางคมนาคมที่สะดวก เปนเขตสงเสริม
การลงทุน ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเดน
จุดออน คือ ขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกัน ภาคอุตสาหกรรมขาดการ
จัดระบบ ภาคเกษตรกรขาดองคความรูทถ่ี ูกตอง
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อุปสรรค คือ ปญหามลพิษ ปญหาคานิยมที่ชัดเจน การดื่มสุรา ขาดการ
เชื่อมโยง และแพรระบาดของยาเสพติด
วิสัยทัศน คือ ปรารถนาที่จะเห็นเขายอยเปนอําเภอนาอยู เชิดชู
ศิลปะวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย กาวไกลการทองเทีย่ ว
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
พั น ธกิ จ ในเรื่ อ งของภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และเรื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค จะตองทําใหอาํ เภอเขายอยนาอยูน า เทีย่ ว มีเครือขายใน
การเฝาระวังในเรื่องมลพิษตาง ๆ มีการดําเนินงานในเรื่องของเกษตร
ศิลปวัฒนธรรม เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.10 น.
(ลงชื่อ)......................................บันทึกการประชุม
(นายกําจัด พงษวดี)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

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

