รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 2/2551
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
สวนภูมิภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
12.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายสยุมพร
นายเกียรติศักดิ์
นายมงคล
พ.อ.จิตนาถ
นายนิรันดร
พ.ต.อ.ประภากร
พ.อ.มานะ
นายสุธี
นายประทีป
นายพัฒนพงศ
นายกิตติ
น.ส.อารี
นายภูริธัช
นายวิบูลย
นายธเนศ
นายณรงค
นายชวพันธุ
นางลัดดาวรรณ
นายวิมล
นายพิบูลย
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวจริยา

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
เปยมระลึก
สมสมาน
ริ้วทอง
วงศน้ําเพชร
ไวปญญา
ธรรมาภิมุขกุล
ฤทธิรงค
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
มีแกว
วงศมาศา
สายสินธุ
ศรีพุม
อันตรเสน
สุขเจริญ
เลิศสําราญ
วองภักดีภูมิบาล
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
กิจจาพานิชย

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.รมน.จว.พบ.(ฝท.)
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทน เจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจงั หวัดเพชรบุรี
ปศุสตั วจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
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24. นางวันเพ็ญ
25. นายธํารง
26. นางสาวบังอร
27. นางสุภาพ
28. นายเกริกชัย
29. นายแพทยนพดล
30. นายแพทยสาธิต
31. นายสรศักดิ์
32. นายสมนึก
33. พ.อ.ภูธนา
34. น.ส.ณุวรรณา
35. นายสุเทพ
อําเภอ
37. นายวรรโณ
38. นายวิศาล
39. นายธวัชชัย
40. นายวีรพล
41. นายไกร
42. นายมนัส
43. นายปราโมทย
44. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
45. พ.ต.ท.ชาลี
46. พ.ต.อ.ภาณุเดช
47. พ.ต.ท.ชูยศ
48. พ.ต.อ.ชูสงา
49. พ.ต.อ.จรูญ
50. พ.ต.อ.บุญธรรม
51. พ.ต.ท.ฉลอง
52. พ.ต.อ.มโนรถ

พรหมเกษ
ธาตรีนรานนท
ภมรานนท
บุญเลิศ
ชาติไทยไตรรงค
อภิรัตนปญ
 ญา
รัตนศรีทอง
สิทธิสังข
ดีหะสิงห
มิตรชอบ
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เดชศิริ
พัฒนธรรม
ทองอยู
ภูอาวรณ
จันดา
วรรณรัตน
เล็กนอย
สิทธานนท

แทน ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี
ผกก.สภ.ทายาง
แทน ผกก.สภ.ชะอํา
ผกก.สภ.เขายอย
ผกก.สภ.บานแหลม
ผกก.สภ.บานลาด
แทน ผกก.สภ.หนองหญาปลอง
ผกก.สภ.แกงกระจาน
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53. พ.ต.ท.ชลิต
ระเวง
54. พ.ต.ท.ชัยยุทธ
ถมยา
55. พ.ต.ท.สร
ซื่อตรงพานิช
56. พ.ต.ท.จรัญ
สามพวงบุญ
57. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
รังสินันท
58. พ.ต.ท.ยุทธนา
กิจพวงสุวรรณ
59. พ.ต.อ.วิสูตร
ใบเงิน
60. พ.ต.ท.วชิระ
พานิชการ
เรืองขจร
61. พ.ต.ท.พิพัฒน
62. พ.ต.ท.อาภากร
โกมลสุทธิ
สํานักนายกรัฐมนตรี
63. นายเกรียงไกร
วิวัฒนพนชาติ
กระทรวงกลาโหม
64. พ.ท.รวิศ
รัชตะวรรณ
65. พ.ต.ท.พิพัฒน
เรืองขจร
66. น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67. นายกฤษดา
อินทรไพโรจน
68. นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
69. น.ส.วิชาดา
จุนบุญ
70. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
71. นายประสบชัย
สุภาพจน
72. นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
73. นายธนกร
รัตตมงคล
74. นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
75. นายชาญยุทธ
เศวตสุวรรณ
76. นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
77. นายศานติ
อรรถวรรธน

สวญ.สภ.ทาไมรวก
สวญ.สภ.หาดเจาสําราญ
สวญ.สภ.หนองจอก
สว.สภ.ต.บางตะบูน
สว.สภ.ไรสะทอน
แทน ผกก 1.บก.กฝ.ตชด. (คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. (คายศรียานนท)
ผบ.รอย (สบ.2) รอย ตชด.144
สว.ส.ทล.4 ชุดปฏิบัติการที่ 7 บก.ทล.
ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. ภาคกลาง เขต 2
ผูอํานวยการ กกท. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.ศูนยการทองเที่ยวกีฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
78. นายโอกาศ
ยูนิพันธ
79. นายสนิท
สกุทา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
80. นายสุระวุฒ
เผือกผอง
81. นางวรรณเพ็ญ
เกตุปลั่ง
82. นายไพศาล
สุขปุณพันธ
83. นายเสนห
ลาภอารมณ
84. นายนพรัตน
จันทรคง
85. นายเขมชาติ
ปญจมทุม
86. นายอานนท
ที่ปรึกษา
87. นางนันทนา
แฮวอู
88. นายชะโลม
ขวัญเมือง
89. นายฉัตรชัย
สัตยุตม
90. นายสุรยุทธ
สันตจิต
91. นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
92. นายประสิทธิ์
อยูดี
93. นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
94. นายเกษม
ชุมแอม
95. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
96. นายสมชัย
นาคเงินทอง
97. นายสุรินทร
ขักขะโร
98. นายสวาง
รัตนนรา
99. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
100. นายรัฐพล
เจริญผล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
101. นายสุพัฒน
เปยนุช
102. นายประธาน
สังวรณ
103. นายไพลวัน
เดชเพชร

ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 16
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สนง.ชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6

-5กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
104. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
105. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
106. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
107. นางนิยดา
หมื่นอนันต
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
108. นายจาตุรณต
สยนานนท
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
109. นางสาวอัธยา
ธเนศนิรตั ศัย
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
110. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชัย
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
111. พ.อ.อ.พรรษา
คิดอยู
แทน ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
112. นายสังเวียน
รักสม
แทน ผูจดั การประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการไฟฟา เขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
113. นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
114. นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
115. นางสาวกฤษดา
ดวงเนตร
แทน ผูบญ
ั ชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
116. นายสุชาย
จาตุรพิทักษกุล
แทน ผอ. สถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
117. นางสาวจิราพร
ถิระวรรณธร
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
118. นางนันทวิช
ตรีเทพ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
119. นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
120. นายปฐม
ระสิตานนท
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
ทบวงมหาวิทยาลัย
121. นายสุนันท
นิลบุตร
ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
122. ผศ.ไพฑูรย
ถิรโพธ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ
123. นายจําลอง
นนทพละ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
124. นายโสภณ
จิตมุสิก
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
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126. นายชัยยง
127. นายสุนันท
128 นายไมตรี
129. นายณรงค
130. นางพูลจิตร
131. นายชาญณรงค
132. นางโกศล
133. นางสาวชุติมา
134. นายถาวร
135. นายธวัช
136. นายสมรักษ
กระทรวงสาธารณสุข
137. นางชลลดา
138. นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
139. นายประทีป
องคกรอิสระ
140. นายนคร
141. นายไฟซอล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142. นายสมศักดิ์
143. นายนิวัช
144. น.ส.ปรนัย
145. นายจํารัส
146. นายภราดร
147. นายฉลอง
148. นายจรัล
149. น.ส.สุชญา
ภาคเอกชน
150. นายวิเชียร

รุงธีระ
สุวรรณคังคะ
นิลบุตร
คุระพูล
นิติกาล
สุคนธปฏิภาค
รัตนา
หลักเมือง
ชูชวย
รุงอวัสดา
เรืองโสภณ
แตวัฒนา

ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญ
 ญานุกูล

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

ทองพูนกิจ

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
โครงเซ็น

แทน ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี

โสมสงค
ปรีชา
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
ชางสุวรรณ
ไมจันทร
ภคพงศพนั ธุ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ

เรียบรอย

แทนประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

-7-

สภาเด็ก
151. นายอภิเชษฐ
152. นายสราวุธ
153. นายธวัชชัย
154. นายคุณาวุฒิ
155. นายสนธยา
156. นายพงษไพโรจน
157. เด็กหญิงกิตติยา
158. นายไพสันวนา
ผูเขารวมประชุม
159. นายเชิดพงษ
160. นายวิรัช
161. นายวุทธชัย
162. นายกฤช
163. นางพัชราภรณ
164. นางชูชีพ

เทพคีรี
ขันแกว
แสงจันทร
ผึ้งมี
นุมเจริญ
นิ่มสัตย
พูลสวัสดิ์
แภวประเสริฐ

แทน ประธานสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอเมืองเพชรบุรี
ประธานสภาเด็กอําเภอทายาง
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอบานลาด
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอบานแหลม
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอชะอํา
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอเขายอย
แทน ประธานสภาเด็กอําเภอหนองหญาปลอง

จันจะนะ
ธีรประยูร
อาภานุกูล
รางนอย
แสวงศักดิ์
ไทยเอื้อ

หัวหนากลุมบริการทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
จาจังหวัดเพชรบุรี
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
2. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
4. ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
5. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 15 (เพชรบุร)ี
6. ผูอํานวยการศูนยประสานงานขาวกรองแหงชาติสวนหนา
7. ผบก.สอ.ตชด. (คายนเรศวร)
8. ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
9. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
10. รองอธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
12. นายกเทศมนตรีตําบลทายาง

-813.
14.
15.
16.
17.

นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคาบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม การมอบโลและเงินรางวัลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดนระดับ
จังหวัด ป 2550
ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการตามโครงการสงเสริม
และพัฒนากิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ป 2551 โดยมีกิจกรรม ที่สาํ คัญ คือ การประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ชมรมลูกผูชายเพชรพันธุ
แท ต.ทาไมรวก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี รางวัลเปนเงินจํานวน 3,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เรื่องแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นางวันเพ็ญ
พรหมเกษ
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
2) นายสมเกียรติ
ศรีมหาบรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี
3) วาที่รอยตรีอุทศิ
รุงธีระ
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ
จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551
คลังจังหวัด โดยภาพรวมขณะนี้ จังหวัดมีงบประมาณทั้งสิน้ 5,528.25 ลานบาท เบิกจายไปแลว4,026.52 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 72.84 สูงกวาชวงเดียวกับของปที่แลว สําหรับรายจายลงทุน ขณะนี้โอนจัดสรรมา 2,322.20
ลานบาท เบิกจายแลว 1,403.90 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกับของป ที่แลว 862 ลานบาท คิดเปน 60.46

ระเบียบวาระที่ 3
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การเบิกจายของจังหวัดเพชรบุรี นาจะเปนไปตามเปาหมาย จากผลการเบิกจายของจังหวัดเพชรบุรีในเดือน
มกราคม จังหวัดเพชรบุรีมีผลการเบิกจาย ไดเปนอันดับที่ 18 ของประเทศ งบลงทุนลดลงเล็กนอย เนื่องจาก
ปงบประมาณที่โอนมาในชวงกําลังประเมินผล ขอสังเกต สํานักงานทองถิ่นจังหวัด มีรายจายลงทุน 728 ลานบาท
เบิกจายได 628 ลานบาท ซึ่งเปนงบอุดหนุนทั่วไป ซึ่งโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถานําไปฝากธนาคาร
ไวก็ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม ฝากใหเรงไปดําเนินการตามแผนการและโครงการดวย ขณะนี้มรี ายจายลงทุนของ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ยังไมไดกอ หนี้อยู 300 ลานบาท แตจากการเรงรัด ไมมีปญ
 หา สามารถดําเนินการไดตาม
กําหนด
เรื่องเกี่ยวกับระบบ GFMIS มีการปรับเปลี่ยนรหัสผานในระบบ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการทุจริต
ทุก ๆ 3 เดือน หนวยงานจะตองเปลี่ยนรหัสในการเบิกจาย ตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนไป กรมบัญชีกลางไดมีการ
พัฒนาเรื่องระบบการรับและนําสงคลังในระบบ GFMIS ขึ้นใหม ซึ่งมีผลทําใหขบวนการนําสงตาง ๆ ปรับเปลี่ยน
ใหม โดยถือปฏิบัติตงั้ แตเดือนมีนาคม 2551
3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2550 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปทแี่ ลว ทั้งดาน
อุปทาน และอุปสงคของจังหวัด โดยชะลอตัวในชวงครึง่ ปแรก ผลกระทบตอเนื่องจากเหตุการณปฏิรูปการปกครอง
ชวงปลายป พ.ศ.2549 ทําใหความเชื่อมัน่ ของทั้งผูผลิต ผูบริโภค และนักทองเที่ยงชะลอลง แตไดแรงขับเคลื่อน
ในชวงครึง่ ปหลังที่มคี วามชัดเจนทางการเมืองมากขึ้น ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจยังคงขยายตัว
ดานอุปทาน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปที่แลว ตามการชะลอลงของดานอุตสาหกรรม
และการทองเที่ยวในชวงครึง่ ปแรก สวนของภาคการเกษตรหดตัวลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ไมเอือ้ อํานวยตอการ
เพาะปลูก
ดานอุปสงค ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปที่แลว ตามชะลอลงดานการบริโภค จาก
เหตุการณปฏิรูปการปกครองในชวงปลายป 2549 สอดคลองกับดานอุปทาน สวนดานการลงทุนยังขยายตัว
ไดดี โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในกิจการที่สอดคลองกับการลงทุนภาครัฐ จากนโยบายการคลังเพื่อ
กระตุน เศรษฐกิจ
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญในแตละดาน
- ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปที่แลว
- ภาคการเกษตร หดตัวจากปที่แลว โดยมีมูลคาผลผลิตภาคการเกษตร จํานวน 6,751.78
ลานบาท หดตัวรอยละ 5.68 เกิดจากการเพาะปลูกหดตัวลงชวงตนป โดยมีผลกระทบตอเนื่องจากปลายป
2549 มีการตัดผลผลิตสับปะรดทิง้ จํานวนมาก เพื่อกระตุนราคาจากภาวะผลผลิตลนตลาด และดานปศุสตั ว
หดตัวเนื่องจากราคาผลผลิตที่สําคัญทัง้ สุกรและโคเนื้อหดตัวลง ตัง้ แตกลางป 2549

- 10 - ภาคการทองเที่ยวและการบริการ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปที่แลว พิจารณาจาก
ภาษีบํารุงทองถิ่นจากโรงแรมขยายตัวจากปที่แลว รอยละ 20.29 ชะลอลงจากปที่แลวเล็กนอย จากเหตุการณ
ปฏิรูปการปกครองชวงปลายป 2549 ทําใหนักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางประเทศ ชะลอการเดินทาง แต
ภาพรวมการทองเที่ยวของจังหวัดยังคงขยายตัวจากนโยบายสงเสริมปการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ป 2550
อยางตอเนื่อง
- การบริโภค ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปที่แลว พิจารณาจากภาษี มูลคาเพิ่มที่จัดเก็บ
ไดขยายตัว รอยละ 2.19 แตไดรับปจจัยสนับสนุนภายในจังหวัด จากการจัดแสดง และจําหนายสินคา OTOP
ตอเนื่อง กระตุน ใหประชาชนออกมาจับจายใชสอย ทําใหการบริโภคชวงปลายปเริ่มปรับตัวดีขึ้น
- ดานการลงทุน ขยายตัวจากปที่แลว โดยมีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม 501.00 ลานบาท
ขยายตัวจากปที่แลว รอยละ 38.37 โดยขยายตัวจากกิจการที่สําคัญ ไดแก กิจการใหเชา การขาย การซื้อ และ
การดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
- การใชจายภาครัฐ การเบิกจายงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปที่แลว รอยละ 26.59 ตามการ
เบิกจายงบประมาณและงบลงทุน โดยเฉพาะการเบิกจายงบลงทุนที่เพิ่มขึ้น รอยละ 69.70 สะทอนบทบาท
นโยบายการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ
- ดานการเงิน ปริมาณเงินฝาก ยอดคงคางเฉลี่ยตอป จํานวน 20,198.83 ลานบาท ขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลงจากปที่แลว รอยละ 4.99 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํากวาปที่แลว ทําใหภาคเอกชน
นําเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้อื่นแทน
ดานสินเชื่อ ยอดคงคางเฉลี่ยตอป จํานวน 11,562.50 ลานบาท ขยายตัว ในอัตราที่ชะลอลง
จากปที่แลว รอยละ 1.09 ผลกระทบตอเนือ่ งจากเหตุการณปฏิรูปการปกครองปลายป 2549 ทําใหตัวชี้วัดหลาย
ดานชะลอตัวในชวงครึง่ ปแรกของป 2550
- การจางงาน ภาพรวมขยายในอัตราที่ชะลอลงจากปทแี่ ลว พิจารณาจากจํานวนผูป ระกันสังคม
ในระบบประกันสังคม ขยายตัวจากปที่แลว รอยละ 3.30 ตามการชะลอตัวของการผลิตนอกภาคเกษตร
เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณปฏิรูปการปกครอง
- ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภค เฉลี่ยเทากับ 118.50 สูงขึ้นจากปที่แลว รอยละ 1.96 ตาม
การปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ดัชนีราคาผูผลิต เฉลี่ยเทากับ 139.50 สูงขึ้นจากปทแี่ ลว รอยละ
3.18 ตามการปรับตัวสูงขึ้นของราคาผลผลิตอุตสาหกรรม และราคาน้าํ มันเชื้อเพลิง
แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2551 คาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวจากป 2550 เนื่องจาก
การเมืองทีน่ าจะมีเสถียรภาพ สงผลใหการลงทุนของภาคเอกชนกับมามีความชัดเจนอีกครั้ง และความเชื่อมั่น
ที่เพิ่มขึ้นของผูผ ลิต ผูบริโภค และนักทองเที่ยว แตยังมีปจจัยลบที่สาํ คัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือ
ราคาน้ํามันเชือ้ เพลิงที่ยังคงมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก

- 11 ประธาน
ฝากคลังจังหวัดเรื่องผลการเบิกจายงบประมาณ หนวยงานทีม่ ีการเบิกจายต่ํา โดยเฉพาะหนวยงานที่มี
โครงการที่มีมลู คาตัง้ แต 2 ลานบาทขึ้นไป คราวตอไปใหสรุปปญหาดวย เรื่องภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด เรื่อง
การทองเที่ยว ใหมีขอมูลทีท่ ันสมัย ใหคลังจังหวัดประสานกับ ททท. ภาคกลาง นโยบายของจังหวัดเนนการ
ทองเที่ยว เชน จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา เรื่องการใชจายของนักทองเที่ยว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และทําของบประมาณประจําป

งบประมาณ 2551
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการเชิญรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนา
สํานักงานจังหวัด และนายอําเภอ ไปประชุม มีการปรับเกี่ยวกับเรื่องแนวทางและปฏิทิน โดยในกรอบการจัดทํา
แผนและงบประมาณจังหวัดเหมือนเดิม คือสอดคลองกับแนวทางของแผนชาติ และตองสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล ซึง่ ไดมีการแถลงตอสภา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการจัดทําแผนบริหาร
ราชการแผนดิน 4 ป ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศสวัสดิ์) เปนประธาน กําลังดําเนินการจัดทําแผน
บริหารราชการ 4 ป ในสวนของขั้นตอนการทําแผน จะมีคณะกรรมการ กนพ. จะออกนโยบายกําหนดเปนกรอบ
ใหจังหวัด ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยในแผนปฏิบัติการจังหวัดจะมีแผนงานโครงการ 5 ดาน คือ
โครงการพัฒนาของสวนราชการ โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโครงการที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทํารวมกับหนวยงานตาง ๆ โครงการพัฒนาของจังหวัด และโครงการพัฒนาของชุมชน สําหรับ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และของสวนราชการเปนการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการของบประมาณ
ของสวนราชการนั้น ๆ งบประมาณที่จะขอในสวนของงบประมาณพัฒนาจังหวัด มีจากกลุมจังหวัด ใชงบประมาณ
ของจังหวัดเอง และของโครงการพัฒนาชุมชน ทัง้ นีอ้ าจจะมีโครงการลงทุนของภาคเอกชน กรณีหนวยงาน
ภาครัฐมีการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ไวรองรับ
คําของบประมาณในป 2552 ขณะนี้สวนราชการระดับจังหวัดและอําเภอสงมาหมดแลว อยูในขั้นตอน
ประธาน
ที่จังหวัด ซึง่ มีคณะทํางานกลั่นกรองจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เรื่องคําของบประมาณประจําป สวนที่จังหวัด
จะขอตามรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เปนคําของบประมาณตามภาระหนาทีข่ องกรมและกระทรวง สวนราชการระดับ
จังหวัด จะตองเสนอแผนการและโครงการไปยังกรม ตามภาระหนาที่ในการเสนองบประมาณ ตองการใหพิจารณา
ความสอดคลองกับพื้นที่ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

- 12 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 การทบทวนประสิทธิภาพแผนชุมชนหมูบาน

ผูแทนพัฒนาการจังหวัด
ในภาพรวมมีการดําเนินการในการจัดทําแผนชุมชนทัง้ จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งหมด 735
หมูบาน ผลการประเมินแบงเปน 3 ระดับ คือระดับดีมาก มี 428 หมูบ าน ระดับดี มี 269 หมูบาน ระดับพอใช
มี 26 หมูบาน แยกเปนสวนของ อบต. ระดับดีมาก มี 350 หมูบาน ระดับดี มี 151 หมูบาน ระดับพอใช มี
5 หมูบาน ในสวนของเทศบาล ระดับ ดีมาก มี 38 หมูบ าน ระดับดี มี 78 หมูบาน ระดับพอใช มี 17 หมูบาน
ในการประเมินใชหลักการประเมิน มีตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด คือ เรื่องการใชขอมูลพื้นฐาน กชช. 2 ค จปฐ. หรือบัญชี
รับจายครัวเรือนเขามาวิเคราะหการจัดทําแผน คนในครัวเรือน 1 ครัวเรือนตอคนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการจัดทําแผน มีแผนเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการชุมชน
ตามแนวปรัชญา และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแผนงานโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรอยูดีมีสุข มี
โครงการที่ประชาชนทําเอง ผลการประเมินคือ ระดับดีมาก ระดับดี ทัง้ หมด 94 % จังหวัดจึงไดมีการแตงตัง้
คณะอนุกรรมการในการประเมินแผนชุมชน เพื่อเปนการทบทวนแผนประสิทธิภาพชุมชน โดยมีคณะอนุกรรมการ
2 คณะ จะเริม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ในวันที่ 6 มีนาคม 2551 เพื่อกําหนดแนวทางการประเมินทีช่ ัดเจนอีก
ครั้งหนึง่
เนื่องจากผลการประเมินแผนชุมชนในรอบแรกผลดีเกินไป จึงขอใหมคี ณะทํางานฝายตาง ๆ ชวยกลั่นกรอง
ประธาน
อีกครั้งหนึ่ง ในการตัง้ คําของบประมาณตามภารกิจของสวนราชการ ขอใหดูแผนชุมชนเขามาประกอบดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การนําเสนอวิสัยทัศนในการพัฒนาอําเภอ
จุดแข็งของอําเภอเมืองเพชรบุรี คือ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร มีครูชาง
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
เมืองเพชร จุดออน คือ ปญหาการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ปญหาถนนสายหลัก ขณะนี้ถนนกําลังกอสราง ไมมี
รถโดยสายไปถึงแหลงทองเที่ยว ไมมีศูนยรวมชางเมืองเพชร ไมมีที่รวมขนม พื้นที่ของอําเภอเมืองเพชรบุรี
สวนใหญซับซอนกับพื้นที่ของเทศบาล วิสัยทัศน อําเภอเมืองเพชรบุรี เปนเมืองนาอยู เปนแหลงทองเที่ยวและ
เรียนรูเชิงประวัติศาสตร ศูนยรวมสินคาพื้นเมือง ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย ทองถิ่นทองที่สามัคคี ชุมชน
เขมแข็งดวยการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่นและแผนชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทิศทางของการพัฒนา จะพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยงเชิงประวัติศาสตร หลักสําคัญ คือ การปรับปรุงเขาวัง
ทุกวันศุกรจะมีพนักงานมาทําความสะอาดทางขึ้นเขาวัง จะจัดใหมีนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมโดยการสราง
จิตสํานึกในการรักษา ดูแล อนุรักษสิ่ง ล้ําคาของจังหวัดเพชรบุรีไว ประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นมากจนตองแกไข
ตอไป ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนราชการ เรื่องรองลงมา คือ เรื่องการสงเสริมภาคเกษตรกร
เนื่องจากพื้นที่อําเภอเมืองสวนใหญ ประชาชนทํานา เรื่องการพัฒนาเชิงอนุรักษ แมน้ําเพชรบุรีไหลผาน ปญหา

- 13 น้ําเสีย ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการขับเคลื่อน อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการ ปญหา
หลัก ๆ คือ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาน้ําเสีย ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาอุทกภัยและภัยแลง
สรุป นโยบายการทํางานของอําเภอ ยึดนโยบายของจังหวัด ในการทํางาน คือ ทํางานเปนทีม ใหมี
ความสํานึก ความสามัคคี เนนความสามารถ มีความสงบ และมีสัมฤทธิ์ผล
จุดเนนของอําเภอเมืองเพชรบุรี คือ ทําใหเปนพื้นที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร กิจกรรมหลักที่ตอง
ประธาน
เคลื่อนตัว คือ เรื่องเขาวัง รวมถึงเรื่องลิงบนเขาวัง เรื่องศูนยรวมงานศิลปะเมืองเพชร ซึ่งกําลังทําอยูที่สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดหลังเกา ศูนยขนมหวาน ทําอยางไรใหรวมกันไดเปนครั้งคราว แนวความคิดที่จะตองทําใหมีสถานี
ขนสงในระดับจังหวัด การทําใหพื้นที่ในเขตเมืองมีภูมิทัศนที่ดีงาม ถนนสายหลักคือเสนหนาศาลากลางจังหวัด
ถึงแมน้ําเพชรบุรี
นายอําเภอบานแหลม อําเภอบานแหลมมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตลอดจนวัดตาง ๆ อันเปนศูนยรวมทาง
จิตใจและวัฒนธรรม มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ เปนแหลงผลิตอาหารทะเลที่สําคัญ ดัง
คําขวัญที่วา “วัดเขาตะเคราศักดิ์สิทธิ์ หลวงพอสัมฤทธิ์คูบาน ถิ่นฐานหอยแครง สูแหลงเกลือดี เขียวขจีปาชายเลน”
พื้นที่ทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุม และที่ราบชายฝงทะเล การคมนาคมคอนขางสะดวก แบงการปกครองเปน 10
ตําบล 73 หมูบาน มีประชากรรวม 55,000 คน ประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนา มีวัด 27 แหง มีที่พักสงฆ
1 แหง มัสยิส 7 แหง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมง มีโครงการพระราชดําริ 2 แหง คือ โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการศูนยสาธิตพืชไรและ
พืชสวน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สถานที่ทองเที่ยว คือ แหลมหลวง มีพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหลงชมหิ่งหอยบานแสมชาย ศูนยอนุรักษระบบนิเวศนปาชายเลน ตําบล
บางครก โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาลาการเปรียญวัดในกลาง แหลงบอทองวัดเขาตะเครา หลวงพอสัมฤทธิ์
วัด ตน สน หลวงพ อ ขนมตม วั ด บางลํ าพู สภาพปญ หา คื อ ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง ทะเลในพื้ นที่ ตํ าบล
ปากทะเล ตําบลบางแกว และปญหาการพัดพาทราย เศษหอย ทําใหบริเวณปากคลองเกิดการตื้นเขิน ปญหา
อุทกภัย ปญหาการทํากิน มีการใชอุปกรณทํากินผิดประเภท ปญหาสิ่งแวดลอมโทรม เนื่องจากน้ําเสียจาก
บานเรือนของราษฎร ปญหาการขาดแคลนสิ่งอุปโภค บริโภค ในชวงฤดูแลง
ขอมูลการประกอบอาชีพของประชาชนอําเภอบานแหลม รอยละ 45 จะประกอบอาชีพการประมง
รอยละ 31 ทําการเกษตร ร อยละ 13 อาชีพรับจ าง รอยละ 1 ทํานาเกลือ ผลผลิต ของอําเภอบานแหลมมี
หอยแครง หอยแมลงภู หอยนางรม ปลา กุง รายไดสวนรวม 118 ลานบาท มีปาชายเลน 60 % การทํานาเกลือ
มีจํานวนมากที่สุดของประเทศไทย ขั้นตอนในการทําวิสัยทัศน มี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ
มาวางแผนเชิงยุทธศาสตร นําแผนไปสูการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล จุดแข็งของอําเภอบานแหลม คือ
ธรรมชาติชวยอําเภอบานแหลม มีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศิลปะตาง ๆ เอกลักษณ
ของอําเภอบานแหลมมีความรัก สามัคคีกัน เปนอําเภอที่อยูใกลกรุงเทพ จุดออน คือ มีการแกงแยงการทํามา

- 14 หากิน น้ําทะเลขึ้นสูง เมื่อมีการเชื่อมโยงถนนสายคลองโคน บางตะบูน บานแหลม สําเร็จ จะสามารถเขามา
ทางถนนสายธนบุ รี ปากท อ กม.ที่ 71 สู อํ า เภอบ านแหลม ระยะทาง 24 กม. จะตอ ไปที่ห าดเจ า สํ า ราญ
ปกเตียน และชะอํา ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร การจัดทําแผนยุทธศาสตร การถายทอดแผนไปสูการ
ปฏิบัติ วิสัยทัศนของอําเภอ คือ สินทรัพยหลากหลาย มากมายศิลปะ แหลงทองเที่ยวทําเลทอง จากทองทะเล
พันธกิจ คือ การแบงงานกันทําทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ที่สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสวนราชการ
ในระดับจังหวัดและอําเภอ หนวยปกครองทองถิ่น ไดกําหนดเปาประสงคไว 3 ดาน คือ ทําอยางไรเพิ่มรายได
จากผลผลิตใหไดมากที่สุด ทําอยางไรใหอําเภอบานแหลมเปนเมืองที่นาอยู ทําอยางไรใหอําเภอบานแหลมเปน
เมืองที่นาเที่ยว เปาหมายยุทธศาสตรการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคา การตลาด การสราง
มูลคาเพิ่ม และการเพิ่มผลผลิตทางการประมง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การประชาสั ม พั น ธ แ ละเชิ ญ ชวนให ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได บุ ค คล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ทางอินเทอรเน็ต
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ประจําปภาษี 2550
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ตั้งแต 1 มกราคม 2551 ถึง 31 มีน าคม 2551 ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการแจงผูใตบังคั บบั ญชา
ใหอํานวยความสะดวกเจาหนาที่ที่จะไปแนะนําการยื่นแบบ ถาไปที่อําเภอจะมีเจาหนาที่คอยแนะนําในการ
ยื่นแบบทางอินเทอรเน็ต ในวันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 จะเพิ่มบูทประชาสัมพันธที่ศูนยการคา
บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สําหรับผูที่มีภาษีตองชําระเพิ่มตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป และประสงคที่จะผอนชําระ
สามารถผอนชําระได 3 งวด โดยไมตองเสียเงินเพิ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน กกต.จังหวัดเพชรบุรี
กกต.จังหวัดเพชรบุรี ไดมีการแตงตั้ง กกต.ทองถิ่นจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 6 เมษายน 2551
ผูแทน ผอ.กกต.จังหวัด
มีการเลือกตั้งทั้งหมด 16 แหง มีการแตงตั้ง กกต. อบจ. จัดการเลือกตั้งประมาณวันที่ 20 เมษายน 2551
สําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น ขณะนี้มีการเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบุรี กับเทศบาลตําบลเขายอย และ อบต.
หนองจอก จะลงคะแนนในวันที่ 9 มีนาคม 2551 การนับคะแนนรวมในพื้นที่แหงใดแหงหนึ่ง การดําเนินการ
เลือกตั้ง สว. มติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบใหทุกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนํางบประมาณมาสนับสนุนในการเลือกตั้ง ตามที่สํานักงาน กกต. รองขอได
โดยใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการตาง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ปลัดจังหวัด ในการออกจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 ที่อําเภอบานแหลม มีหัวหนาสวน
ราชการเขารวม 21 หนวยงาน สงตัวแทน 31 หนวยงาน มีหนวยบริการทั้งหมด 27 หนวยงาน ครั้งที่ 3 กําหนด
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 ที่โรงเรียนบานทาตะครอ หมูที่ 8 ต.ทาตะคอ อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี
ผูวาราชการจังหวัด มีแนวคิดตองการปรับเปลี่ยนใหเปนชวงเย็น ไดประสานกับอําเภอแลว ใหจัดปกติไปกอน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการดําเนินงานของสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนของสภาเด็ก ผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการสภาเด็ ก และเยาชนจั ง หวั ด เพชรบุ รี วั น ที่ ป ระธาน
ติดภารกิจ เดือนกุมภาพันธ ไดไปรวมประชุมปฏิบัติการการสรางความเขมแข็ง และความมั่นคงตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน ที่โรงแรมสตารโฮเต็ล จังหวัดระยอง จํานวน 8 คน ระหวางวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ 2551
มีการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬามวลชนของจังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 9 –
10 กุ มภาพัน ธ 2551 การประชุ ม เชิง ปฏิบั ติการเรี ยนรูสูก ารคุม ครองและพิทักษ สิทธิเ ยาวชน ไปที่จั ง หวัด
นครปฐม
ผูแทนกลุมกรรมการเยาวชนเพชรพันธุแท ไดรวมแก ปญหายาเสพติด 3 กิจกรรม คือ รวมรณรงคแก ปญ หา
ยาเสพติดในพื้นที่ ตําบลทาไมรวก กําหนดเปาหมายใหปลอดยาเสพติดภายใน 120 วัน แตงตั้งเพื่อนใจวัยรุน
ณ ลานกีฬาโรงเจบ านไร ห ลวง เพื่ อใหกําลังใจ คําปรึกษาแกเยาวชนที่ ติ ดยาเสพติด การจัดลานสรางสรรค
เคลื่อนที่ เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันเสาร ไดจัดมาแลว 6 ครั้ง 5 ตําบล โดยมีเด็กวัยรุนเลนกีฬา ดนตรีพื้นบาน และ
กีฬาฟุตซอล ซึ่งมีวัยรุนรวมกิจกรรมไมต่ํากวา 100 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การจัดระเบียบสังคม
ประธาน
เรื่องสําคัญที่จังหวัดจะขับเคลื่อนคือ การขยายผลเรื่องการจัดระเบียบสังคม และการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด ซึ่งทําตามโครงการปฏิบัติการ 120 วัน ทํามาไดประมาณ 100 วันแลว ก็จะตอเนื่องตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย คือ จะตอไปอีก 90 วัน
6.2 การเลือกตั้ง สว.
ขอความรวมมือผูมีสิทธิที่เปนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐ ขอความรวมมือหัวหนาสว น
ประธาน
ราชการ ใหขอรองใหไปลงคะแนน 100 %
6.3 การจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร
เดิ ม เลื่ อนจากวั นที่ 1 – 10 กุ มภาพัน ธ 2551 เป น วั น ที่ 12 – 20 เมษายน 2551 จะจัด พร อมงาน
ประธาน
สงกรานต
ระเบียบวาระที่ 6
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ประธาน
ปนี้จะทําอีกครั้งหนึ่ง ไดกําหนดรวมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ที่เพิ่มมากคือพื้นที่ในแมน้ําเพชรบุรี
ไดใหทองถิ่นตาง ๆ ไปกําหนดจุดที่สกปรกมาก ตรงไหนบาง มีประมาณ 24 จุด
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ)......................................บันทึกการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอื้อ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
(ลงชื่อ).......................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

