รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 3/2551
วันจันทรที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 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.

นายมงคล
พ.อ.จิตนาถ
พ.ต.อ.ประภากร
นายนิรันดร
นายทวีศักดิ์
นายแพทยสาธิต
นายชวพันธุ
นายรังสรรค
นายปญญา
นายพิบูลย
นางณัฐนันท
นายสถิตย
นางอรพรรณ
นางอโณทัย
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นางชูศรี
นายสรศักดิ์
นายสมนึก
พ.อ.ภูธนา
พ.อ.มานะ
นายวีระศักดิ์
นายธรรมศักดิ์

สัณฐิติวิฑูร
เปยมระลึก
ริ้วทอง
สมสมาน
วัดอุดม
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ทรวงชมพันธุ
พึงประสพ
วองภักดีภูมิบาล
พันธยิ่งยง
กระตายอินทร
บุลสถาพร
ลี้ตระกูล
ภมรานนท
เชียวสมุทร
เย็นจิตร
สิทธิสังข
ดีหะสิงห
มิตรชอบ
วงศนา้ํ เพชร
ประภาวัฒนเวช
ชนะ

รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานที่ประชุม
รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝท.)
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน หน.สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
รกท. พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี

-224. นายพิทักษ
25. นายชาญศักดิ์
26. น.ส.อารี
27. นายภูริธัช
28. นายณรงค
39. นายนพพร
30. นางยุวนุช
31. น.ส.ณุวรรณา
32. นายสุเทพ
อําเภอ
33. นายประยุทธ
34. นายธวัชชัย
35. นายวีรพล
36. นายไกร
37. นายมนัส
38. นายปราโมทย
39. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
40. พ.ต.อ.จตุพล
41. พ.ต.ท.นภดล
42. พ.ต.ต.หญิงแสงเทียน
43. พ.ต.อ.บุญธรรม
44. พ.ต.อ.จรูญ
45. พ.ต.อ.ชูสงา
46. พ.ต.อ.พีรพล
47. พ.ต.อ.มโนรถ
48. พ.ต.ท.ชลิต
49 พ.ต.ท.ชัยยุทธ
50. พ.ต.ต.ประทวน
51. พ.ต.ท.จรัญ
52. ร.ต.ท.ธนาธร

บุญชูกุศล
โพประยูร
กลิ่นทอง
มีแกว
ศรีพุม
จุลลางกูร
นาคปทุมสวัสดิ์
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

ทรัพยทวี
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เมืองชู
อรัญศรี
วันเปลีย่ นสี
วรรณรัตน
จันดา
ภูอาวรณ
ไชยพงษ
สิทธานนท
ระเวง
ถมยา
ผองพันธุ
สามพวงบุญ
พันธชู

ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี
แทน ผกก.สภ.ทายาง
แทน ผกก.สภ.ชะอํา
ผกก.สภ.บานลาด
ผกก.สภ.บานแหลม
ผกก.สภ.เขายอย
ผกก.สภ.หนองหญาปลอง
ผกก.สภ.แกงกระจาน
สวญ.สภ.ทาไมรวก
สวญ.สภ.หาดเจาสําราญ
แทน สวญ.สภ.หนองจอก
สว.สภ.ต.บางตะบูน
แทน สว.สภ.ไรสะทอน

-353. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน เบี้ยนภักตร
54. พ.ต.ท.เชื้อชาย
จันทรสมบัติ
55. พ.ต.ท.อํานาจ
หาญไฟฟา
พงษธนานิกร
56. ร.ต.ท.พิพัฒน
57. ร.ต.อ.วิโรจน
บํารุงกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรี
58. นายเกรียงไกร
วิวัฒนพนชาติ
กระทรวงกลาโหม
59. ร.อ.บัญชา
เผือกเทศ
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
60. นายกฤษดา
อินทรไพโรจน
61. นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
62. นายราเชนทร
อุดมศิริ
63. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
64. นางสาวสุมาลี
พฤกษอารักษ
65. นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
66. นายองอาจ
ศรีจันทร
67. นายเพทาย
ฉาวเกียรติคุณ
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
68. นายชัยพร
รูปนอย
69. นางดวงใจ
คุมสอาด
70. นางสาววิพาวรรณ
แกวเมืองเพชร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
71. นายโอกาศ
ยูนพิ ันธ
72. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
73. นายสุระวุฒิ
เผือกผอง
74. นางวรรณเพ็ญ
เกตุปลั่ง
75. นายเอนก
ลาภผล
76. นายปรัชญา
ปรัชญลักษณ
77. นายสมเกียรติ
นวลละออง

แทน ผกก 1.บก.กฝ.ตชด. (คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ
แทน ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. (คายศรียานนท)
แทน ผบ.รอย (สบ.2) รอย ตชด.144
แทน สว.ส.ทล.4 ชุดปฏิบัติการที่ 7 บก.ทล.
ผอ. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
แทน ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผอ.ศูนยการทองเทีย่ ว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. ภาคกลาง เขต 2
แทน ผูอํานวยการ กกท. จังหวัดเพชรบุรี
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี

-478. นายภาสันต
นุพาสันต
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 16
79. นายทวี
อานอาชา
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 15
80. นายโสรัจ
ออไอศูรย
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
81. นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
82. นายสุรยุทธ
สันตจิต
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
83. นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
84. นายประวัติวทิ ย
สวัสดิ์ดวง
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
85. นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
86. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
87. นายชาญวิทย
จันทรทับ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
88. นายสุรนิ ทร
ขักขะโร
แทน หัวหนาสํานักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
89. นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
90. นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
91. พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
ผูอํานวยการการทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
92. นายอนนท
ตระกูลสันติรัตน
ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
93. นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
94. นายไพลวัน
เดชเพชร
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
95. นายสุจิน
ทิมพิทักษ
แทน ผจก.สนง.ลูกคาบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
96. นายมนูญ
ศุภนิจวัฒนา
แทน ผจก.สวนบริการลูกคา บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน)
97. นายกิตติพัฒน
ฐิปยะเวสน
แทน หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
98. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
99. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
100. นางนิยดา
หมื่นอนันต
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
101. นางสาวอรจิรา
ชมภูทอง
102. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
103. นางอุบลรัตน
บูรณะพานิช
104. นายไอยเรศ
ชัยกุล
105. นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
106. นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
กระทรวงยุตธิ รรม
107. นายกฤช
กระแสรทิพย
108. นายชูเกียรติ
บุญทัน
109. นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ
110. นางธารินี
แสงสวาง
กระทรวงแรงงาน
111. นายกิตติ
ภูศรี
กระทรวงวัฒนธรรม
112. นางลักขณา
จินดาวงษ
ทบวงมหาวิทยาลัย
113. นายสุนนั ท
นิลบุตร
กระทรวงศึกษาธิการ
114. นายสุรพล
เก็งทอง
115. นายวีระ
สุเมธาพันธุ
116. นางสาวจุไรรัตน
จงออน
117. นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
118. นายสมรักษ
แตวัฒนา
119. นายชาญณรงค
รัตนา
120. นายวรวิทย
กิตติคุณศิริ
121. นางสมมนา
สุวรรณนที
122. วาที่ พ.ต.ณรงคศักดิ์ นพคุณ
123. นายธวัช
เรืองโสภณ
124. นายไมตรี
คุระพูล
125. นายณรงค
นิติกาล

แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการไฟฟา เขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
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กระทรวงสาธารณสุข
127. นางสาวนิภา
128. นางวิภาพร
อุตสาหกรรม
129. นางภิรมย
สํานักงานอัยการสูงสุด
130. นายณรงค
131. นายประทีป
องคกรอิสระ
132. นายสิทธิพร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
133. นายพิทักษ
134. นายพิชยั
135. นายจํารัส
136. นายภราดร
137. นายอนุชา
138. นายศุภชัย
139. นายจรัล
140. น.ส.สุชญา
141. นายอนวัช
ภาคเอกชน
142. นายวิเชียร
ผูเขารวมประชุม
143. นางปยาภรณ
144. นางอําพัน
145. นายกฤช
146. นางพัชราภรณ
147. นางชูชีพ

สุคนธปฏิภาค

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

รุจนันตกุล
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

ทรงแกว

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

วุฒิกุล
ทองพูนกิจ

แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรี
แทน อัยการจังหวัดเพชรบุรคี ดีเยาวชนและครอบครัว

สุขประเสริฐ

แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี

นอยพิทักษ
สันติเมธากุล
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
สุภาษิต
วินิจโกศล
ไมจันทร
ภคพงศพนั ธุ
พงษลมิ้

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม

เรียบรอย

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

วงษวานิช
รุงแจง
รางนอย
แสวงศักดิ์
ไทยเอื้อ

หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6

-7-

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
2. รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล)
3. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
4. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
6. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักงานชลประทานที่ 14
9. ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
10. ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
11. หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
12. หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
13. นายอําเภอทายาง
14. ผูอํานวยการศูนยประสานงานขาวกรองแหงชาติสวนหนา
15. ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
16. ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
17. ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29
18. ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สํานักงานพัฒนาภาค 1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
19. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
20. อธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
21. นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
22. นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
23. ผูอํานวยการ คปภ.จังหวัดเพชรบุรี
24. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เนื่ อ งจากผู ว า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ติ ด ภารกิ จ สํ า คั ญ จึ ง มอบหมาย นายมงคล สั ณ ฐิ ติ วิ ฑู ร
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบ วาระดังนี้
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เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เรื่องแนะนําหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายราเชนทร
อุดมศิริ
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
2) วาที่ พ.ต.อ.จตุพล เมืองชู
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
3) นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ นิติกร 8ว. รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
4) นางภิรมย
ทรงแกว
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551

มติที่ประชุม

ไมมีผูใดขอแกไขเพิ่มเติม จึงรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551
คลังจังหวัด
ขณะนี้มงี บประมาณที่โอนมาแลวทัง้ หมด 6,077 ลานบาท เบิกจายไปได 4,864 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 80 ประกอบไปดวยรายจายลงทุน ขณะนี้เบิกจายไปได 1,572 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.65 ของ
งบประมาณที่โอนจัดสรรมา รายจายประจํา 3,291 ลานบาท เบิกจายไปไดรอยละ 89 เปรียบเทียบผลการเบิกจาย
ของปจจุบนั เทียบกับปเดียวกันของปท่แี ลว เบิกจายไดสูงกวา 895 ลานบาท เมือ่ สิ้นไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม
เปาหมายการเบิกจายทีม่ ติคณะรัฐมนตรีตั้งไว อยูท ี่รอยละ 46 ผลการเบิกจาย ณ ปจจุบัน จังหวัดเพชรบุรเี บิกจาย
ไดรอยละ 53 ซึง่ เปนไปตามเปาหมาย สําหรับลําดับการเบิกจายเมือ่ สิ้นเดือนกุมภาพันธ จากการประเมินผล
ผลการเบิกจายของจังหวัดเพชรบุรี อยูในลําดับที่ 16 ของประเทศ สวนราชการที่ไดรบั งบลงทุนตัง้ แต 2 ลานบาท
ขึ้นไป และมีผลการเบิกจายอยูใน 5 ลําดับแรก ไดแก สํานักงานทองถิ่นจังหวัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทางหลวงที่ 13 ทางหลวงชนบทที่ 4 และโครงการชลประทานจังหวัด นอกจาก มี
การติดตามเรือ่ งรายงานงบลงทุนแลว ควรนํางบประจํามาพิจารณาดวย เพื่อพิจารณาดูผลการเบิกจาย มีการ
จัดลําดับกลุมแรกตั้งแต 100 ลานบาทขึน้ ไป หนวยงานที่สามารถเบิกจายไดสูงสุด คือ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา เขต 1 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 2 กลุมที่มีงบประมาณตั้งแต
10 ลานบาท หนวยงานทีส่ ามารถเบิกจายไดสูงสุด คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ศูนยการศึกษาพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี กลุมที่ 3 ที่ไดรับงบประมาณนอยกวา 10 ลานบาท
สวนใหญจะเปนงบประจํา

-9กรมบัญชีกลาง มีแผนที่จะนําผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหมมาใชในระบบ GFMIS ซึง่ จะเริ่มใชวนั ที่
1 พฤษภาคม 2551 จะมีผลกระทบตอการบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานการเงิน และการบันทึกการแกไข
ขอผิดพลาดยอนหลังในระบบ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา กรมบัญชีกลางจะปดระบบปงบประมาณ 2550
ตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2551 จึงขอใหสว นราชการเรงบันทึกบัญชีใหถกู ตองและเปนปจจุบันดวย
กระทรวงการคลัง ไดมีการปรับปรุงระเบียบโดยมีการยกเลิกระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2520
และระเบียบการเก็บรักษาเงินและนําสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 โดยกําหนดเปนระเบียบการเบิกจาย
เงินจากคลัง การเก็บรักษาและนําสงคลัง พ.ศ.2551
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ขึ้นอยูก ับการผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาการเกษตร และ
สาขาการคาสง คาปลีก เปนสําคัญตามลําดับ
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ 2551 ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว
และปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนทัง้ ดานอุปสงคและอุปทานของจังหวัด ถึงแมราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต
ความเชื่อมัน่ ของผูผลิต ผูบริโภค นักลงทุน นักทองเที่ยว ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนเดียวกันของปทแี่ ลว หลังจาก
มีรัฐบาลใหมที่มาจากการเลือกตั้ง
ดานอุปทาน ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว ตามการขยายตัวทัง้ ภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยภาคเกษตรรายไดของผูผลิตเพิม่ ขึ้นจากราคาผลผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ในสวนภาคนอก
เกษตรขยายตัวทัง้ ดานอุตสาหกรรม และการทองเทีย่ ว โดยผูผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายการผลิตเพิ่มขึ้นตาม
การบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทางดานการทองเทีย่ ว ภาพรวมยังคงขยายตัวจากปที่แลว ถึงแมจะมีการเลื่อนการจัดงาน
ประจําป (งานพระนครคีรีฯ) แตภาพรวมการทองเทีย่ วยังคงขยายตัวไดดี โดยเฉพาะแหลงทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ ไดแก การทองเที่ยวแถบชายฝงทะเล และอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ถึงแมราคาน้ํามันจะปรับตัว
สูงขึ้น แตจังหวัดเพชรบุรีมขี อไดเปรียบทางทําเลที่ตั้งทีไ่ มไกลนัก และมีแหลงทองเทีย่ วที่ครบวงจร ทําใหชวง
วันหยุดที่สําคัญ วันมาฆบูชา และชวงเทศกาลตรุษจีน การทองเที่ยวของจังหวัดยังขยายตัวไดดี
ดานอุปสงค ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว ตามการขยายตัวทั้งดานการลงทุน
และการบริโภค โดยความเชื่อมันของนักลงทุน ปรับเพิม่ ขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลว และปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนกอน หลังการจัดตั้งรัฐบาลใหมแลวเสร็จ เชนเดียวกับการบริโภค และการคาสง คาปลีกของจังหวัดยังคง
ขยายตัวไดดี
แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ชวงถัดไปคาดวาจะยังคงขยายตัวจากปที่แลว ถึงแมราคา
น้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะเปนปจจัยลบที่สาํ คัญ สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนภาคการผลิตตาง ๆ แตความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่ปรับตัวดีขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลว ทําใหการบริโภคของจังหวัดขยายตัวดีขึ้น ชวย

- 10 กระตุนใหผูผลิตขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ทางดานการทองเที่ยวคาดวาจะคึกคักขึ้นหลังจากเดือนมีนาคม 2551
แลว โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2551 ซึ่งเปนฤดูกาลทองเที่ยว และเทศกาลสงกรานต เนื่องจากขอไดเปรียบ
ทางทําเลที่ตั้งที่ไมไกลนัก และมีแหลงทองเทีย่ วที่ครบวงจร โดยคาดวาในชวงเทศกาลสงกรานต จังหวัดเพชรบุรี
จะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากมีการจัดงานประจําป (งานพระนครคีรีฯ) ชวงเทศกาลดังกลาว แต
ปจจัยลบจากสถานการณทางการเมืองทีย่ ังไมนงิ่ อาจทําใหการลงทุนขยายตัวไมมากนัก ภาครัฐจึงควรเรง
สรางความเชือ่ มั่น กําหนดนโยบายบริหารประเทศที่ชัดเจน พรอมแกไขปญหาเรงดวนในปจจุบนั ที่สําคัญ ไดแก
ปญหาราคาน้าํ มันที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลกระทบใหราคาสินคาและคาครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ควรเรงสรางงาน
สรางรายไดใหกับประชาชนเพื่อกระตุนการบริโภค
เรงรัดการเบิกจายผานนโยบายการคลังเพื่อกระตุนการ
ลงทุนภาครัฐ และการจางงานใหขยายตัว และขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย เพื่อกระตุน
การลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และทําของบประมาณประจําป
งบประมาณ 2551
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ไดมีการปรับปฏิทินงบประมาณดําเนินการในชวงปลายเดือนเมษายน ในสวนของ
จังหวัดเพชรบุรี ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด เดิมกําหนดจะใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่
1 – 2 เมษายน 2551 เลื่อนเปนวันที่ 24 – 25 เมษายน 2551 กระบวนการหนึง่ ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
จะตองอาศัยระบบหลัก คือ แผนบริหารราชการแผนดิน ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ2551
ไดใหความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป คือ 2551 – 2554 โดยดําเนินการเพือ่ ใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองทีด่ ี
สาระสําคัญของแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล มีเรื่องแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ ในสวน
ของนโยบายมี 8 นโยบาย คือ
1. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการใหเสร็จในปแรก มี 7 กลุม งาน คือ
- การดูแลความเดือดรอนของประชาชน
- การลดรายจายของประชาชน
- การเพิ่มรายไดของประชาชน
- การลงทุนและการใชจายภาครัฐ
- การหารายไดเขาประเทศ
- การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การฟนฟูความเชื่อมัน่ ดานสังคมและความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

- 11 ที่เหลืออีก 7 นโยบาย จะเปนนโยบายทีจ่ ะดําเนินการใน 4 ป จะประกอบดวยนโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
นโยบายดานเศรษฐกิจ นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นโยบายดานตางประเทศ นโยบายดานความมั่นคง และเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ขณะนี้อยูระหวาง
ที่สวนราชการสวนกลางนําแผนบริหารราชการแผนดิน ปรับเปนแผนปฏิบัติราชการ
4.2 การดําเนินการตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนกลไก
ในการอํ า นวยการเร ง รั ด ติ ด ตาม กํ า กั บ และการดู แ ลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายสํ า คั ญ เร ง ด ว นของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย
1. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. การจัดระเบียบสังคม
3. การปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ
4. การแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และ
5. ปญหาการชุมนุมรองเรียน
เพื่อใหเห็นผลเปนรูปธรรม จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานซึ่งตองเนนหนักและเรงรัดการ
ปฏิบัติอยางเขมขน ในชวง 90 วัน คือตั้งแต 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2551
เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม จึงใหดําเนินการดังนี้
1. ใหศนู ยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการ 90 วัน และ
บูรณาการแผนงาน/โครงการกับศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดทุกระดับ
2. ดานการจัดระเบียบสังคม มอบหมายใหทที่ าํ การปกครองจังหวัด เปนเจาภาพหลักในการ
บูรณาการรวมกับหนวยงานเกี่ยวของ
3. ดานการปราบปรามการตัดไมทาํ ลายปาและทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มอบหมายให
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เลขานุการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
บุกรุกทรัพยากรปาไมระดับจังหวัด เปนเจาภาพหลักในการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ใหรายงานผลการปฏิบตั ิทุกวันพฤหัสบดีกอนเวลา 16.00 น. พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 การนําเสนอวิสัยทัศนในการพัฒนาอําเภอ
นายอําเภอบานลาด “บานลาดนาอยู นาเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเกษตรกาวหนาและยั่งยืน
ประชาชนดําเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

- 12 แนวทางในการพัฒนาและการขับเคลื่อน
1. ทําใหบานลาดนาอยู
1.1 วางแผนการใชประโยชนพื้นที่ใหเหมาะสม
1.2 พัฒนาสิ่งแวดลอมและแมน้ําสายหลัก
1.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.4 สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.5 สรางเสริมความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2. ทําใหบานลาดนาเที่ยว
2.1 ปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยวและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.2 พัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
2.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวและศูนยการเรียนรูดานชุมชน ธรรมชาติและการเกษตร
2.4 สงเสริมการทองเที่ยว ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น
สุขภาพการกีฬาและนันทนาการ
2.5 สรางความมั่นใจ สะดวก ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
3. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
3.1 สงเสริมกิจกรรมที่เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของทองถิ่น
4. การเกษตรกาวหนาและยั่งยืน
4.1 สงเสริมและขยายผลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรอินทรีย โดยใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนตนแบบ
4.2 พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา
4.3 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
4.4 รณรงคการใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
5. ประชาชนดําเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 รณรงคใหประชาชนดําเนินวิถีชีวิตดวยความประหยัด อดออม มีความพอเพียง และ
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต
5.2 ส ง เสริ ม เทคโนโลยี ก ารใชพ ลัง งานทดแทนและใหป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการใช
พลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ

- 13 กระบวนการหรือวิธีการบูรณาการความรวมมือทั้งภาครัฐ ทองถิ่น และเอกชนในพื้นที่
1. ประชุมชี้แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ และเอกชน ใหมีความเขาใจและรวมมือ
ในการพัฒนา
2. ใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ เชน สงเสริมศูนยการเรียนรู การศึกษาดูงาน เปนตน
3. ประสานแผนพัฒนาในระดับชุมชน ทองถิ่น และอําเภอใหสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
นายอําเภอหนองหญาปลอง “โครงสรางพื้นฐานดีทั่วทิศ เศรษฐกิจกาวหนา สังคมพัฒนา บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม”
พันธกิจ
1. เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอําเภอโดยบู รณาการกั บทุกภาคสวน เพื่อให
ประชาชนอยูดีมีสุข และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน เพื่อใหใชแผนชุมชนที่มีคุณภาพเปนยุทธศาสตรใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา โดยใหหมูบานเปนศูนยกลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค
1. อําเภอหนองหญาปลองมีโครงสรางพื้นฐานทีดีอยางทั่วถึง
2. ประชาชนมีรายไดอยางพอเพียง
3. เปนสังคมที่สงบสุข และมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
4. ดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การคมนาคมดีทุกแหง แหลงน้ําทั่วหนา ไฟฟามีทั่วทิศ
2. มั่งคั่งเศรษฐกิจ ผลผลิตพูนเพิ่ม อาชีพเสริมหลากหลาย
3. ชุมชนปลอดภัย ใหบริการเปนธรรม นําสุขภาพดี สรางวิถีประชาธิปไตย
4. ใชทรัพยากรอยางพิจารณา บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พรอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ
1. บูรณาการกับทุกภาคสวน เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา และวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมและขยายผลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรอินทรีย
4. สงเสริมและรณรงคการใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ เพื่อลดการใชปุยเคมี
5. สงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
6. สงเสริมการพัฒนาสินคา OTOP
7. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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9. สรางเสริมระบบการบริการที่ดี ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
10. สงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
11. สงเสริมการดูแลสุขภาพตามหลัก 6 อ.
12. สงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่ถูกตอง เปนธรรม และเปนไทย
13. การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ภายใต ก ารมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนและองคการปกครองสวนทองถิ่น
14. สงเสริมการมีสวนรวมในการปลูกปาชุมชน
ปญหาหลักและแนวทางแกไข
ปญหาหลัก
1. ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปญหาความยากจน
แนวทางแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
1. มาตรการดานการปราบปราม
1.1 สนธิ กํ า ลั ง ทั้ ง ฝ า ยปกครอง ทหาร ตํ า รวจ เจ า หน า ที่ ป า ไม และ อส. เพื่ อ ทํ า การ
ปราบปรามจับกุมผูทําความผิด
2. มาตรการดานการปองกัน
2.1 รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับราษฎร เพื่อใหความรวมมือในการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
อยางจริงจัง
2.2 สรางเครือขายการดูแลรักษาระดับตําบล หมูบาน
2.3 ใชสายขาวเครือขายตาสับปะรด เปนผูแจงเบาะแสผูลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
แกทางราชการ
3. มาตรการอื่น ๆ
3.1 ปรับยายเจาหนาที่ผูเกี่ยวของที่มีสวนรูเห็นกับผูกระทําความผิดออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
แนวทางแกไขปญหาความยากจน
1. ตอยอดการรวมกลุมเพื่อการผลิต
2. พัฒนาอาชีพใหมใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของหมูบาน ชุมชนและทิศทางการตลาด
3. ลดตนทุนการผลิตโดยเนนปุยอินทรีย และสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมผลิตปุยอินทรีย
ไวใชเอง
4. จัดตั้งหมูบานนํารองเพื่อเปนแบบอยาง อยางนอยตําบลละ 1 หมูบาน
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1. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการประสานการปฏิบัติโดยยึดแผนชุมชนเปนหลัก
เพื่อให อบต. บูรณาการเปนแผนของ อบต. และอําเภอประสานการปฏิบัติ โดยจัดทีมตําบลประสานในพื้นที่
2. กลุ ม ผู ป กครองท อ งที่ เน น การปฏิ บั ติ ต ามอํ า นาจหน า ที่ และข อ สั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบรอย โดยใหมีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม เชน
โครงการ 1 ตําบล 1 จุดตรวจ เพื่อปองกันและควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่
3. กลุมพลังประชาชนและองคกรประชาชน จัดกิจกรรมใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยเนน
การรวมกลุมในรูปภาคี ใหมีการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการ และมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม เชน กลุมผูประสานพลังแผนดิน เนนการแพรระบาดยาเสพติด กลุม อสพป. ใหมีการสงเสริมและ
ประสานงานกับราษฎรในหมูบานและชุมชน โดยใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ฯลฯ
4. กลุ ม ผู นํ า ตามธรรมชาติ แ ละปราชญ ช าวบ า น อํ า เภอให ค วามสํ า คั ญ โดยแต ง ตั้ ง เป น
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับตาง ๆ เพื่อดึงความรู ความสามารถมารวมพัฒนาหมูบา น ชุมชน ควบคูก บั
การทํางานของรัฐ
5. สวนราชการตาง ๆ ภายในอําเภอ และราชการสวนกลางที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอ
โดยมีการประสานการปฏิบัติเปนกลุมภารกิจเพื่อปฏิบัติการ 4 กลุมภารกิจ ในการตอบสนองการทํางานตาม
ยุทธศาสตรของอําเภอทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้
1) กลุมภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
อําเภอที่ 1 มีสวนราชการเจาภาพ 6 หนวยงาน คือ
- สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
- สํานักงานชลประทานจังหวัด
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- องคการบริหารสวนจังหวัด
- องคการบริหารสวนตําบล
2) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ เปนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาอําเภอที่ 2 มีสวนราชการเจาภาพ 6 หนวยงาน คือ
- สํานักงานเกษตรอําเภอ
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
- สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
- ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
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- ธนาคารออมสิน สาขาอําเภอหนองหญาปลอง
3) กลุ มภารกิ จ ด า นความมั่น คงภายในและคุณภาพชีวิต เป น การบริ ห ารจัด การตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอที่ 3 มีสวนราชการเจาภาพ 10 หนวยงาน คือ
- ที่ทําการปกครองอําเภอ
- ที่ทําการสัสดีอําเภอ
- สํานักงานที่ดินอําเภอ
- สถานีตํารวจภูธร
- กองรอย อส. ที่ 8 อําเภอหนองหญาปลอง
- บก.รอย ตชด. ที่ 144
- มว. เฉพาะกิจฯ กองทัพภาคที่ 1
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
- โรงพยาบาลหนองหญาปลอง
- ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
4) กลุ ม ภารกิ จ ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี ส ว นราชการเจ า ภาพ 8
หนวยงาน คือ
- ที่ทําการปกครองอําเภอ
- สถานีตํารวจ
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
- สํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษที่ 3
- สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดเพชรบุรี
- บก. รอย ตชด.ที่ 144
- มว. เฉพาะกิจฯ กองทัพภาคที่ 1
การขับเคลื่อนการพัฒนาอําเภอที่สําคัญ
เปนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของอําเภอ คือ “มั่งคั่งเศรษฐกิจ ผลผลิตพูนเพิ่ม
อาชีพเสริมหลากหลาย” เปนสวนหนึ่งของประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรีที่ 3 ในดานการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร ประมง และอาหารที่ปลอดภัย เพื่อการสงออกและบริโภคภายในประเทศ คือ “การสงเสริมการ
ผลิตพืชผักและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย”
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นายอําเภอแกงกระจาน
ขอมูลทั่วไปของอําเภอแกงกระจาน
คําขวัญอําเภอแกงกระจาน “พะเนินทุงสูงตระหงาน ตระการตาทอทิพย ปาดงดิบอุทยาน
แกงกระจานเขื่อนดิน”
ลักษณะที่ตั้ง อําเภอแกงกระจานเปนอําเภอหนึ่งในจํานวน 8 อําเภอ เปนอําเภอชั้น 4 ของ
จังหวัดเพชรบุรี หางจากจังหวัดเพชรบุรีทางทิศตะวันตก 53 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,562,700 ไร มีพื้นที่กวางใหญเปนอันดับ 10 ของประเทศ จากทั้งหมด 870 อําเภอ
และมีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะพื้นที่
1. เปนพื้นที่ปาสงวน มีเนื้อที่รวม 245,625 ไร ประกอบดวย
- ปายางหัก – เขาปุม ในตําบลพุสวรรค ตําบลวังจันทร
- ปายางน้ํากลัดเหนือ – ใต ในตําบลสองพี่นอง แกงกระจาน พุสวรรค และตําบลหวยแมเพรียง
2. เปนพื้นที่ปาอนุรักษ (อุทยาน) มีเนื้อที่รวม 1,821,687 ไร (ทับซอนกัน)
3. เปนพื้นที่อางเก็บน้ํา ประมาณ 31,000 ไร
4. เปนตนน้ําเพชรบุรี
รายไดประชากร ประชากรเฉลี่ยคนละ 23,960 บาท/คน/ป (ตามเกณฑมาตรฐาน จปฐ.
23,000 บาท)
อาชีพประชากร
1. อาชีพหลัก ประกอบดวย
- การเกษตร เชน ปลูกมะนาว ใหผลผลิตปริมาณ 13,800 กิโลกรม/ป ปลูกสับปะรด ให
ผลผลิตปริมาณ 36,200 กิโลกรัม/ป ปลูกกลวย ใหผลผลิตปริมาณ 13,880 กิโลกรัม/ป ปลูกมะละกอ ให
ผลผลิตปริมาณ 24,200 กิโลกรัม/ป เปนตน
- การปศุสัตว เชน เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 10,000 ตัว เลี้ยงโคนม จํานวน 2,300 ตัว เลีย้ งสุกร
จํานวน 361 ตัว เลี้ยงแพะ จํานวน 1,202 ตัว เลี้ยงไกไข จํานวน 6,250 ตัว เลี้ยงไกเนื้อ จํานวน 47,000 ตัว และ
เลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน 27,000 ตัว เปนตน
- การประมง เชน การเลี้ยงปลาน้ําจืดในอางเก็บน้ําเขื่อนแกงกระจาน มีผลผลิตสัตวน้ํา ดังนี้
1) ป 2548 ผลผลิ ต สั ต ว น้ํ า ในอ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นแก ง กระจาน ประมาณ 177,180
กิโลกรัม/ป
2) ป 2549 ผลผลิ ต สั ต ว น้ํ า ในอ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นแก ง กระจาน ประมาณ 241,720
กิโลกรัม/ป
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กิโลกรัม/ป
- อาชีพดานอื่น ๆ
1) การบริการดานบานพัก/รีสอรท มีจํานวนประมาณ 30 กวารีสอรท
2) การบริการดานรานอาหาร/รานคา มีจํานวนประมาณ 40 กวาราน
3) ลูกจางที่ใหบริการ ประมาณ 600 กวาคน
สภาพพื้นที่เขตการปกครอง
1. แบงเขตการปกครองเปน 6 ตําบล 52 หมูบาน อบต. 6 แหง ดังนี้
- ตําบลแกงกระจาน
(มี 14 หมูบาน)
- ตําบลปาเด็ง
(มี 10 หมูบาน)
- ตําบลวังจันทร
(มี 8 หมูบาน)
- ตําบลสองพี่นอง
(มี 8 หมูบาน)
- ตําบลหวยแมเพรียง
(มี 6 หมูบาน)
- ตําบลพุสวรรค
(มี 6 หมูบาน)
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาอําเภอแกงกระจาน
วิสัยทัศนอําเภอ “คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
และสงเสริมพัฒนาแหลงอาหาร เพื่อเปนรายไดของประชาชน สรางความมั่นคงใหชุมชน โดยยึดแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง)
1. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ผืนปาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีพื้นที่ 1,821,687 ไร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอหนองหญาปลอง
อําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบกับ
อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ก ง กระจาน ได รั บ การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นเป น มรดกโลกอาเซี ย น เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม
พ.ศ.2546 และปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา พันธุพืช อยูระหวางการจัดทํารางเอกสารนําเสนอกลุม
ปาแกงกระจาน ซึ่งประกอบดวย อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อุทยานแหงชาติกุยบุรี อุทยานแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจันต และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี รวมพื้นที่ประมาณ 3 ลานไร เพื่อขอขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
- ปาสงวน มีพื้นที่ จํานวน 245,625 ไร
- เปนตนแมน้ําเพชรบุรี
- เปนแหลงสัตวปา
- เปนตนน้ําแหลงชลประทานของจังหวัดเพชรบุรี

- 19 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งเสด็จเยือนเขื่อนแกงกระจาน เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2522
เรื่องปาตนน้ําลําธารของแมน้ําเพชรบุรี ขอใหเจาหนาที่ดูแลรักษาอยาใหมีการลักลอบตัดไม
ถางไร ทําไรในตนน้ําลําธารของแมน้ําเพชรบุรี เพราะจะทําใหเกิดความแหงแลง แมจะมีการใหสัมปทานปา
แปลงนี้ไปบางแลว ก็ขอใหเจาหนาที่ดูแลการทําไมอยาใหมีการทําลายปาไมเกิดขึ้น
2. สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
- เปนสิ่งที่ตามมาจากการพิทักษปา
- การทองเที่ยวเชิงนิเวศน หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหงธรรมชาติ
อันมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศนธรรมชาติ โดยกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอ
การรักษาระบบนิเวศนอยางยั่งยืน
ดัง นั้ น การท อ งเที่ ย วเชิง นิเวศน จึง เปน อีก หนึ่ง รูปแบบของการทอ งเที่ย วอย า งยั่ ง ยืน
ที่ มุ ง หวั ง ให ก ารท อ งเที่ ย วเป น เครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษาความมั่ น คงของระบบนิ เ วศน ท างธรรมชาติ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ตลอดจนสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่สงผลดีตอชุมชนทองถิ่น
- จํานวนนักทองเที่ยว ในป 2550 นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวไป-กลับ จํานวน 95,365 คน และ
นักทองเที่ยวมาเที่ยวพักแรม จํานวน 20,794 คน รวมจํานวน 116,159 คน ลักษณะที่นักทองเที่ยว
มาทองเที่ยว เชน
- กางเตนทที่บานกราง/เขาพะเนินทุง
- พักที่รีสอรท/ตากอากาศ
- ลองเรือ ลองแกง เดินปา ดูผีเสื้อและดูนก เปนตน
3. สงเสริมพัฒนาแหลงอาหาร เพื่อเปนรายไดของประชาชน สรางความมั่นคงใหชุมชน โดย
ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- การเกษตร เชน ปลูกมะนาว ใหผลผลิตปริมาณ 13,880 กิโลกรัม/ป ปลูกสับปะรด ให
ผลผลิตปริมาณ 36,200 กิโลกรัม/ป ปลูกกลวย ใหผลผลิตปริมาณ 13,880 กิโลกรัม/ป ปลูกมะละกอ
ใหผลผลิตปริมาณ 24,200 กิโลกรัม/ป เปนตน
- การปศุสัตว เชน เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 10,000 ตัว เลี้ยงโคนม จํานวน 2,300 ตัว เลี้ยง
สุกร จํานวน 361 ตัว เลี้ยงแพะ จํานวน 1,202 ตัว เลี้ยงไกไข จํานวน 6,250 ตัว เลี้ยงไกเนื้อ จํานวน
47,000 ตัว และเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน 27,000 ตัว เปนตน
- การประมง เชน การเลี้ยงปลาน้ําจืดในอางเก็บน้ําเขื่อนแกงกระจาน

- 20 5.2 การจัดพิธีถวายสักการเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา” และวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2551
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ไดจัดพิธีไปแลวในชวงเชาของวันที่ 31 มีนาคม 2551
มติที่ประชุม
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5.3 การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ”
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติตั้งแตป 2525 กําหนดใหวันที่ 6 เมษายน ของทุกป
เปนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ โดยกําหนดให
ทุกภาคสวนจัดงานรัฐพิธีเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกําหนดใหมีการจัดพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ โดยจังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดวันอาทิตยที่ 6 เมษายน 2551 ที่บริเวณลานรัฐพิธีหนาศาลากลาง
จังหวัด โดยพรอมกันเวลา 07.30 น. ประธานจะเดินทางถึงเวลา 08.00 น. การแตงกายเครื่องแบบปกติขาว
ไวทุกข เครื่องราชสักการะใชพานประดับพุมดอกไมสด/แหง ขอเชิญหัวหนาสวนราชการและผูใตบังคับบัญชา
รวมงานรัฐพิธีครั้งนี้
มติที่ประชุม
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5.4 การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในโอกาสสิ้นพระชนม บรรจบครบ 100 วัน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
คณะกรรมการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระศพ กําหนดใหมีการจัดบําเพ็ญกุศลถวาย
3 ชวงเวลา คือ ครบ 7 วัน ครบ 50 วัน และครบ 100 วัน แหงการสิ้นพระชนม ซึ่งตรงกับวันที่ 11 เมษายน 2551
จะมีพิธีการเชนเดียวกับ 50 วันที่ผานมา คือ มีพิธีตักบาตรตอนเชา เวลา 06.15 น. พรอมกันบริเวณลานรัฐพิธี
ผูวาราชการจังหวัดอานคําถวายอาลัย เริ่มพิธีทําบุญตักบาตร และเวลา 10.15 น. จะมีพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ที่หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร การแตงกายแตงชุดไวทุกข ขอเชิญ
หัวหนาสวนราชการรวมกิจกรรมดวย
มติที่ประชุม
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5.5 การจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 22
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรีจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งแรก ป 2529 ปนี้เปนครั้งที่ 22 จาก
เดิมไดกําหนดในปฏิทินทองเที่ยวของ ททท. คือศุกรสัปดาหแรกของกุมภาพันธ ถึงอาทิตยที่ 2 ของกุมภาพันธ
เนื่องจากตรงกับในชวงการไวทุกข ก็ไดเลื่อนมากําหนดจัดวันที่ 12 – 20 เมษายน 2551 โดยในภาคเชาของ
วันที่ 12 เมษายน 2551 จะมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงพระบูรพมหากษัตราธิราช ร.4, ร.5
และ ร.6 โดยโหรพราหมณจากสํานักพระราชวัง การแตงกายเครื่องแบบปกติขาว ภาคบายจะเปนพิธีเปดงาน

- 21 โดยปนี้นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปนประธาน กิจกรรมในปนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
การประดับไฟจะเพิ่มเติมในเรื่องไฟมากกวาทุกปที่ผานมา การจุดพลุ จะเพิ่มกิจกรรมดานการประกวดพลุ
สวยงาม และพลุสูงที่สุด จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ
การประกวดหนุมหนาหาว สาวหนาหวาน ขอเชิญหัวหนาสวนราชการรวมพิธีเปดในวันที่ 12 เมษายน 2551
มติที่ประชุม
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5.6 แนวทางการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2551
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ดวยคณะรัฐมนตรี ไดใหความเห็นชอบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรตามถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 2551 ซึ่งเสนอโดยศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนกลาง ไดมีการกําหนดแผนบูรณา
การทุกภาคสวนเขารวมดําเนินการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลเหมือนเชนทุกป ทาง
จังหวัดเพชรบุรี ไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ 7 ฝาย คือ ฝาย
อํานวยการ ฝายบังคับใชกฎหมาย การตั้งจุดตรวจและบริการ ฝายวิศวกรรมจราจร ฝายประชาสัมพันธ ฝาย
บริการการแพทยฉุกเฉิน ฝายระบบขอมูล ฝายติดตามและประเมินผล โดยไดกําหนดในหวงที่จะปฏิบัติการ
ระหวางวันที่ 11 – 17 เมษายน 2551 โดยกําหนดดําเนินการ 5 ยุทธศาสตรหลัก 9 มาตรการ ที่จังหวัดได
กําหนดขึ้น คือ มาตรการบังคับใชกฎหมาย โดยตํารวจภูธรจังหวัดรับผิดชอบ มาตรการดานคน โดยตํารวจภูธร
มาตรการดานรถ โดยสํานักงานขนสงจังหวัด มาตรการดานถนน โดยสํานักงานบํารุงทาง และสํานักงานทาง
หลวงชนบท มาตรการดานการบําบัดรักษา โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มาตรการดานการประชาสัมพันธ
โดยสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มาตรการการตั้งจุดสกัด จุดบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกพื้นที่
มาตรการกําหนดเขตพื้นที่การเลนน้ําสงกรานตในชุมชนตาง ๆ และมาตรการขับเคลื่อน อปพร. สวนทองถิ่นที่
จะตระเวนดูแล
มติที่ประชุม
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5.7 งานตลาดนัดสินคาเกษตรปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัด ด ว ยคณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค า เกษตรปลอดภั ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ไดกําหนดจัดงานตลาดนัดสินคาเกษตรปลอดภัย โดยไดเชิญชวนผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะ
ผลผลิตจากการเกษตรที่ไดผานการตรวจรับรองจากสวนราชการแลว วาเปนผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได
มาตรฐาน นําผลผลิตมาวางขายและเผยแพรประชาสัมพันธ ใหแกผูบริโภคและประชาชนทั่วไป ในราคาถูก
โดยกําหนดจัดงาน 7 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 – 4 เมษายน 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2551 ครัง้ ที่ 3
วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2551

- 22 เรื่องการขโมยขาวในทองนา เพื่อเปนการชวยเหลือและปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดขอความรวมมือจังหวัดใหดําเนินการติดตาม ตรวจสอบปองกันการขโมยเกี่ยว
ขาวในพื้นที่ โดยขอใหประสานไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด นายอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล และ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ผูนําทองถิ่นและขาราชการในพื้นที่คอยเฝาระวังไมใหเกิดปญหาดังกลาว
ประธาน
ฝากนายอําเภอ ตํารวจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ กําหนดมาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 การเปลี่ยนชื่อสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
ตามที่ ไ ด มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
พ.ศ.2551 ซึ่งมีการประกาศไวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 สงผลใหมีการเปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัดบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนในสวนกลาง เปนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับในสวนของจังหวัด จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เปนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สําหรับในระดับอําเภอ จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เปนศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับชื่อยอใช “กศน.” เหมือนเดิม
มติที่ประชุม
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5.9 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน กกต.จังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
ผลการเลื อกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา ในวัน ที่ 2 มีนาคม 2551
จังหวัดเพชรบุรีมีผูมาใชสิทธิทั้งสิ้น 220,413 คน คิดเปนรอยละ 64.71 อยูในระดับสูงสุดของประเทศ ในเรื่อง
การเลือกตั้งทองถิ่น จะมีในเดือนเมษายน ประกอบดวย การเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด ในวันที่ 20
เมษายน 2551 การเลื อ กตั้ง เทศบาลตํ า บลนายาง กรณีน ายกและสมาชิ ก ครบวาระ เลื อ กตั้ ง ในวั น ที่ 27
เมษายน 2551 การเลื อ กตั้ ง เทศบาลเมื อ งชะอํ า ซึ่ ง นายกและสมาชิ ก ครบวาระ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ในวั น ที่ 4
พฤษภาคม 2551 ในการเลือกตั้งเทศบาลตําบลบางตะบูน และองคการบริหารสวนตําบลเขายอย ในวันที่ 4
พฤษภาคม 2551 การเลือกตั้งเทศบาลตําบลหนองจอก วันที่ 4 พฤษภาคม 2551 การเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอีก 16 แหง ประกอบดวย อําเภอเมือง 4 แหง อําเภอบานลาด 10 แหง อําเภอ
บานแหลม 2 แหง กําหนดวันเลือกตั้งรวมกัน ในวันที่ 6 เมษายน 2551 สําหรับการเลือกตั้ง สจ. ในภาคเชา ได
จัดทําโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท โดยเชิญผูสมัคร ผูสนับสนุน และ กกต. ทองถิ่นจังหวัด มาทําโครงการ
ดังกลาว
มติที่ประชุม
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- 23 5.10 ผลการดําเนินงานของสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 วันหยุดราชการชวงเทศกาลสงกรานต
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาลงมติรับทราบตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา วันหยุดราชการสงกรานตตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน 2551 สําหรับ
ป 2551 จะตรงกับวันอาทิตยที่ 13 เมษายน ถึงวันอังคารที่ 15 เมษายน 2551 เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 กําหนดใหกรณีวันหยุดราชการประจําปตรงกับวันหยุดราชการ ใหเลื่อนวันหยุดนั้นไป
หยุดในวันทําการติดไปไดไมเกิน 1 วัน ดังนั้น ในป 2551 วันหยุ ดราชการประจําปช วงเทศกาลสงกรานต
จะมีทั้งหมด 5 วัน คือ วันเสารที่ 12 – 16 เมษายน 2551 กรณีวันหยุดของธนาคารพาณิชยจะเปนไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย กรณีรัฐวิสาหกิจจะเปนไปตามกฎหมายของงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
มติที่ประชุม
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6.2 การจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี จะจั ด นิ ท รรศการพิ เ ศษเนื่ อ งในวั น อนุ รั ก ษ ม รดกไทย ในวั น ที่
2 เมษายน 2551 พิธีเปดเริ่มเวลา 09.00 น. ณ พระที่นั่งราชธรรมสภา โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการทุกทานรวมพิธีเปด
มติที่ประชุม
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6.3 การขาดแคลนน้ําทํานาปรัง
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
ในเขตเทศบาลตํ า บลหั ว สะพาน และตํ า บลวั ง ตะโก พื้ น ที่ เ ป น พื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร ขณะนี้ประชาชนทํานาปรัง น้ําขาดแคลน เกิดผลกระทบแกประชาชนที่ทํานาปรัง ขอฝากกรม
ชลประทานชวยดูแลดวย
ผูแทนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา สําหรับพื้นที่ของตําบลหัวสะพาน รับน้ําจากจังหวัดกาญจนบุรี จะดําเนินการ
โดยประสานกับจังหวัดกาญจนบุรี น้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ขณะนี้เกิดภัยแลง โครงการ
สงเสริมการปลูกพืช 135,000 ไร ปลูกขาวไปแลว 160,000 ไร จะมีบางพื้นที่ เชน อําเภอเมือง ที่ตําบลโพธิ์พระ
จะเกิดขาด
แคลนน้ําเล็กนอย กําลังเรงดําเนินการ
มติที่ประชุม
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- 24 6.4 การปรับพื้นที่ถนนเขาอําเภอแกงกระจาน
นายอําเภอแกงกระจาน
ถนนทางเขาอําเภอแกงกระจานกําลังปรับปรุง จะมีความไมสะดวกในการจราจร
ในชว งวัน ที่ 12 – 14 เมษายน 2551 ประชาชนจะเขาไปอําเภอแก ง กระจานจํา นวนมาก ขอให ระงับ การ
ดําเนินการ และปรับทางใหเรียบรอยเพื่อลดอุบัติเหตุ
ผูแทนผูอํานวยการสํานักการบํารุงทาง สําหรับชวงเทศกาลสงกรานต จะใหผูรับจางหยุดงาน และจะปรับผิวจราจร
ในชวงกอสรางใหรถวิ่งสวนทางกันได เสนเพชรเกษมจะประชุมคณะกรรมการจังหวัด วันที่ 9 เมษายน 2551
มติที่ประชุม
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6.5 พิธีเปดคาราวานโค ธนาคารปุยเคลื่อนที่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดซื้อโคจากทางภาคอีสานประมาณ 1,000 ตัว
จะนําไปใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทางภาคใต 4 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และ
จังหวัดสุราษฎธานี สูวิสาหกิจชุมชนปาลมน้ํามัน โดยสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดทําโครงการขับเคลื่อน
ธนาคารปุยเคลื่อนที่ สูวิส าหกิจชุมชนปาลมน้ํามัน ในเขตปฏิรูปที่ดินทางภาคใต จัดเตรียมพิธีเ ปดงาน ณ
ดานกักกันสัตวเพชรบุรี อําเภอชะอํา ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายสมพัฒน แกวพิจิตร) เปนประธานการเปดโครงการดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)......................................บันทึกการประชุม
(นางชูชพี ไทยเอื้อ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

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

