รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 4/2551
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 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.

นายสยุมพร
นายเกียรติศักดิ์
นายนิรันดร
พ.ต.อ.ประภากร
พ.อ.มานะ
นางวิไลรัตน
นายแพทยสาธิต
นายชวพันธุ
นายรังสรรค
นายวิมล
นายพิบูลย
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวจริยา
นายธํารง
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นางชูศรี
นายสรศักดิ์
นายบวร
นายสุธี
นายประทีป
นายพิทักษ

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สมสมาน
ริ้วทอง
วงศนา้ํ เพชร
เดียวกูล
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ทรวงชมพันธุ
เลิศสําราญ
วองภักดีภูบาล
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
กิจจาพานิชย
ธาตรีนรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
เย็นจิตร
สิทธิสังข
จันทรวงศ
ไวปญญา
ธรรมาภิมุขกุล
บุญชูกุศล

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทน เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

-224. นายกิตติ
25. น.ส.อารี
26. นายภูริธัช
27. นายณรงค
28. นายวิบูลย
29. นางยุวนุช
30. พ.ต.บวร
31. น.ส.ณุวรรณา
32. นายสุเทพ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
33. พ.ต.ท.ชาลี
34. พ.ต.ท.นภดล
35. พ.ต.อ.ชาลี
36. พ.ต.อ.ชูสงา
37. พ.ต.ท.อนันต
38. พ.ต.อ.บุญธรรม
39. พ.ต.อ.พีรพล
40. ร.ต.ต.ประจวบ
41. พ.ต.ท.ชลิต
42. พ.ต.ท.ชัยยุทธ
43. พ.ต.ต.รังสฤษดิ์
44. พ.ต.ท.จรัญ
45. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
46. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี
47. พ.ต.ท.ปรัชญา
48. พ.ต.ท.วชิระ
49. น.ต.ณรงค
50. ร.ต.อ.ดุสิต
สํานักนายกรัฐมนตรี
51. นายเกรียงไกร

พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
มีแกว
ศรีพุม
วงศมาศา
นาคปทุมสวัสดิ์
แกวกอง
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

เดชศิริ
อรัญศรี
สรอยสุมณฑา
ภูอาวรณ
เวชศิลป
วรรณรัตน
ไชยพงษ
จันทรเปรม
ระเวง
ถมยา
เมืองวิจิตร
สามพวงบุญ
รังสิมันต
ชื่นอารมย
แสงตันชัย
พานิชการ
อําเอียว
ประสิทธิ์สุวรรณ

แทน ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี
แทน ผกก.สภ.ทายาง
ผกก.สภ.ชะอํา
ผกก.สภ.เขายอย
แทน ผกก.สภ.บานแหลม
ผกก.สภ.บานลาด
ผกก.สภ.หนองหญาปลอง
แทน ผกก.สภ.แกงกระจาน
สวญ.สภ.ทาไมรวก
สวญ.สภ.หาดเจาสําราญ
แทน สวญ.สภ.หนองจอก
สว.สภ.ต.บางตะบูน
สว.สภ.ไรสะทอน
แทน ผบก.สอ.ตชด. (คายนเรศวร)
แทน ผกก 1.บก.กฝ.ตชด. (คายพระรามหก)
แทน ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. (คายศรียานนท)
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน ผบ.รอย (สบ.2) รอย ตชด.144

วิวัฒนพนชาติ

ผอ. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงกลาโหม
52. ร.ต.เรืองชัย
นิ่มวาศ
53. ร.ต.ฤทธี
มีมาก
54. ร.ท.ณัฐวัฒน
พรมฝาย
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
55. นายวรวรรธน
ภิญโญ
56. นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
57. นายราเชนทร
อุดมศิริ
58. นายจาตุรณต
สยนานนท
59. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
60. นายประสิทธิ์
สีจันทรแจง
61. นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
62. นายองอาจ
ศรีจันทร
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
63. นางศุภากาญจน
ยอดฉุน
64. นายชัยพร
รูปนอย
65. นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
66. นายโอกาศ
ยูนพิ ันธ
67. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
68. นายสุระวุฒิ
เผือกผอง
69. นางนงนภัส
อภิกรรัตน
70. นายเอนก
ลาภผล
71. นายมณฑป
นพคุณ
72. นายยุษฐิระ
บัณฑุกลุ
73. นายเขมชาติ
ปญจมทุม
74. นายสมบัติ
ตงเตา
75. นางนันทนา
แฮวอู
76. นายชะโลม
ขวัญเมือง

แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
หัวหนาสํานักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
แทน ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แทน ผูอํานวยการ ททท. ภาคกลาง เขต 2
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผอ.ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยพืชสวนเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง

-477. นายอุดม
นิลผึ้ง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
78. นางปทมา
รัตนอําภา
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
79. นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
80. นายประวัติวทิ ย
สวัสดิ์ดวง
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
81. นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
82. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
83. นายรัฐพล
เจริญผล
แทน ผูอํานวยการการทาอากาศยานหัวหิน
84. นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
85. นายประทักษ
เสรีรักษ
แทน หัวหนาสํานักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
86. นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
87. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
88. นายชุมพล
เหมหงษา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
89. นายสุพัฒน
เปยนุช
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
90. นายอภิชา
อยูสมบูรณ
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
91. นายไพโรจน
นาครักษา
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
92. นายไพศาล
เทพสุต
แทน ผจก.สวนบริการลูกคา บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน)
93. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
94. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
95. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
96. นางนิยดา
หมื่นอนันต
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
97. นางสาวอรจิรา
ชมภูทอง
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
98. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
99. นายสุวทิ ย
พีรวุฒิ
ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
100. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงยุตธิ รรม
101. นายกฤช
102. นายชูเกียรติ
103. นายสําเนา
104. นายประสาร
กระทรวงแรงงาน
105. นายกิตติ
กระทรวงวัฒนธรรม
106. นายสมจิตร
กระทรวงศึกษาธิการ
107. ผศ.ดร.เอกศักดิ์
108. นายสุนนั ท
109. นายมหิศร
110. นายชาญณรงค
111. นายโกศล
112. นางอรสา
113. นายทวีพนั ธ
114. นายธวัช
115. นายไมตรี
116. นางสิริรัตน
117. นายอาคเนย
118. นายสุชล
119. นายวีระ
120. นางสาวจุไรรัตน
121. นายชัยยง
กระทรวงสาธารณสุข
122. พ.จ.อ.เผา
123. นายมาโนช

กระแสรทิพย
บุญทัน
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง

ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

ภูศรี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

เรืองทิพย

แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี

บุตรลับ
นิลบุตร
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา
หลักเมือง
รามโกมุท
คลายเพ็ชร
เรืองโสภณ
คุระพูล
พูลผล
กายสอน
บุญไทย
สุเมธาพันธุ
จงออน
สุวรรณคังคะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชภัฎเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

อนันจิว๋
ศรีแกว

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี
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สํานักงานอัยการสูงสุด
124. นายไพรัช
125. นายวาที
องคกรอิสระ
126. นายนคร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
127. น.ส.ปรนัย
128. นายจํารัส
129. นายจรุงศักดิ์
130. นายสรศักดิ์
131. นายจรัญ
132. น.ส.สุชญา
ภาคเอกชน
133. นายวิเชียร
134. นางภิรมย
ผูเขารวมประชุม
135. นายกฤช
136. นางชูชีพ

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล

แทน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี

เลียนวราสัย
พริ้มพราย
เรืองแกว
สันติวงษ
ไมจันทร
ภคพงศพนั ธุ

แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ

เรียบรอย
ทรงแกว

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

รางนอย
ไทยเอื้อ

ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝท.)
2. รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร)
3. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
5. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
6. นายอําเภอแกงกระจาน
7. นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
8. นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
9. ผูอํานวยการศูนยประสานงานขาวกรองแหงชาติสวนหนา
10. ผูกํากับการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
11. สว.ส.ทล.4 ชุดปฏิบัติการที่ 7 บก.ทล.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
อธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
ผูอํานวยการการไฟฟา เขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผูจัดการสํานักงานลูกคาบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 16
ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักงานชลประทานที่ 14

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม
รัชกาลที่ 9”

1. การมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ชุด “8 ทศวรรษ

ผูจัดการศูนยบริการลูกคาทีโอที สาขาจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาหัว อยู ชุด “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” จํานวน 2 ชุด โดยมอบใหผูวาราชการจังหวัด
จํานวน 1 ชุด หองสมุดประจําจังหวัด จํานวน 1 ชุด เพื่อใชประโยชนในการเผยแพรใหแกประชาชนชาวไทย
และผู สนใจทั่วไป ที่ มีค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อพระองคทา นสืบตอไป ภายในหนัง สือมีพ ระราชประวัติเ กี่ย วกับ
พระองคทาน ตั้งแตประสูติจนถึงปจจุบัน
ประธาน
กลาวขอบคุณที่บริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) ที่ไดมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ชุด “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” จํานวน 2 ชุด จะมอบใหหองสมุดประจําจังหวัด และอีกหนึ่งชุดฝาก
สํานักงานจังหวัดไปเผยแพรกวางขวางยิ่งขึ้น ใสในเว็ปไซต ที่คนสามารถเปดดูไดทั่วถึง

-82. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัด
ดวยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณามอบเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให นายมนัส นิลสุข นายอําเภอบานลาด ซึ่งเปนผูที่ประกอบคุณงามความดี อันเปน
ประโยชนตอประเทศชาติ และใหการสนับสนุนกิจการกองอาสารักษาดินแดน ทําใหการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ นับไดวาเปนผูซึ่ง
ประกอบคุณงามความดี สมควรไดรับการยกยองใหไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แกนายมนัส
นิลสุข นายอําเภอบานลาด
ในโอกาสนี้ ขออนุญาตใหผูไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับมอบเครื่องหมายฯ
ตอหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี ไดกระทําพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทั้ง
กลาวแสดงความยินดีกับผูไดรับเครื่องหมายฯ ตามลําดับ
ประธาน
เครื่องหมายนี้เปนเครื่องหมายสูงสุดในสายงานอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ผูที่จะได
จะเปนขาราชการระดับสูง จะมีการพิจารณาใหเฉพาะผูปฏิบัติหนาที่ในดานความมั่นคง ในดานการรักษา
ดินแดนใหแกผูที่สมควรไดเทานั้น ในสวนของอําเภอนอยคนที่จะไดรับ ขอแสดงความยินดีกับนายอําเภอ
บานลาด
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เรื่องแนะนําหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายไพรัช เชื้อทองฮัว
อัยการจังหวัดเพชรบุรี
ยายมาจากสํานักงานอัยการจังหวัดไชยา
2) นายวาที อากาศวิภาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ยายมาจากสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีศาลแขวงพระโขนง
3) นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ยายมาจากดานกักกันสัตวประจวบคีรีขันธ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

มติที่ประชุม

ไมมีผูใดขอแกไขเพิ่มเติม จึงรับรองรายงานการประชุม
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เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551
คลังจังหวัด
ขณะนี้สิ้นเดือนเมษายน ปงบประมาณโอนมาแลวทั้งสิ้น 7,004 ลานบาท เบิกจายไปได 5,872
ลานบาท คิดเปนรอยละ 83 ซึ่งเปนการเบิกเพิ่มจากเดือนที่แลว 1,008 ลานบาท โดยงบลงทุนขณะนี้เบิกจายได
2,031 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74 ของงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเบิกจาย สูงกวาในชวง
เดียวกันของปที่แล ว 1,278 ลานบาท โดยเฉพาะรายจายลงทุน เทียบตามเป าหมายการเบิกจ ายตามมติ
คณะรัฐมนตรี ถึงไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2551 ตั้งไวที่ 70 % จากผลการเบิกจายของจังหวัดเพชรบุรี
ขณะนี้เบิกจายต่ํากวาเปา เปาหมาย 5.6 ผลการเบิกจายจากการประเมินผลเดือนมีนาคม จังหวัดเพชรบุรอี ยูใ น
ลําดับที่ 19 ของประเทศ โดยงบลงทุนอยูในลําดับที่ 15 จากการติดตามเรงรัดการเบิกจาย แตละหนวยงานแจง
วาไมมีปญหา สามารถเบิกจายและแกไขได มีหนวยงานที่เบิกจายไดสูง 3 ลําดับแรก คือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 โดย
ในกลุมที่ 2 คือกลุมที่ไดรับงบประมาณตั้งแต 10 – 100 ลานบาทขึ้นไป ที่เบิกจายไดสูง 3 ลําดับแรก คือ ศูนย
การศึกษาหวยทราบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และสํานักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี กลุมที่ 3 ที่ไดรับ
งบประมาณนอยกวา 10 ลานบาท คือ มีหนวยงานที่เบิกจายไดสูง 3 ลําดับแรก คือ สัสดีจังหวัด สํานักงาน
คดีเยาวชนและครอบครัว และสํานักงานประมงจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ขึ้นอยูกับการผลิตสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การคาสงคาปลีก เปนสําคัญตามลําดับ
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 1 ป พ.ศ.2551 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของป
ที่แลว ตามการขยายตัวของอุปทานการผลิต ทั้งนอกภาคเกษตรและภาคเกษตร ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัว
ตอเนื่องจากอุปสงคการบริโภค ถึงแมจะมีปจจัยลบจากราคาน้าํ มันทีป่ รับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง สงผลใหราคาสินคา
คาครองชีพ และตนทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น แตเนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคขยายตัวดีเตอเนื่อง หลังมี
รัฐบาลใหมทมี่ าจากการเลือกตั้ง เปนแรงจูงใจใหผูผลิตขยายการผลิตเพิ่มขึ้น
ดานอุปทาน ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ขยายตัวตามราคาผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น
เปนแรงจูงใจใหผูผลิตทัง้ นอกภาคเกษตรและภาคเกษตร ขยายการผลิตเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามภาคเกษตรใน
ไตรมาสนี้ ขยายตัวยังไมมาก ปจจัยลบจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ทําใหปริมาณผลผลิตดานการเพาะปลูก
ออกสูตลาดลดลง ทางดานการทองเทีย่ ว ภาพรวมยังคงขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว โดยเฉพาะ
การทองเทีย่ วทางธรรมชาติ ไดแก อุทยานแหงชาติแกงกระจาน และการทองเทีย่ วแถบชายทะเล เปนตน เวนแต
นักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก พระรามราชนิเวศน (วังบานปน) อยูใ นชวงบูรณะ

- 10 ซอมแซม และอุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี (เขาวัง) อยูในชวงปรับปรุงภูมิทศั นทางขึ้น ประกอบกับการ
เลื่อนการจัดงานประจําปงานพระนครคีรีฯ
ดานอุปสงค ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ตามการขยายตัวของการบริโภค
เปนสําคัญ เนือ่ งจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากไตรมาสกอน หลังมีรัฐบาลใหมทมี่ าจาก
การเลือกตัง้ ทางดานการลงทุน มีการแจงจดทะเบียนนิตบิ ุคคลใหมเพิม่ ขึ้น ผูป ระกอบการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
นอกจากนัน้ ยังสะทอนไดจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่ปรับตัวดีขนึ้ โดยเฉพาะสินเชื่อภาคธุรกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในไตรมาสที่ 1/2551 มีปจจัยเสี่ยงจากเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้น อยูท ี่
รอยละ 6.1 และสูงขึ้นจากไตรมาสที่แลว ซึ่งอยูท ี่ระดับ 3.6 จากการเพิ่มขึน้ ของดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม ไดแก ขาว แปง ไข และจากการปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาสถัดไป (2/2551) คาดวาจะยั งคงขยายตัว จาก
ไตรมาสเดียวกับปที่แลว แตอาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอจากไตรมาสที่ 1/2551 ปจจัยลบนอกจากราคาน้ํามัน
ที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องแลว ความเชื่อมั่นของผูบริโภค และนักลงทุนจะขยายตัวตอเนื่องไดหรือไม ขึ้นอยูกับ
สถานการณทางการเมืองในไตรมาสถัดไปเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยบวกจากราคาผลผลิตที่
ปรับตัวสูงขึ้น คาดวาจะชวยกระตุนใหผูผลิตภาคนอกเกษตรขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น และผูผลิตภาคเกษตร
โดยเฉพาะผูเพาะปลูกขาว คาดวาขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ทางดานการทองเที่ยวของจังหวัด คาดวา
ขยายตัวไดดี โดยเฉพาะชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งตรงกับการจัดงานประจําปงานพระนครคีรีฯ คาดวาจังหวัด
เพชรบุรีจะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้น
แตอยางไรก็ตาม ภาครัฐควรควบคุมราคาผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อไมใหสงผล
กระทบตอผูมีรายไดต่ํา ที่ตองเผชิญกับคาครองชีพที่สูงขึ้น ควรสรางแหลงงาน สรางรายได เพื่อใหเกิดการ
บริโภคตอเนื่อง และเปนแรงกระตุนใหผูผลิตขยายการผลิตเชนกัน ทางดานการเกษตร ซึ่งพื้นที่สวนมากของ
จังหวัดเปนพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะผลผลิตขาว ภาครัฐควรสงเสริมสนับสนุนการปลูกขาวพันธุดี มีคุณภาพ
และสร า งตราสิ น ค า ของจั ง หวั ด เพื่ อ แข ง ขั น กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ ได และควรมี แ หล ง กั ก เก็ บ น้ํ า ที่ เ พี ย งพอกั บ
การเกษตรทั่วถึงทุกพื้นที่
ประธาน
เรื่องผลการเบิกจาย เมื่อเทียบกับเปาหมายแลว ทําไดตามเปาหมายที่ทางรัฐบาลกําหนด
ไมนาหวง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการเบิกจายในชวงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับปที่แลวสูงกวา
เรื่องเศรษฐกิจโดยรวม สวนที่ไดรับผลกกระทบเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่
เพชรบุรี มีตัวเลขที่ทําใหสบายใจ คือ การขยายตัวดานการทองเที่ยวในหวงเวลาเดียวกันเพิ่มจากปที่แลว 28.5 %
ถือวาสถานการณดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องการติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และคําของบประมาณประจําป
งบประมาณ 2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ไดกําหนด
ใหจังหวัดเปนสวนราชการตาม พ.ร.บ. วาดวยวิธกี ารงบประมาณ โดยกําหนดใหจงั หวัดจะตองจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และยื่นคําของบประมาณ เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนใหเปนไปตามยุทธศาสตร และวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด
ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณทีเ่ ปนการกลั่นกรองและจัดทําเปนคําขอ มี 74 โครงการ งบประมาณ
430,599,360 บาท โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น คือ ประเด็นนาอยู 21 โครงการ 88.9 ลานบาท
หรือ 20.66 % นาเทีย่ ว 34 โครงการ 239.2 ลานบาท หรือ 55.56 % เกษตรและอาหารปลอดภัย 14 โครงการ
74.8 ลานบาท หรือ 17.39 % อุตสาหกรรม SME และ OTOP 5 โครงการ 27.5 ลานบาท หรือ 6.39 % เปนไป
ตามการทบทวนยุทธศาสตรจังหวัดที่เนนเรื่องนาเทีย่ วเปนนโยบายสําคัญ เรื่องเกษตรปลอดภัยและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนนโยบายรอง ถาแยกตามผลผลิตของสํานักงบประมาณจะเปนผลผลิตในดานการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 46 โครงการ 289.1 ลานบาท ดานสังคม 13 โครงการ 88.1 ลานบาท ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 11 โครงการ 46.2 ลานบาท ดานการรักษาความมัน่ คงและความสงบ
เรียบรอย 2 โครงการ 3 ลานบาท ดานการบริหารจัดการ 2 โครงการ 4 ลานบาท รวม 430,599,360 บาท
ประธาน
วงเงินงบประมาณที่ขอไป อาจจะตองมีการเพิ่มเติมขึน้ มาอีก คือ ในสวนที่ขอใหสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในพืน้ ที่ อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ซึ่งถือวาอยูใกลชิดประชาชน ไดชวยนําเสนอโครงการ
ขึ้นมาอีกสวนหนึง่ งบประมาณที่จะลงมาอยูในพืน้ ที่ของจังหวัดจะมีอยู 5 แทง คือ
1. งบประมาณของหนวยงาน จะเปนหนวยงานสวนกลางที่มาทําโครงการในจังหวัด จะเสนอ
ผานกรมและกระทรวงตนสังกัด
2. งบประมาณของหนวยงานสวนภูมิภาคที่อยูในจังหวัด เสนอผานกรมตนสังกัด
3. งบประมาณที่จังหวัดขอเอง ไดสรุปใหทราบแลว
4. งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภท องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ทองถิ่นตาง ๆ ก็จะออกขอบัญญัติของตัวเอง
5. งบประมาณตามนโยบายพิ เ ศษของรั ฐ บาล ซึ่ ง รั ฐ บาลป จ จุ บั น จะมี ง บประมาณตาม
นโยบายพิเศษ คือ SML จะจัดสรรใหจังหวัดตาง ๆ จังหวัดเพชรบุรีจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ 165 ลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตามที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรดวยพระโรคไขหวัดใหญ
และตองเขารับการรักษาพระองค ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551 ในการนี้ ผูวาราชการ
จังหวัด ไดมีหนังสือไปยังราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานพระราช
วโรกาสถวายพระพร ในนามของราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอใหพระองคทรงหายจาก
พระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 สํานักราชเลขาธิการได
แจงใหทราบวา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงขอบใจและทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยยิ่ง ในความ
หวงใยของทุกทาน มีพระราชกระแสวา น้ําใจและความปรารถนาดีของทานทั้งหลาย คือกําลังพระราชหฤทัย
สงเสริมใหทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วยิ่งขึ้น พรอมนี้ ทรงพระกรุณาพระราชทานพรมายังทานทั้งหลาย
ใหมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากสิ่งรายใด ๆ มาแผวพาน และใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันมหามงคลของชาติไทย คือเปนวันฉัตรมงคล
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทย และรัฐบาล
ไดเห็นชอบใหจัดงานรัฐพิธีทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2529 เปนตนมา เพื่อเปนการ
แสดงความจงรักภักดีและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สําหรับในป 2551 ตรงกับวันจันทรที่ 5 พฤษภาคม
จังหวัดกําหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานรัฐพิธี โดยผูรวมพิธีพรอม เวลา 07.30 น. การแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวน ขาราชการ พนักงานในสังกัด รวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ประธาน
เปนเรื่องขอความรวมมือ เนื่องจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 เปนวันหยุด แตมีกิจกรรมที่
สวนราชการตาง ๆ ควรจะตองมารวมกัน ขอความรวมมือใหมารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 ผลการประเมิ นการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2550
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตามที่ผูวาราชการจังหวัด ไดลงนามตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับรองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดใหดําเนินการในตัวชี้วัดที่กําหนดไวในคํารับรองใน
4 มิติ คือ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มิติที่ 3 ดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร ทางสํานักงาน ก.พ.ร. และบริษัทริส ไดมา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองดังกลาว ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ

- 13 2550 โดยจังหวัดเพชรบุรีไดคาคะแนนที่ 4.5330 ประกอบดวยมิติที่ 1 ได 4.6743 มิติที่ 2 ได 4.1047 มิติที่ 3 ได
4.4749 และมิติที่ 4 ได 4.5419 ซึ่งคาคะแนนที่ไดมากกวาปที่ผานมา ได 4.4929 สํานักงาน ก.พ.ร. จะเชิญ
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑเรื่องการจัดสรรเงินรางวัลทางวีดีทัศนทางไกล ในวันที่ 30 เมษายน 2551
ประธาน
ถือวาผลการทํางานอยูในเกณฑที่ดีขึ้น ขอขอบคุณ ถือเปนผลงานรวมกันแตละหนวยงาน
รับผิดชอบตามตัวชี้วัดตาง ๆ สามารถทําอยูในเกณฑดี ไมมีตัวชี้วัดที่เปนตัวถวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การประเมินผลการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 22
สถิติจังหวัด
ไดสงเจาหนาที่ไปสํารวจจากผูมาทองเที่ยว 800 คน จากรานคา จํานวน 257 ราน ไดทําการ
ประเมินผลการจั ดงานทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ ประชาชนสวนใหญ 63.1 % รับทราบ
เกี่ ย วกั บ การจั ด งานจากโปสเตอร ทราบจากวิ ท ยุ 45 % เปรี ย บเที ย บกั บ ป ที่ แ ล ว คื อ ทั้ ง 2 ประเภทยั ง มี
ความสํา คัญ สามารถเข า ถึงประชาชนไดมากที่สุด ดานวัตถุประสงคของผูที่มาเที่ยวงานพระนครคีรี ปนี้
ประชาชนสวนใหญตองการมาชมและเลือกซื้อสินคา 75 % ตองการชมไฟฟาบนพระนครคีรี 63.8 % ดานความ
พึงพอใจของกิจกรรมที่จัด ทุกกิจกรรมที่จัด ประชาชนมีความพอใจอยูในระดับปานกลางถึงสูงมาก ดานจุดเดน
ของงาน ครึ่งหนึ่งอยูที่การประดับไฟบนพระนครคีรี 48.8 % การจุดพลุไฟ ขอเสนอแนะ สวนใหญตอบวา
การจราจรมีปญหามาก สินคาราคาแพง 31.8 % หองน้ํามีไมเพียงพอ ไมควรจะเก็บเงิน สถานที่จอดรถมี
ไมเพียงพอ ดานการสํารวจรายไดจากการจําหนายสินคา จัดสินคาไว 10 ประเภท รายไดจากการขายสินคา
ทั้งสิ้น ประมาณ 21 ลานบาท สินคาที่ทํารายไดสูงสุดเปนสินคาประเภทเสื้อผา สินคาอื่น ๆ เชน รถซิ่ง บาน
ผีสิงห เครื่องหนังและกระเปา รานคาอาหาร
ประธาน
เรื่ อ งการประเมิ น การจั ด งานพระนครคี รี ให ทํ า ตั้ ง แต ป ที่ แ ล ว จั ง หวั ด มี แ นวคิ ด ว า การทํ า
กิจกรรมใหญ ๆ แตละเรื่องตองมีการสํารวจ ประเมินดวย โดยเฉพาะความพึงพอใจของประชาชน ไดมีการ
ประเมินในลักษณะนี้หลาย ๆ เรื่อง ปที่แลวไดมีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาล ปนี้คงตองมีการประเมินความพึงพอใจในนโยบาย SML ของรัฐบาล จะ
ใหสํานักงานสถิติประเมินความพึงพอใจในการทํางาน การปฏิบัติราชการของภาครัฐ ของจังหวัดเพชรบุรี วา
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยแคไหนในรอบ 1 ป การจัดงานพระนครคีรีมีถาเทียบกับปที่ผานมา ถือวา
ดีกวาปที่ผานมาในหลาย ๆ ดาน จํานวนคนที่เขามาชมงาน เฉพาะที่ขึ้นบนเขาวังทางเคเบิล้ คาร 9 วัน ประมาณ
76,000 คน คาดวารวมทั้งหมดไมนอยกวา 1 แสนคน รายไดประมาณ 21 ลานบาท รายไดจากการจําหนาย
บัตรที่ขึ้นพระนครคีรี 9 วัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา สูงกวาปที่แลว ปที่แลวเก็บบัตรไดประมาณ 1,100,000 บาท
ปนี้ 1,300,000 บาท การสรุปผลการจัดงาน ยอดรายรับและรายจาย จังหวัดจะสรุปภายใน 2 สัปดาห ขณะนี้
กําลังรวบรวมตัวเลขจากสวนราชการตาง ๆ จะนํารายรับและรายจายลงในเว็ปไซตตอไป

- 14 ผูแทนประธานหอการคาจังหวัด
จากการประเมินระยะเวลาการจัดงาน ทุกปจะจัดเกือบกุมภาพันธ ปนี้จัดชวง
เดือนเมษายน ซึ่งจัด 2 เทศกาลรวมกัน สอบถามประชาชนที่มาเที่ยวงาน ประชาชนตองการใหจัดแบบปนี้ ถามี
โอกาสปรับเปลี่ยนวันในการจัดงานจะมีปญหาหรือไม
ประธาน
จะรับขอสังเกตนี้ไปหารือกัน หลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปอยางเปนทางการ และหารือในการจัดงานปตอไปดวย งานที่จัดตามอําเภอตาง ๆ ใหนํามา
รวมกันในชวงเดือนเมษายน จะทําใหกิจกรรมการจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวมีหลายงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 ผลการดําเนินงานสํานักงาน กกต. จังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ในชวงเดือนเมษายน มีการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และสมาชิกองคองคการบริหารสวนตําบล 12 แหง ที่ครบวาระ มีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบต.
80.05 % ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 80.25 % นายก อบต. ถาสมัครคนเดียวบัตรเสียจะมาก บัตรไม
ประสงคจะลงคะแนนจะมากด ว ย สํา หรั บการเลือ กตั้ ง นายก อบต. และสมาชิก อบจ. กรณี ครบวาระ ได
ดําเนินการแลวตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2551 ผูมาใชสิทธิจะต่ํากวานายก อบต. คือผูมาใชสิทธิของนายก อบจ.
62.79 % บัตรเสีย 3.58 % สําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลตําบลทายาง ที่ไดมีการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 ปรากฏวาเขตเลือกตั้งมีผูสมัครตามจํานวนพอดี นายกสมัครคนเดียว การ
มาใชสิทธิการลงคะแนนของนายก 53.61 % สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 1 มาใชสิทธิ 48.91 % สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 มาใชสิทธิ 58.47 % เขตเลื อกตั้งที่ 2 มีคูแขง วันที่ 4 พฤษภาคม 2551 จะมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอํา อยูระหวางการดําเนินการ ขณะนี้เทศบาลตําบลจะครบ
วาระอีก 3 แหง คือ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ เทศบาลตําบลหัวสะพาน และเทศบาลตําบลบานแหลม ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ขณะนี้กรรมการสรรหา กกต. ทองถิ่น ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน อยูระหวาง
การรับสมัครบุคคลเพื่อเปน กกต. ทองถิ่น เปดรับสมัครระหวางวันที่ 28 เมษายน 2551 – 9 พฤษภาคม 2551
การเลือกตั้งทุกครั้งทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีการดําเนินการโครงการเลือกตั้ง
เชิงสมานฉันท ทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของใหผูสมัคร เพื่อลดการขัดแยงในชุมชน
ประธาน
การเลือกตั้งที่เหลืออยู ใหฝายปกครองและตํารวจในพื้นที่ไปประชุมรวมกัน พื้นที่ใดอาจจะมี
ความรุนแรง ใหมีการปองปราบไวกอน
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 15 5.6 ผลการดําเนินงานของสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สืบเนื่ องจากพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 เมษายน 2551 จึงสงผลใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ทั้ง 75 จังหวัด สิ้นสุดสภาพลง และใน พ.ร.บ. กําหนดใหจังหวัดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับอําเภอให
แลวเสร็จภายใน 90 วัน คือวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดใหแลวเสร็จ
ภายใน 180 วัน คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 จึงทําใหขณะนี้สภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด
ไมมีแลว
ประธาน

ตองรอมีการเลือกตั้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชาสัมพันธงานตลาดนัดสินคาเกษตรปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2
เกษตรและสหกรณจังหวัด ขณะนี้กําลังจัดอยูบริเวณลานรัฐพิธีหนาศาลากลางจังหวัด วันที่ 29 – 30 เมษายน 2551
จํานวน 2 วัน เปนสินคาที่เกษตรกรผูผลิตโดยตรงจากแหลงผลิตสินคาเกษตรภายในจังหวัดเพชรบุรี ไดนํา
สินคาเกษตรมาจําหนาย โดยรวมกับทางกระทรวงพาณิชย หอการคาภายใน นําสินคาธงฟา พัฒนาการจังหวัด
นําสินคา OTOP มาจําหนายดวย
ประธาน

ใชรถกระจายเสียงใหประชาชนไดรับทราบ ทําแผนพับแจกจายไปหนวยงานตาง ๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 เรื่องภัยแลง
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
เมื่ อ คราวประชุ ม สภากาแฟ CEO ได นํ า ป ญ หาเรื่ อ งความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวสะพานเรื่องภัยแลง ผูวาราชการจังหวัดไดสั่งการใหอําเภอเมืองเพชรบุรี
ดําเนินการแกปญหา ไดรับการแกไขปญหาดังกลาวเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การเตรียมการรับเสด็จฯ
ประธาน
ในกรณีที่มีการเสด็จพระราชดําเนินมาโดยทางรถยนต เรื่องเสนทางเสด็จ ฝากกรมทางหลวง
และสํานักงานบํารุงทาง เรื่องการดูแลเสนทางใหเรียบรอย ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
นายอําเภอ ใหปรึกษากันลวงหนา ปาย 2 ขางทาง จัดระเบียบใหเรียบรอย เรื่องการประดับธงสัญลักษณ ที่
ประดับไวเดิมใหวางแผนเปลี่ยนใหม จุดใดมีการประดับซุมเพื่อถวายพระเกียรติตามจุดตาง ๆ การเชิญชวน
ประชาชนมารวมรับเสด็จ โดยขยายจุดที่ตองทํารวมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีประชาชน 2 จังหวัดมาเขา
แถวร ว มกั น ให น ายอํ า เภอชะอํ า ไปปรึ ก ษากั บ นายอํ า เภอหั ว หิ น ตามเส น ทางฝาก นายอํ า เภอเขาย อ ย

- 16 นายอําเภอเมือง นายอําเภอบานลาด นายอําเภอทายาง และนายอํ าเภอชะอํา วางแผนเชิ ญผูนําองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หลังจากนี้จะเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การปรับปรุงเรื่องความสะอาด
ผูแทนประธานหอการคาจังหวัด
ขอความอนุ เ คราะห ท อ งถิ่ น แต ล ะท อ งถิ่ น ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งความสะอาด
ใหดําเนินการทําความสะอาดไดเลย ไมตองรอวันที่ 4 มิถุนายน 2551
ประธาน
มติที่ประชุม

จะรับไปปรึกษาในการประชุมทองถิ่น ขอใหเสนอพื้นที่มาดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจน
รับทราบ

6.5 การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ในชวง 5 เดือน
ประธาน
เหลือเวลาอีก 5 เดือน สิ่งที่จังหวัดขับเคลื่อนเคลื่อนตัวในภาพรวม ที่ทํามาแลวชวง 7 เดือน
และที่จะทําตอไปในชวง 5 เดือน มีเรื่องอะไรบาง นอกเหนือจากภารกิจของแตละสวนราชการ ในชวง 7 เดือน
และ 5 เดือนตอจากนี้ สิ่งที่จะเคลื่อนตัวในภาพหลัก ๆ คือ การดําเนินการตามนโยบายสําคัญ ๆ ของรัฐบาล
ดังนี้
1. เรื่องการจัดระเบียบสังคม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. การดําเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล คือ โครงการ SML ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่
ใหหมูบานและชุมชนตาง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 700 หมูบาน/ชุมชน ทําประชาคมเพื่อเสนอโครงการ
เขาไป ภายใตวงเงินที่ไดรับ 165 ลานบาท ซึ่งการเสนอโครงการของจังหวัดเพชรบุรีจะครบ 100 % ภายในเดือน
พฤษภาคม 2551
3. การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกปาไมและที่สาธารณะ ไดทํามาอยางตอเนื่องและจะ
เดินหนาตอไป พื้นที่ที่จะตองทําใหเรียบรอย คือ บริเวณริมหวยแมประจันต ขณะนี้อยูในระหวางขบวนการทาง
คดี และอยูในระหวางการตรวจสอบใหชัดเจนในบางจุด วาอยูในพื้นที่ผอนผันหรือโครงการ สทก. หรือไม
หลั ง จากนั้ น ต อ งดํ า เนิ น การให เ รี ย บร อ ย และป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารเข า ไปบุ ก รุ ก ในพื้ น ที่ ริ ม อ า ง อ า งเก็ บ น้ํ า
แกงกระจาน เนนไมใหมีการบุกรุกใหม สวนเกาจะดูวาอะไรที่อยูในระหวางการฟองรอง ควรจะมาเรงรัดใหเสร็จ
อางเก็บน้ําหวยผาก เนนการกําหนดพื้นที่ตั้งแตตน เพราะเปนการดําเนินการยังไมเสร็จ
งานประจํามี 2 เรื่อง ที่จะตองติดตาม คือ
1. ผลการทํางานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีคณะทํางาน มีรองผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานในการติดตามผลใหสํานักงานจังหวัดจัดประชุม เพื่อประเมินวาสิ่งที่ทํามาแลว 7 เดือน มีตวั ชีว้ ดั ใด
ที่นาหวงใย
2. การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ใหไดตามเปาหมายของรัฐบาล

- 17 3. การขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นา อาศั ย อํ า เภอ 8 อํ า เภอ ตามวิ สั ย ทั ศ น ที่ อํ า เภอได เ สนอไว
หลังจากนั้นไดเชิญนายอําเภอไปพบหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของโดยตรง ครบทุกอําเภอแลว
เรื่ อ งเฉพาะหน า ที่ จ ะต อ งทํ า คื อ การแก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นกั บ ประชาชนตาม
สถานการณ โดยเฉพาะสถานการณภัยตาง ๆ เรื่องที่เนนอยูตลอดเวลา คือ การสงเสริมการทองเที่ยว
เรื่องที่เชิญหัวหนาสวนราชการไปพบปะสภากาแฟตอนเชา ที่จวนผูวาราชการจังหวัด ครบทุก
หนวยแลว ใหกลุมหัวหนาสวนราชการที่รับเรื่องไปพิจารณา ในชวง 5 เดือนที่เหลือ ใหมีความเคลื่อนไหว
กลับมา บางหนวยงานเริ่มเสนอเขามาแลว จะมอบใหรองผูวาราชการจังหวัดไปติดตาม ใหเปนผลงานของสวน
ราชการนั้น สวนใหญที่พูดคุยเปนงานหลัก เปนนโยบายของกระทรวงอยูแลว เพียงแตจะมาชวยสนับสนุน
อยางไรบาง หลังจากนี้ในวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการ จะนําประเด็นเหลานี้มาใหรายงาน
ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการที่ไดไปสัมมนา 2 วัน หลังจากนี้จะใหสํานักงานจังหวัดสรุปสิ่ง
ที่ไดพูดคุยกัน จะนําไปขับเคลื่อนอยางไรตอไป
ดูเรื่องที่มีปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนที่อยูในสายงาน โดยเฉพาะปญหา
หลัก ๆ ที่เปนปญหาเรื้อรัง ทางรัฐบาลเปดชองทางใหมีการรองเรียนเขาไปหลายชองทาง แตละสวนราชการรูดี
อยูแลว ใหเตรียมความพรอมในเรื่องเหลานี้ ถามีการรองเรียน สามารถตอบชี้แจงไดทันที วิธีการรองเรียนที่
ไดผล คือ รองเรียนผานสื่อ
กิจกรรมการประกวดหนุมหนาหาวสาวหนาหวาน ไดผลในเชิงการประชาสัมพันธมาก เพราะ
เป น กิ จ กรรมที่ สื่ อ สนใจมากที่ สุ ด มี ก ารเผยแพร ไ ปทุ ก สื่ อ ขอขอบคุ ณ ผู นํ า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
นายอําเภอที่สงผูสมัครเขาประกวด
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)......................................บันทึกการประชุม
(นางชูชพี ไทยเอื้อ)
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(ลงชื่อ).......................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

