รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 8/2551
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2
----------------------------------ผูมาประชุม
ราชการสวนภูมิภาค
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
นายมงคล
นายนิรันดร
พ.อ.มานะ
พล.ต.ต.คเชนทร
นางวิไลรัตน
นายสุรศักดิ์
นายชวพันธุ
นายวิเชษฐ
นางศิริพร
นายบุญมั่น
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายธํารง
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายยืน
นายสมนึก
พ.ต.บวร

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
สมสมาน
วงศนา้ํ เพชร
คชพลายุกต
เดียวกูล
ชวยบุญ
อันตรเสน
อิ่มใจสุข
ขันติทัตสกุล
สุขตลอดชีพ
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
ธาตรีนรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
อวมสําอางค
ดีหะสิงห
แกวกอง

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
แทน สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี

-224. นายสุธี
25. นายธรรมศักดิ์
26. นายพิทักษ
27. นายชาญศักดิ์
28. นางสาวอารี
29. นายภูริธัช
30. นางศุภกร
31. นายวิบูลย
32. นางยุวนุช
33. นางสาวณุวรรณา
34. นายสุเทพ
อําเภอ
35. นายวรรโณ
36. นายวิศาล
37. นายธวัชชัย
38. นายวีรพล
39. นายไกร
40. นายมนัส
41. นายปราโมทย
42. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
43. พ.ต.อ.ภาณุเดช
44. พ.ต.ท.สวัสดิ์
45. พ.ต.อ.ชูสงา
46. พ.ต.อ.จรูญ
47. พ.ต.อ.บุญธรรม
48. พ.ต.ต.นันทกร
49. พ.ต.อ.มโนรถ
50. พ.ต.ท.จักรพันธ
51. พ.ต.ท.ชัยยุทธ
52. พ.ต.ท.สร

ไวปญญา
ชนะ
บุญชูกุศล
โพประยูร
กลิ่นทอง
มีแกว
โภคสวัสดิ์
วงศมาศา
นาคปทุมสวัสดิ์
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรและสหกรณจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พัฒนธรรม
สีนาก
ภูอาวรณ
จันดา
วรรณรัตน
เนียมหอม
สิทธานนท
แกงสันเทียะ
ถมยา
ซื่อตรงพานิช

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
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54.
55.
56.

พ.ต.ท.จรัญ
ร.ต.ต.สมศักดิ์
พ.ต.ท.ชวน
พ.ต.ท.ยุทธนา

57. พ.ต.ต.ชาญ
58. พ.ต.ท.อํานาจ

สามพวงบุญ
ไชยสุด
หอยสง
กิจพวงสุวรรณ
รามัญอุดม
หาญไฟฟา

59. ร.ต.อ.ดุสิต
ประสิทธิ์สุวรรณ
โกมลสุทธิ
60. พ.ต.ท.อาภากร
สํานักนายกรัฐมนตรี
61. นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
62. ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
63. ร.อ.เรืองศักดิ์
วุธนู
64. ร.ท.ณัฐวัฒน
พรมฝาย
65. น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
66. นายวรวรรธน
ภิญโญ
67. นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
68. นายราเชนทร
อุดมศิริ
69. นายจาตุรณต
สยนานนท
70. นายทรงพร
ยองใย
สุภาพจน
71. นายประสบชัย
72. นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
73. นายชัยพร
รูปนอย
74. นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
75. นางสาวปทมา
ศรีสวาง

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
แทน ผูบังคับการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผอ. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
ผอ.ศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานภาคกลาง เขต 2
แทน ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
76. นายโอกาศ
ยูนพิ ันธ
77. นายวสันต
ศรีสวัสดิ์
78. นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
79. นางเรณู
วองสงสาร
80. นางวรรณเพ็ญ
เกตุเล็ก
81. นายเอนก
ลาภผล
82. นายมณฑป
นพคุณ
83. นายยุษฐิระ
บัณฑุกุล
84. นายเขมชาติ
ปญจมทุม
85. นายสมเกียรติ
นวลละออง
86. นายประทีป
หอมจรรยา
87. นายทวี
อานอาชา
88. นายโสรัจ
ออไอศูรย
89. นางอุดม
นิลผึ้ง
90. นายสุรยุทธ
สันตจิต
91. นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
92. นายประวัติวทิ ย
สวัสดิ์ดวง
93. นายประจักษ
อันจุกฉุน
94. นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
95. นายสมชัย
นาคเงินทอง
96. นายสัมฤทธิ์
กีรติวรการ
97. นายสัมฤทธิ์
กีรติวรการ
98. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
99. นายประเมิน
อินทวงศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
100. นายปริญญา
บุญทวี
101. นายสุพัฒน
เปยนุช

ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผอ.ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แทน ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
รักษาการแทนผูอํานวยการจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี

-5102. นายอภิชา
อยูสมบูรณ
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
103. นายชาญณรงค
อินทสิทธิ์
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
104. นางปราณี
พันสะอาด
ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
105. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
106. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
107. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
108. นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
109. นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
110. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
111. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
112. นายไอยเรศ
ชัยกุล
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
113. นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
กระทรวงยุตธิ รรม
114. นายโปรง
วิมุตตา
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
115. นายชูเกียรติ
บุญทัน
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
116. นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
117. นางสาวสิรินทร
พุมงาน
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118. นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119. นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120. นายเริงศักดิ์
สวางแวว
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
121. นายวีระ
สุเมธาพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
122. ผศ.ไพฑูรย
ถิรโพธ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
123. นายสมหมาย
ลิ้มเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
124. นางสาวจุไรรัตน
จงออน
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
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126. นายสมรักษ
127. นางชญาดา
128. นางโกศล
129. นางอรสา
130. นายถาวร
131. นายธวัช
132. นางสาวโสภิดา
133. นายสุนนั ท
134. นายภักดี
135. นายมานะ
กระทรวงสาธารณสุข
136. นางประภาพร
137. นายสุชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
138. นายไพรัช
139. นายวาที
ภาคเอกชน
140. นางบุญสม
141. นายไฟซอล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142. นายพิชยั
143. นายพลกฤษณ
144. นายนจํารัส
145. นายภราดร
146. นายอนุชา
147. นายศุภชัย
148. นายจรัญ
149. นายอนวัช

สุวรรณคังคะ
แตวัฒนา
นาควัชรนานันท
หลักเมือง
รามโกมุท
รุงอวัสดา
เรืองโสภณ
สุรินทะ
นิลบุตร
พรหมเกิด
โพธิน์ อย

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
แทน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

อิฐวระ
มั่งมี

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

นุชนิยม
โครงเซ็น

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี

สันติเมธากุล
จันทรเกษ
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
สุภาษิต
วินิจโกศล
ไมจันทร
พงษลมิ้

แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
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ผูเขารวมประชุม
150. นางพัชราภรณ
151. นายเชิดพงษ
152. นางสาววรากุล
153. นางอําพัน
154. นายวุทธชัย
155. นายกฤช
156. นางชูชีพ
157. นางผกายพรรณ
158. นางพิมพลักษณ

แสวงศักดิ์
จันจะนะ
วัชญากาญจน
รุงแจง
อาภานุกูล
รางนอย
ไทยเอื้อ
สุรเสวี
ตั้งพงศาวลีกุล

เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
จาจังหวัดเพชรบุรี
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
2. ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝท.)
3. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 12
4. ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 4
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
6. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
7. ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
8. ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
9. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
10. นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
11. นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
12. นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
13. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
14. ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
15. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
16. ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
17. ผูจัดการศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขาเพชรบุรี
18. ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
19. ผูอํานวยการโครงการกอสราง 11 สํานักงานชลประทานที่ 14

-8เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม 1. การมอบประกาศเกียรติคุณแกผูไดรับการคัดเลือกตามโครงการเชิดชู
เกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2551 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี)
กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายใหจงั หวัดเพชรบุรีดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติผนู ําเครือขาย
พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2551 เพื่อเปนการกระตุนใหผูนาํ ชุมชน กลุมองคกร เครือขายและองคกรเครือขาย
พัฒนาชุมชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และเปนการใหความสําคัญ และสรางแรงจูงใจแกชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนดวยการประกาศเกียรติคุณ และยกยองชื่นชมผลงานของผูผานกระบวนการคัดเลือกเปนหมูบา น
เศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และผูนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนประเภทตาง ๆ จังหวัดเพชรบุรี ไดทํา
การคัดเลือกจากทุกอําเภอ รวม 17 กิจกรรม จึงขอเรียนเชิญทานผูว าราชการจังหวัดเพชรบุรี กรุณามอบ
ประกาศเกียรติคุณแกผูผานกระบวนการคัดเลือกตอไป
2. การมอบโลเกียรติยศแกขาราชการตํารวจผูมีผลงานดีเดน
ตํารวจภูธรจังหวัด ตามที่จงั หวัดเพชรบุรี ไดมอบหมายใหตาํ รวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนหนวยงานหลักเรงรัด
ดําเนินการปองกันและปราบปราม เพือ่ ลดความหวาดระแวงภัยจากอาชญากรรมที่มีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี อยางตอเนื่องตลอดมา นัน้
จากผลการปฏิบัติงานในชวงที่ผา นมา ปรากฏวาปจจุบันสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัด
เพชรบุรี มีสถิติคดีเกิดขึ้นลดนอยถดถอยลงไปเปนจํานวนมาก สงผลทําใหสังคมปลอดภัย ประชาอุนใจและ
มีความเชื่อมั่นตํารวจและองคกรตํารวจมากยิ่งขึน้
อันเปนผลจากการที่เจาหนาที่ตํารวจทุกฝายและทุกนาย
มีการเสียสละและทุมเทกําลังกาย กําลังใจ รวมมือกันทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในรายของ
1. พ.ต.ท.สมยศ ฉิมพาลี
รอง ผกก.กลุมงานสืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
2. ด.ต.อรุณ โพธิท์ อง
ผบ.หมู กลุมงานสืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
ที่ไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมัน่
มีความขยันหมั่นเพียร และใชปฏิภาณไหวพริบทําการสืบสวน
ปราบปรามอาชญากรรม และมีผลงานที่โดดเดนเปนที่ประจักษตอสายตาประชาชนและเพื่อนรวมงาน เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดังกลาว จึงขอเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ใหเกียรติเปนผูมอบโล
เกียรติยศแกขาราชการตํารวจทั้งสองรายตอไป
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เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. แนะนําหัวหนาสวนราชการ
หัวหนาสวนราชการที่ยายมาปฏิบัติงานใหมในพื้นที่จงั หวัด แนะนําตัวตอที่ประชุมตามลําดับ

ดังนี้
(1) นายสมหมาย ลิ้มเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
(2) พ.ต.ท.วีระยศ ชื่นกลิน่ ธูปศิริ รองผูกํากับสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน
(3) นายบุญมั่น
สุขตลอดชีพ ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
(4) นายนจํารัส
พริ้มพราย
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
2. ตามที่จังหวัดไดมีหนังสือขอพระราชทานถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เมื่ อ วั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2551 บั ด นี้ จั ง หวั ด ได รั บ แจ ง จากสํ า นั ก
ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วาทรงมีพระราชกระแสทรงขอบใจ จึงขอแจงใหขา ราชการ
และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ทราบโดยทั่วกัน
3. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาเปนการสวนพระองค เพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551
ณ วัดใหญสุวรรณาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีสวนราชการ ประชาชน รวมรับเสด็จฯ เปนจํานวนมาก
จึงขอขอบคุณสวนราชการที่เกี่ยวของ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดสนับสนุนการรับเสด็จฯ
ใหสําเร็จลุลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551

คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551 สรุปไดวา ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เปาหมายการเบิกจาย ภาพรวม 94 % งบลงทุน 74 % ผลการ
เบิกจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ภาพรวม 9,229.86 ลานบาท เบิกจาย 8,711.19 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 94.38 แยกเปน งบรายจายประจํา 6,168.02 ลานบาท เบิกจาย 6,116.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ
99.17 งบรายจายลงทุน 3,061.84 ลานบาท เบิกจาย 2,594.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.73

- 10 ประธาน
ผลการดําเนินงานการเบิกจายเงินงบประมาณ เปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด จึงขอ
ใหสวนราชการตรวจสอบ สวนราชการใดมีการเบิกจายต่ํามาก ใหกํากับควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปน
ไปตามระเบียบและกําหนดเวลา หนวยงานที่ไมสามารถเบิกจายไดทัน ใหเรงรัดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน และ
กันเงินใหทันภายในกําหนดเวลาดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ.2540
ซักซอมความเขาใจการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ถือปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ที่ไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับ
ประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการ ไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยสรุปใหหนวยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติดังนี้ คือ
1. จัดใหมีสถานที่ตั้งของศูนยขอมูลขาวสารของราชการในของหนวยงานของรัฐ และจัดทํา
ปายชื่อศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานติดไวดวย
2. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวยงาน ประจําศูนยขอมูลขาวสารฯ โดยตรง
3. จัดใหมีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนภายในศูนยขอมูลขาวสาร
4. มีการจัดเก็บขอมูลขาวสารโดยจัดตั้งเปนแฟมไวในศูนยขอมูลขาวสาร และแยกขอมูล
ออกเปนหมวดหรือเรื่อง ตามมาตรา 9 (1) – (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
5. จัดใหมีการใหบริการขอมูลขาวสาร โดยแนะนําใหประชาชนตรวจดูขอมูลเบื้องตน จาก
ดรรชนี ขอมู ลข า วสาร และการคน หาข อมูลขา วสาร หรือกรณีมี การจัดแยกขอมูลข า วสารที่มี ไว ให บริก าร
ประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหาก จะตองใหคําแนะนําแกประชาชนวาจะตองไปติดตอขอตรวจขอมูล
ขาวสาร ณ ที่ใด อยางไร
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ ตองจัดเตรียมไว
ใหประชาชนตรวจดู ใหจัดเตรียมขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 (1) – (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.25410
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 4.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
นํา เรี ย นการดํ า เนิ น การตามคํ า รั บ รองการปฏิบั ติ ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจําปงบประมาณ 2551 มติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหที่ประชุมทราบและขอความรวมมือในการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
(1) จังหวัดเพชรบุรี จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2551
ตามกรอบที่สํา นั ก งาน ก.พ.ร. กํ า หนด โดยในมติที่ 4 ด า นการพัฒ นาองคก ร กํา หนดตัว ชี้วัดที่ 11 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีหนวยงานหลักรับผิดชอบ 8 หนวยงาน
ประกอบดวย สํานักงานจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(2) หลักการของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการมุงเนนใหการนําองคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี
ความยืดหยุนคลองตัว สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัดสินใจ
โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคกร
เป น การอธิ บ ายถึ ง ภาพรวมในป จ จุ บั น ของจั ง หวั ด สภาพแวดล อ มในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวมสิ่งสําคัญที่มีผลตอการ
ดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่จังหวัดเผชิญอยูรวมถึงระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของจังหวัด
สวนที่ 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยคําถามตาง ๆ จํานวน 7 หมวด ในแตละ
หมวด จะเปนแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําจังหวัดไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ และเกณฑในแตละ
หมวดจะมีค วามเชื่ อ มโยงกั น ระหว า งหมวดตา ง ๆ เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึง การบริห ารจั ด การที่ ดี ต องมี ค วาม
สอดคลอง และบูรณาการกันอยางเปนระบบ ประกอบดวย หมวดที่ 1 การจัดองคกร หมวดที่ 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัดการวิเคราะห
และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ
การดําเนินการ

- 12 (3) การดําเนินการของจังหวัด
จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางาน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อดําเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2 คณะ ประกอบดวย
(1) คณะการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เปนกรรมการและเลขานุการ
(2) คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีหัวหนาสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี เปนประธานคณะทํางาน และเจาหนาที่จากหนวยงาน 8 หนวยงานหลัก ที่รับผิดชอบการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนคณะทํางาน
ทั้งนี้ ขอความรวมมือสวนราชการที่เปนหนวยงานหลัก และสวนราชการที่เกี่ยวของทุกหนวย
ในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและคําอธิบาย พรอมทั้งเอกสารอางอิง เพื่อรองรับการตรวจติดตามของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ตอไปดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัด นําเรียนสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัด จํานวน 5 เรื่อง

สรุปได ดังนี้
(1) การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิ บัติราชการจั งหวัดเพชรบุรี ประจําป 2551
ในรอบ 9 เดือน คะแนนอยูในเกณฑ 2.4 อยูในระดับ 50 % มีตัวชี้วัดที่ตองรอการประเมินจากสวนกลางอีก
7 ตัวชี้วัด จากการคาดการณ คาดวาการทํางานตามคํารับรองฯ จะมีผลงานไมนอยกวาในปที่แลว ตอจากนี้
เหลืออีกหนึ่งเดือนที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามตัวชี้วัด จึงขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรง
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
(2) งบประมาณป 2550
งบประมาณที่ จั ง หวั ด ได รั บ การจั ด สรรในป ง บประมาณ 2550 จํ า นวน
11,136,124,194.92 บาท แยกประเภท ดังนี้
1. งบประมาณของสวนราชการ (สวนกลาง/ภูมิภาค) จํานวน 7,990,736,966.69 บาท
1.1 งบประจํา
5,664,547,447.17 บาท
1.2 งบลงทุน
2,097,610,513.33 บาท

- 13 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,145,387,228.23 บาท
2.1 งบประจํา
1,055,674,871.13 บาท
2.2 งบลงทุน
1,034,037,485.97 บาท
(3) สถานการณยาเสพติด
การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในระดับปานกลาง การปฏิบัติการในทุกดาน รอบ
6 เดือน มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และเกินเปาหมายที่ตั้งไว สวนการขยายผลในเรื่องนี้จะมีการใช
มาตรการยึดทรัพยผูคายารายใหญดวย มีการจัดทําโครงการรวมกับคณะสงฆ ในโครงการพุทธวิถี ซึ่งเปน
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อแกไขปญหาจากยาเสพติด
(4) การดําเนินงานตามโครงการเรงดวนของรัฐบาล
(4.1) การดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ผลการดําเนินงานเกินรอยละ 90
(4.2) การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ไดรับ
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 64 หมูบาน 64 ลานบาท และกรมการปกครองกําลังทยอยโอนงบประมาณมาให
จั ง หวั ด การดํ า เนิ น งานตามโครงการดั ง กล า ว มี ร ะยะเวลาที่ นั บ จากเวลาที่ ไ ด รั บ งบประมาณ หากการ
ดําเนินงานอยูระหวางการสิ้นปงบประมาณ ก็ใหขอขยายและขอกันเงินได
(5) การดําเนินการตามนโยบายของจังหวัด
(5.1) โครงการตาลล า นต น สรุ ป ผลการปลู ก ตาล 3 ป (2549 – 2551) รวม
1,177,493 ตน ขณะนี้ไดปดโครงการแลว
(5.2) การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน ไดดําเนินการเนนหนักที่บริเวณ
หาดเจาสําราญ คลองโตนดนอย และหวยแมประจันต มีพื้นที่เขาสูกระบวนการ 130 ราย บางสวนอยูระหวาง
การเจรจา เพื่อนําพื้นที่กลับมาเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หากไมไดขอยุติเรื่องจะเขาสูกระบวนการทาง
ศาลตอไป
(5.3) การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
การขับเคลื่อนวิสัยทัศนดานการทองเที่ยว จากขอมูลที่ไดรับการรายงานจาก
สํานักงานคลังจังหวัด ทําใหทราบวาจํานวนนักทองเที่ยวในปนี้ มีการขยายตัวมากกวาปที่แลว ชี้ใหเห็นถึงการ
ขับเคลื่อนทําไดผล สําหรับการขยายผลจะไดมีการนัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป
ในสวนที่เปนปญหาอุปสรรคดานการแกไขปญหาลิง คือการทําหมันลิงทุกตัว
ปลูกพืชบนเขาเพื่อเปนอาหารลิง และกําหนดจุดใหอาหารลิง การวางแผนระยะยาว จะมีการบูรณาการ ปญหา
อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาลิงรวมกับ 13 จังหวัด มาทําเปน WORK SHOP
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ดา นการป อ งกั น ป ญหาอาชญากรรม ยั ง สามารถควบคุ ม สถานการณ ไ ด
ปญหาเบาบาง เปนการดําเนินงานของเจาหนาที่ไดเปนตามเปาหมาย
(5.5) การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของจั ง หวั ด
ประจําป
การสํ า รวจความคิด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของจั ง หวั ด
ในรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จังหวัดจําเปนตองทราบทิศทางความตองการของประชาชน เพื่อการ
ดําเนินงานใหตรงตามความตองการของคนเมืองเพชรบุรีในปหนา ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักงานสถิติจังหวัด
ดําเนินการและสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเปนรูปเลมเรียบรอยแลว
5.2 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีตอ
การบริหารงานจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2551
รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีตอการ
สถิติจังหวัด
บริหารงานจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2551 ใหที่ประชุมทราบวา ในการสํารวจใชวิธีเลือกตัวยางแบบ Stretificial
Multi Stage Sampling แบงประชากรออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย
(1) ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยูในครัวเรือนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ของทุกอําเภอในจังหวัด จํานวน 800 ราย โดยกระจายตามเพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพการทํางาน
(2) ขาราชการ/พนักงานที่สังกัดหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนในจังหวัด จํานวน 200 ราย
โดยกระจายตามตําแหนง/หนาที่ในการทํางาน
สรุปผลการสํารวจ ปรากฏตามเอกสารที่แจกจายโดยสรุป ดังนี้
1) รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นของความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
จังหวัด เมื่อบริหารงานครบ 1 ป เรื่องประชาชนจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพรวดเร็ว ทันใจในระดับเปอรเซ็นต
ของความพึงพอใจที่สูง โดย 3 อันดับแรก ตามลําดับประกอบดวย ไดรับความสะดวกรวดเร็วเมื่อไปติดตอหรือ
ประสานงานกับหนวยงานราชการ/ขาราชการมีประสิทธิภาพในการทํางาน และหนวยงานราชการเอาใจใสใน
การรับทราบหรือแกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชน
2) รอยละของประชาชนจําแนกตามระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัดแตละ
ดาน ดังนี้
(1) ด า นเศรษฐกิ จ 3 อั น ดั บ แรก ตามลํ า ดั บ ประกอบด ว ย การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาแหล ง
ทองเที่ยว/การสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปะ และการแนะนําทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนการเรียนรูในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
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การรณรงคใหออกกําลังกาย/การฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเมืองชายฝง
แมน้ําเพชรบุรี และเรื่องการสาธารณสุข
3) รอยละของประชาชนจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผูวา
ราชการจังหวัด และทีมงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล ผลการดําเนินงานตามนบายของรัฐบาล ทุก
นโยบายประสบผลสํ า เร็ จ มากกวา ร อ ยละ 74 โดยนโยบายที่ป ระสบความสํ า เร็ จ มากที่ สุด 3 อัน ดับ แรก
ตามลํา ดับประกอบดวย นโยบายการดําเนิ นงานโครงการหลั กประกันสุขภาพถวนหนา /นโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และการเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง
4) ปญหาที่ ตองการใหผูวาราชการจังหวัด เขา ไปแกไขเรง ดวน ตามลําดับประกอบดว ย
การแกไขปญหายาเสพติด/การสรางรายไดหรือการสงเสริมอาชีพ/ปญหาการวางงาน/ปญหาภาวะหนี้สิน และ
ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
โดยสรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัดดานตาง ๆ โดยภาพรวม ดังนี้
1. ประชาชนมีความพึงพอใจ สูงถึง 91.6 %
2. หนวยงานภาครัฐมีความพึงพอใจ สูงถึง 97 %
3. หนวยงานภาคเอกชน มีความพึงพอใจ สูงถึง 93 %
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางพิมพลกั ษณ ตัง้ พงศาวลีกุล)
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(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

