รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 9/2551
วันจันทรที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 13.30 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
นายนิรันดร
พ.อ.มานะ
นางวิไลรัตน
นายจินดา
นายชวพันธุ
นายวิเชษฐ
นายชาลี
นายบุญมั่น
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางอารีย
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายยืน
นายบวร
พ.อ.ภูธนา
นายวีระศักดิ์
นายประทีป

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สมสมาน
วงศนา้ํ เพชร
เดียวกูล
แอกทอง
อันตรเสน
อิ่มใจสุข
ฉ่ําแชม
สุขตลอดชีพ
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
อุณอนันต
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
อวมสําอางค
จันทรวงศ
มิตรชอบ
ประภาวัฒนเวช
ธรรมาภิมุขกุล

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

-224. นายพิทักษ
25. นายกิตติ
26. นางสาวอารี
27. นายภูริธัช
28. นางศุภกร
29. นายอรุณ
30. นางยุวนุช
31. นางสาวณุวรรณา
32. นายสุเทพ
อําเภอ
33. นายวรรโณ
34. นายวิศาล
35. นายธวัชชัย
36. นายวีรพล
37. นายคงศักดิ์
38. นายชวลิต
39. นายปราโมทย
40. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
41. พ.ต.ท.ชาลี
42. พ.ต.ท.บุญเลิศ
43. พ.ต.อ.ชาลี
44. พ.ต.อ.ชูสงา
45. พ.ต.ท.อนันต
46. พ.ต.อ.บุญธรรม
47. พ.ต.อ.พีรพล
48. พ.ต.อ.มโนรถ
49. พ.ต.ท.ทัศนัย
50. พ.ต.ต.อาวุธ
51. พ.ต.ต.รังสฤษดิ์
52. พ.ต.ท.จรัญ

บุญชูกุศล
พัฒนเจริญ
กลิ่นทอง
มีแกว
โภคสวัสดิ์
แสงหิรัญ
นาคปทุมสวัสดิ์
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
สุดลาภา
ปราบพาล
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
แทน นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เดชศิริ
บวรมหาชนก
สรอยสุมนฑา
ภูอาวรณ
เวชศิลป
วรรณรัตน
ไชยพงศ
สิทธานนท
ทรัพยสุข
ศิลาสุวรรณ
เมืองวิจิตร
สามพวงบุญ

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน

-353. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
54. พ.ต.ท.ชวน
55. พ.ต.ท.โกเศรษฐ

รังสิมันต
หอยสง
สาอุ

56. พ.ต.ต.ชาญ
57. พ.ต.ท.อํานาจ

รามัญอุดม
หาญไฟฟา

58. ร.ต.อ.วิโรจน
บํารุงกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรี
59. นางสาวศิริพร
วัฒนสุวกุล
กระทรวงกลาโหม
60. ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
61. ร.อ.เรืองศักดิ์
วุธนู
62. ร.ท.ณัฐวัฒน
พรมฝาย
63. น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
64. นายกฤติเดช
จิตรโอฬาร
65. นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
66. นางสาววิชาดา
จุนบุญ
67. นายจาตุรณต
สยนานนท
68. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
พฤกษอารักษ
69. นางสาวสุมาลี
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
70. นางสาวสายใจ
สุกระจาง
71. นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
72. นางสาววินาวรรณ
แกวเมืองเพชร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
73. นายโกศล
เรืองสวาง
74. นายสนิท
สกุทา
75. นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายศรียานนท)
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 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.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
ผอ.ศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอาํ นวยการ ททท. สํานักงานภาคกลาง เขต 2
แทน ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอ ํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
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76. นางเรณู
วองสงสาร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
77. นางวรรณเพ็ญ
เกตุเล็ก
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
78. นายมณฑป
นพคุณ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
79. นายยุษฐิระ
บัณฑุกุล
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
80. นายสมเกียรติ
นวลละออง
81. นายอานนต
ที่ปรึกษา
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
82. นางนันทนา
แฮวอู
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
83. นายนที
สะอาดนัก
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
84. นายฉัตรชัย
สัตยุตม
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
รัตนอําภา
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
85. นางปทมา
86. นายคนึง
พงษศรีเจริญสุข
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
87. นายทรงศักดิ์
เสาวัง
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
88. นายเกษม
ชุมแอน
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
89. นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สนง.ชลประทานที่ 14
90. นายศุภชัย
เมงพัด
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
91. นายสมชัย
นาคเงินทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
92. นายสวาง
รัตนนรา
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
93. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
94. พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
95. นายวิรุฬห
ศรีสนิท
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
96. นายอภิชา
อยูสมบูรณ
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
97. นายชาญณรงค
อินทสิทธิ์
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
98. นายมนูญ
ศุภนิจวัฒนา
แทน ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
99. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
100. นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
101. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
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102. นางนิธิมา
ไชยชโย
103. นางสาวณัฐวดี
โรจนเจริญทรัพย
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
104. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
105. นายพงษนรินทร
อัศวเศรณี
106. นายทรงเกียรติ
เชาวนโอภาส
107. นายสมเกียรติ
พิมพพรวงษ
108. นายไอยเรศ
ชัยกุล
กระทรวงยุตธิ รรม
109. นายเฉลิมพล
ฤทธิรงค
110. นางนันทนิช
ตรีเทพ
111. นายกฤช
กระแสรทิพย
112. นายชูเกียรติ
บุญทัน
กระทรวงแรงงาน
113. นายกิตติ
ภูศรี
กระทรวงวัฒนธรรม
114. นายสมจิตร
เรืองทิพย
กระทรวงศึกษาธิการ
115. นายสุชล
บุญไทย
116. นายวีระ
สุเมธาพันธุ
117. ผศ.รวิวงศ
ศรีทองรุง
118. นางสาวจุไรรัตน
จงออน
119. นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
120. นายสมหมาย
ลิ้มเจริญ
121. นางอังคณา
พลังกูร
122. นายชาญณรงค
รัตนา
123. นายวรวิทย
กิตติคุณศิริ
124. นายจํานงค
สุขชู
125. นายถาวร
รุงอวัสดา
126. นายธวัช
เรืองโสภณ

แทน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
แทน การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
แทน ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

-6127. นางสาวโสภิดา
128. นายสุนนั ท
129. นายจรัสพงษ
130. นายณรงค
131. นายพูลจิตร
กระทรวงสาธารณสุข
132. พ.จ.อ.เผา
133. นายจํานงค
สํานักงานอัยการสูงสุด
134. นายไพรัช
135. นายวาที
ภาคเอกชน
136. นางสาวศิริรัตน
137. นายสมมาตร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
138. นางสุขใจ
139. นายสุรวัฒน
140. นายพิชยั
141. นางสาวปรนัย
142. นายนจํารัส
143. นายภราดร
144. นายอธิก
145. นายอนุชา
146. นายอิศรพงศ
147. นายวรรธน
ผูเขารวมประชุม
148. นางสาววรากุล
149. นางอําพัน
150. นายกฤช
151. นางชูชีพ
152. นางผกายพรรณ

สุรินทะ
นิลบุตร
วรรณสอน
นิติกาล
สุคนธปฏิภาค

แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

อนันจิว๋
หลวงไกร

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

รัตนจงจิตกร
ชัยวัฒนพันธ

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
อยูเปนสุข
สันติเมธากุล
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
คงจรูญ
สุภาษิต
แสงมณี
เติมวรรธนภัทร

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม

วัชญากาญจน
รุงแจง
รางนอย
ไทยเอื้อ
สุรเสวี

หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

-7153. นางเบญจวรรณ
ใจปราสัย
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
154. นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
155. นางสมถวิล
ศิลประเสริฐ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
156. นายชัยรัตน
อังศุคะวาทิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
มุขรัตน
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 1 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
157. นางสาวสุวรัตน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร)
2. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
3. ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝท.)
4. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 12
5. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
6. ผูอํานวยการทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
7. ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
8. หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
9. ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
10. ผูอํานวยการจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
11. ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 4
12. ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
13. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
14. นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
15. นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
16. ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
17. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
18. ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาเพชรบุรี
19. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
20. ผูกํากับการวิทยาการ เขต 16 (เพชรบุรี)
21. ประธานชมรมกํานัน-ผูใหญบาน จังหวัดเพชรบุรี
22. หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
23. จาจังหวัดเพชรบุรี
24. เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี

-8เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม 1. พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม จํานวน 39 ทุน และมอบ
ชอดอกไมใหแกนักกีฬานักเรียนพิการ จํานวน 4 คน
มูลนิธิคุณพุม โดยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานมูลนิธิฯ ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก และ
เด็ก พิการทุกประเภท เพื่อใหผูปกครองนําไปพัฒ นาบุตรหลานพิการใหไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ และ
การศึกษาที่ตรงตามความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาใหแกเด็กพิการทุก
ประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ จํานวน 7,869 ทุน ซึง่
ขณะนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาอนุมัติทุนใหกับเด็กพิการในเขตจังหวัดเพชรบุรีแลว จํานวน 39 ทุน รวม
เปนเงิน 266,000 บาท จึงขอเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุม และขอเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดมอบชอดอกไมแกนักกีฬาที่เขารวมแขงขันกีฬานักเรียนพิการ
จํานวน 4 คน ตอไปตามลําดับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2551 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ จะเสด็จพระราชดําเนิน
มาสดับพระธรรมเทศนา ณ วัดในจังหวัดเพชรบุรี สวนจะเปนวัดใดจะประสานใหทราบอีกครั้งหนึง่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 พิธีบํา เพ็ ญกุศ ลถวายแดพ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกลา เจาอยู หั ว เนื่ องในวั น
พระจอมเกลาเจาอยูหัว

ผูแทนหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี การจัดงานวันพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระที่นั่งเวชยันต
วิเชียรประสาท พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานในพิธี จึงใครขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการรวมพิธีพรอมกัน ซึ่งพิพิธภัณฑฯ ไดมีหนังสือแจงเวียนทุก
สวนราชการไดทราบแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

-93.2 พิธวี างพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปยะมหาราช
ดวยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป เปนวันปยมหาราช ซึ่งจังหวัดไดจดั ใหมพี ธิ วี างพวงมาลา
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ณ พระรามราชนิเวศน
(วังบานปน) เปนประจําทุกป
เพื่อใหการจัดพิธีในครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ จังหวัดไดแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบฝายตาง ๆ โดยประกอบดวย
1. ฝายอํานวยการและประสานงาน และจัดเครื่องราชสักการะ มีหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เปนผูรับผิดชอบ
2. ฝายสถานที่ มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูรับผิดชอบ
3. ฝายรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร มีผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
เปนผูรับผิดชอบ
เชิญชวนสวนราชการ หนวยงาน สมาคม ชมรม สถานศึกษา และคณะบุคคลตาง ๆ นําพวงมาลา
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย
ในเวลา 08.00 น. โดยชมรมนิสิตเกาจุฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี จัดใหมี
การประกวดพวงมาลา
- รางวัลที่ 1 เงินสด จํานวน 3,000 บาท
- รางวัลที่ 2 เงินสด จํานวน 2,000 บาท
- รางวัลที่ 3 เงินสด จํานวน 1,500 บาท
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การไวทุกขในหวงวันพระราชพิธพ
ี ระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ดวยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 เห็นชอบตามที่สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอวา ในหวงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551 ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ขอความรวมมือใหประชาชนไวทุกขโดยทั่วกัน ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551
เปนเวลา 3 วัน
(2) ขอความรวมมือใหสถานีวทิ ยุและโทรทัศน ควบคุมดูแลรายการทีอ่ อกอากาศใหเหมาะสม
(3) ใหสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแหง ลดธงครึ่งเสา

- 10 จึงขอแจงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เพื่อใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและแจงหนวยงาน
ในสังกัดถือปฏิบัติ พรอมทั้งดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไดมีหนังสือแจงเวียนไปถึงทุกสวนราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรียบรอยแลว
ประธาน
ราชการ ดังนี้

ในหวงเวลาไวทุกข 3 วัน คือ วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551 ใครขอความรวมมือทุกสวน

1. ใหขาราชการ พนักงาน/ลูกจาง แตงกายไวทุกข
2. หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ใหลดธงครึ่งเสา เปนเวลา 3 วัน
3. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดูแลสถานบริการ ใหแจงขอความรวมมือสถานบริการ ใหงด
หรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 สรุปผลการดําเนินงานการบริหารงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 2551
หัวหนากลุมงานขอมูลฯ สนจ.พบ. สรุปผลการดําเนินงานการบริหารงานจังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ
2551 ภายใตภารกิจ ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี
2. การดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
3. การดําเนินงานตามวิสัยทัศนจังหวัด และโครงการสําคัญของจังหวัด
3.1 ดานสงเสริมการทองเที่ยว
3.2 ดานสงเสริมเกษตรปลอดภัย
3.3 ดานสงเสริมการบริหารโดยมีสวนรวม
1. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ในป 2550 จังหวัดเพชรบุรี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัด (GPP) 16 สาขาการผลิต เทากับ 53,241 ลานบาท เปนลําดับที่ 33 ของประเทศ GPP ตอหัว จํานวน
117,133 บาท/คน/ป เปนลําดับที่ 18 ของประเทศ
แนวโนมเศรษฐกิ จครึ่ง ปห ลั ง (กรกฎาคม 2551 – ธันวาคม 2551) คาดว าจะชะลอตัว ลง
สาเหตุมาจากราคาน้ํามัน สถานการณทางการเมือง และราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักมีแนวโนมปรับลดลง
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ.2551 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 – 26 กันยายน 2551
รายจายประจํา งบประมาณ 6,947.20 ลานบาท เบิกจาย 6,795.79 คิดเปนรอยละ 97.82 รายจายลงทุน
งบประมาณ 3,095.06 ลานบาท เบิกจาย 2,854.32 คิดเปนรอยละ 92.92 ภาพรวม งบประมาณ 10,042.26
ลานบาท เบิกจาย 9,650.11 คิดเปนรอยละ 96.09
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2.1) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดเพชรบุรี มีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทั้งสิ้น 724 กองทุน แยกเปนกองทุน
หมูบาน 694 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 30 กองทุน ผลการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลได 560 กองทุน จํานวน
สมาชิกกูเงินทั้งสิ้น 84,289 ราย จํานวนผูกู 63,601 ราย จํานวนเงินกู 1,359,066,900 บาท เพื่อนําไปประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 50,276 ราย เปนเงิน 1,095,008,600 บาท คาขาย 10,442 ราย เปนเงิน 200,434,800 บาท
อุตสาหกรรม 424 ราย เปนเงิน 8,856,500 บาท และชาง/บริการ 2,459 ราย คิดเปนเงิน 54,767,000 บาท
2.2) โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
- นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อแกไขปญหาความยากจน ในป 2549 จังหวัดเพชรบุรี
มีผูประกอบการทั้งสิ้น 318 ราย ถึงป 2551 ยังมีผูประกอบการอยู 237 ราย เลิก 81 ราย การจัดระดับความ
เขมแข็งของกลุมผูผลิตที่มีความกาวหนา จํานวน 128 ราย ระดับปานกลาง จํานวน 84 ราย ระดับปรับปรุง
จํานวน 28 ราย ตองการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ สงเสริมการจัดทําแผนธุรกิจ และประสานผูผลิตนําผลิตภัณฑไปจําหนายทั้งในและนอกจังหวัด สรุป
ยอดรายไดจากการจําหนายสินคา OTOP (ตุลาคม 2550 – สิงหาคม 2551) จํานวนทั้งสิ้น 1,490,491,980 บาท
2.3) หมูบานตนแบบแหงการเรียนรู หลักการดําเนินการ คือ เปนแหลงเรียนรูทุกรูปแบบที่
ไมมีการสอนในโรงเรียน เปนศูนยกลางการคนควา แลกเปลี่ยนความรู และเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชน โดยดําเนินการอําเภอละ 1 หมูบาน ปจจุบันการดําเนินงานของศูนยเรียนรูชุมชน ดําเนินการได
ครบถวน 100 %
2.4) การขับเคลื่อนแบบชุมชน แผนชุมชน คือ ผลสะทอนปญหาความตองการของชุมชน
เปนเครื่องวัดความเขมแข็งของชุมชน เปนรากแกวในการแกไขปญหาของชุมชน และสราง “วาระชุมชน” ให
ชุมชนตื่นตัว เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้น
ติดตามประมวลผล และขั้นขยายผล
การประเมินผลการจัดระดับแผนชุมชน ในภาพรวม หมูบานเปาหมาย 735 หมูบาน อยูใน
ระดับดีมาก จํานวน 17 หมูบาน ดี จํานวน 641 หมูบาน พอใช จํานวน 70 หมูบาน ต่ํากวาเกณฑ จํานวน
7 หมู บ า น การนํ า โครงการ/กิ จ กรรมจากแผนชุ ม ชนไปบรรจุ ไ ว ใ นแผนพั ฒ นาตํ า บล 3 ป และข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ป 2552 จํานวน 3,001 โครงการ จากจํานวนโครงการในบัญชีที่จัดสงใหองคการปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 6,199 โครงการ หมูบานเปาหมาย 93 ตําบล

- 12 2.5) กิ จ กรรมส ง เสริ ม เกี่ ย วกั บ เด็ ก และเยาวชน โดยมี ก ารจั ด ทํ า โครงการคาราวาน
เสริมสรางเด็ก โครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท/พื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน
โครงการตําบลนาอยูสําหรับเด็กและเยาชน โครงการสานใยรักแหงครอบครัว โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
สภาเด็ก โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเขมแข็ง เทิดไท
องคราชันย โครงการครอบครัวอบอุน - กิจกรรมรณรงคการใชเวลาของครอบครัวอยางมีคุณภาพ
2.6) โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบานและชุมชน (SMC) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ไดจําแนกแบงขนาดหมูบาน/ชุมชน ออกเปน 7 หมวด ไดแก หมูบานชุมชน ขนาด
51 จํานวนประชาชนไมเกิน 50 คน
ไดรับจัดสรรงบประมาณ 50,000 จํานวน 1 หมูบาน/ชุมชน
52 จํานวนประชาชนไมเกิน 51 – 150 คน ไดรับจัดสรรงบประมาณ 100,000 จํานวน 28 หมูบาน/ชุมชน
53 จํานวนประชาชนไมเกิน 151 – 250 คน ไดรับจัดสรรงบประมาณ 150,000 จํานวน 61 หมูบาน/ชุมชน
S จํานวนประชาชนไมเกิน 251 – 500 คน ไดรับจัดสรรงบประมาณ 200,000 จํานวน 276 หมูบาน/ชุมชน
M จํานวนประชาชนไมเกิน 501 – 1,000 คน ไดรับจัดสรรงบประมาณ 250,000 จํานวน 280 หมูบาน/ชุมชน
L จํานวนประชาชนไมเกิน 1,001 – 1,500 คน ไดรับจัดสรรงบประมาณ 300,000 จํานวน 59 หมูบาน/ชุมชน
XL จํานวนประชาชนไมเกิน 1,501 คนขึ้นไป ไดรับจัดสรรงบประมาณ 350,000 จํานวน 30 หมูบาน/ชุมชน
โครงการที่หมูบานชุมชนสงโครงการให สพศ. พิจารณา จํานวน 735 หมูบาน จํานวน 900
โครงการ งบประมาณ 165,400,000 บาท แยกเป น ด า นสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 3 โครงการ
งบประมาณ 70,000 บาท ดานการเกษตร จํานวน 341 โครงการ งบประมาณ 61,703,201 บาท ดานสงเสริม
รายไดและอาชีพจํานวน 19 โครงการ งบประมาณ 4,220,000 บาท ดานสวัสดิการชุมชน จํานวน 500 โครงการ
งบประมาณ 91,726,799 บาท และดานอื่น ๆ จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 7,050,000 บาท
2.7) การจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ จากสภาพปญหาปาไมถูกทําลาย ปาไม
เสื่อมโทรม พื้นที่ปาถูกบุกรุก ทําใหพื้นที่ปาไมลดลง จังหวัดจึงไดจัดทําแนวทางในการแกไขปญหา โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ คือ จัดทําแผนโครงการเสนอกรมปาไม จัดประชุมชี้แจงชาวบานสรางความเขาใจ
และการมีสวนรวม รังวัดแปลงที่ดิน โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองหญาปลอง เตรียมการประกาศ
กําหนดเปน “เขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ” เปนเนื้อที่ประมาณ 9,700 ไร ปาสงวนแหงชาติ ปายางทัด-เขาปุม
เตรียมการประกาศกําหนดเปน “เขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ” เปนเนื้อที่ประมาณ 44,955 ไร
การปองกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและที่สาธารณะ กรณีการบุกรุก
พื้นที่ปาบริเวณอางเก็บน้ําหวยแมประจันตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจังหวัดไดแจงประสานงานกับ
โครงการสงน้ําเพชรบุรี ดําเนินการตามกฎหมายแกผูบุกรุก ดวยการแจงความรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่
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กรณีพิพาทเรื่องที่ดินระหวางที่ดินของราษฎรกับที่ดินของรัฐในเชิงบูรณาการ จังหวัดจึงไดกําหนดเปน “วาระ
ของจังหวัดเพชรบุรี” มีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ (MOU) และกําหนดตัวแบบ
(Model) ในการแกปญหา
ผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม คือ
1. การแกไขปญหาการบุกรุกทะเล และกรณีที่ดินของราษฎรถูกน้ําทะเลกัดเซาะ บริเวณ
หาดเจาสําราญ ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยการตรวจสอบแนวเขตทะเล
คาดวาจะมีที่ดินสาธารณสมบัติแผนดิน จํานวน 7 ไรเศษ
2. การขุดลอกคลองโตนดนอย ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีการขุดลอก
ลําคลอง ใหสามารถใชสัญจรไปมาได ระยะทาง 600 เมตร และสํานักงานที่ดินจังหวัด ดําเนินการรังวัดแนว
ลําคลอง จํานวน 17 แปลง มีที่ดินที่จะตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประมาณ 109 ไรเศษ
2.8) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สถานการณในจังหวัดเพชรบุรี ในขณะนี้
มีสถานการณเบาบาง การแพรระบาดในเขตเมือง เขตชุมชนหนาแนน จํานวน 28 ตําบล 61 หมูบาน ซึ่งเปน
ยาเสพติดประเภท ยาบา กัญชา และพืชกระทอม
ดานการปองกันและการปราบปรามการบําบัดรักษา การขยายผลยาเสพติด มีดังนี้ คือ
ควบคุมสถานการณ ลดการแพรระบาด สรางความเขมแข็งของชุมชน ทําลายเครือขาย คนหาผูติดยาเขาสูการ
บําบัด สถาปนาความมั่นคง/สรางสรรคความยั่งยืน นําผูเสพเขาสูการบําบัดอยางตอเนื่อง โดยยึดนโยบาย
“ผูเสพคือผูปวย” มีการจัดทําโครงการพุทธวิถี โครงการเครือขายตาสับปะรด และโครงการเยาวชนลูกผูชายเพชรพันธแท
2.9) การจัดระเบียบสังคม จังหวัดดําเนินการเขมงวดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
โดยบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน เกี่ยวกับสถานบริการ มีการประกาศเปนวาระจังหวัดตรวจ
เยี่ยมหอพัก ตลอดจนสถานบริการประเภทอื่น ๆ เชน รานเกมส อินเตอรเน็ต ไดกําหนดเปนมาตรการควบคุมให
เปนไปตามกฎหมาย
3. การดําเนินงานตามวิสัยทัศนจังหวัด โครงการสําคัญของจังหวัด มี 3 โครงการ คือ
3.1 ดานสงเสริมการทองเที่ยว
- สรุปการทองเที่ยวของจังหวัดครึ่งปแรกของป 2551 ยังคงขยายตัวจากชวงเดียวกัน
ของปที่แลว ตามจํานวนนักทองเที่ยวที่ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต และวันหยุดนักขัตฤกษ
สวนอัตราการเขาพักคางแรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอเล็กนอย จากขอมูลดังกลาวสงผลสะทอน นักทองเที่ยว
สวนมากเดินทางมาจากจังหวัดไมไกลนัก เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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ในพื้ นที่สํา คัญของจัง หวัด จั ดกิจ กรรมหลักให เปน ที่ดึง ดูดใจนักทองเที่ย ว มีก ารแก ไขปญ หาหลั ก ในพื้น ที่
ทองเที่ยว สงเสริมเรื่องอาหาร สินคาของฝาก ของที่ระลึก จัดระเบียบการจําหนายสินคาริมทาง พัฒนาการ
บริ ก ารด า นการท อ งเที่ ย ว โดยให มี มั ค คุ เ ทศก ท อ งถิ่ น ขยายผลการจั ด ทํ า โครงการ “เพชรบุ รี ก าร ด ” และ
มีแผนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดอยางตอเนื่องตลอดป
การอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี
- ป ญหาที่สํ า คัญ ที่ พ บ คือ การทํ า บ อ ทรายสองฝ ง แม น้ํ า การกั ด เซาะของแม น้ํ า
การทิ้ ง ขยะและสิ่ ง ปฏิ กู ล ลงในแม น้ํ า และการทิ้ ง น้ํ า เสี ย ลงสู ลํ า น้ํ า เป น ต น แนวทางในการแก ไ ขป ญ หา
ไดกําหนดใหอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล ที่ตั้งอยูริมแมน้ํา กําหนดประเด็นและแนวทางแกไขปญหา
เรงดวน ในดานน้ําเสีย การบังคับใชกฎหมาย การจัดสรรน้ํา และการมีสวนรวมของประชาชน
โครงการ Big Cleaning Day จังหวัดไดจัดทําโครงการ Big Cleaning Day มี
วัตถุประสงค เพื่อสรางความตระหนักใหประชาชนในทองถิ่น มีสวนรวมสนับสนุนการทองเที่ยว และสงเสริม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมทําความสะอาด การแขงขันแรลลี่เรือ
เก็บขยะแมน้ําเพชรบุรี กิจกรรมปลูกหญาแฝก และกิจกรรมวัน Big Cleaning Day มีผูรวมกิจกรรมเดินรณรงค
จํานวน 6,694 คน คนรวมทําความสะอาด 22,166 คน พื้นที่ทําความสะอาด 191 ตารางกิโลเมตร มีการปลูก
หญาแฝก จํานวน 190,000 ตน และสามารถเก็บขยะ แยกเปนขยะเปยก 89.42 ตน ขยะแหง 103.16 ตน และ
ขยะรีไซเคิล 29.03 ตัน
- การปรับปรุงพิพิธภัณฑและศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรจากกรมที่ดิน จํานวน 4,500,000 บาท คาดวาจะแลวเสร็จในป 52 ในดานการปรับปรุง
ดําเนินการ 5 สวนดวยกัน คือ หองปฏิบัติการเพื่อแสดงวีดีทัศน หองจัดแสดงพิพิธภัณฑกรมที่ดิน ศูนยจัดแสดง
ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี หอศิลปและสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว และหองโถงพักคอย
และในปงบประมาณ 2552 จะไดรับงบประมาณจากจังหวัดอีก 6,370,000 บาท เพื่อตกแตงภายใน
- การปรับปรุงภูมิทัศนหนาเขาวัง ไดจัดสรางศาลาที่พักอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศนใหเกิดบรรยากาศที่ดีบริเวณทางขึ้นพระนครคีรี
- การแกไขปญหาลิงเขาวัง มีจํานวน 2,000 ตัว ซึ่งมีการขยายพันธอยางรวดเร็ว
และสรางความเดือดรอนแกนัก ทองเที่ ยว และผูที่อาศัยบริเวณเขาวัง การดําเนินการ มีการจัดตั้งกองทุน
ลิงละมังเขาวังเพชรบุรี เพื่อไดการแกไขปญหาเปนรูปธรรม จังหวัดไดดําเนินการคุมกําเนิดลิง ปลูกพืชเพื่อเปน
อาหารลิง และกําหนดจุดใหอาหาร ตลอดจนทําบอน้ําลิงบนเขาวัง
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จัดขึ้นระหวางวันที่ 12 – 20 เมษายน 2551 สถิติผูขึ้นชมงาน 72,380 คน ซึ่งมีจํานวนมากกวาปที่แลว ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม การจัดขบวนแห และการบรรยายพลุ 99.6 % การประกวดหนุมหาว
สาวหวาน การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการจําหนายสินคาเกษตร 99.51 % จุดเดนของงาน ไดแก
การประดับไฟบนพระนครคีรี การจุดพลุไฟ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ขอเสนอแนะในการจัดงาน
ประชาชนทั่วไปมีความเห็นวา ควรจัดระบบการจาจรใหดีกวานี้ ควบคุมราคาอาหาร เพิ่มจํานวนรานคา และ
ควรมีสินคาที่เปนจุดเดน และเพิ่มจํานวนหองสุขา
3.2 ดานสงเสริมการเกษตรปลอดภัย ไดแก
- โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค า เกษตรปลอดภั ย และได ม าตรฐาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยใหแกเกษตรกร ปรับระบบการเกษตรเคมีไปสูระบบ
การเกษตรที่ปลอดภัย และสรางโอกาสของการตลาดใหกับสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ผลการ
ดําเนินงาน ไดมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ และอาสาสมัคร GAP รับสมัครขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกษตร ตลอดจนการตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
- การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ไดวางยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบน้ําเพื่อการเกษตร มีเปาหมายเพิ่มพื้นที่ใหมีน้ํา จํานวน 75,000 ไร โดยใชวิธีการสูบน้ําดวยพลังไฟฟาและ
ใชแกสจากแหลงน้ําตนทุนผานระบบทอ ขุดลอกลําหวย หนอง คลอง บึง ผลการดําเนินงานในป 2551 ไดจัดตั้ง
ธนาคารน้ํา และระบบบอมโดยขุดลอกเปดทางน้ําในลําหวย หนอง คลอง บึง
3.3 ดานสงเสริมบริหารโดยมีสวนรวม ไดแก
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบการบริหารงาน การบริการ
ประชาชน การชวยเหลือราษฎร การใหความรูแกราษฎร สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี และสงเสริม
ใหราษฎรไดมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมีแผนการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ปละ 12 ครั้ง ครอบคลุมทุกอําเภอ
- โครงการปลูกตาลลานตน เปาหมายการดําเนินการ 3 ป (ป 2549 – 2551) ในป 2549
ปลูกจํานวน 395,964 ตน ป 2550 ปลูกจํานวน 468,000 ตน และป 2551 ปลูกจํานวน 313,529 ตน กําหนด
ปลูกตาล จํานวน 2,200 ตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตโปรงสลอด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551
เปนวันรณรงค (ดีเดย) รวมปลูก 3 ป จํานวน 1,177,493 ตน และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กิจกรรมการ
ประกวดตนตาลสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี โดยตนตาลที่สูงที่สุดอยูที่อําเภอบานลาด สูงเปนลําดับ 2 ที่อําเภอ
เขายอย และสูงลําดับที่ 3 ที่อําเภอเมือง สําหรับการการประกวดแปลงรวมที่มีผลการปลูกตาลดีเดน รางวัล
ชนะเลิศ ไดแก แปลงรวมบริเวณตนคลองชลประทานที่ 18 ใกลท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม
รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก แปลงรวมบริเวณเขาอีโก หมู 3 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย และรางวัลชมเชย
ไดแก แปลงรวมบริเวณดอนตะเกียบ หมู 3 ตําบลบานทาน อําเภอบานลาด
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รวดเร็ว มีคุณภาพ ใชประโยชน สามารถแกไขปญหา ประชาชนพึงพอใจ สรุปผลการดําเนินงาน มีเรื่องนําเขา
ที่ประชุมโตะขาวความมั่นคงจังหวัด เชน
1) อําเภอทายาง ไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางทางลอดใตสะพาน
ถนนเพชรเกษม การลักลอบตัดไมรวกบริเวณปาสงวนแหงชาติ (ปาชะอํา – หวยโรง) การลักลอบขุดลอกแมน้ํา
เพชรบุรี
2) อําเภอเมืองเพชรบุรี สอบพฤติกรรมของผูที่อางวาเปนรางทรง, การคัดคาน
การขุดลอกคลองโตนดนอย
3) อําเภอบานลาด ได รั บ ความเดื อ ดร อ นจากการก อ สร า งบ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ,
โครงการบานเอื้ออาทร, กรณีพิพาทที่ดินระหวางประชาชนบานโปรงสลอด
4) อําเภอหนองหญาปลอง ไดรับความเดือดรอนจากโครงการถนนสายบานทายาง
ถึงบานยางชุม, การบุกรุกพื้นที่อางเก็บน้ําหวยแมประจันตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5) อําเภอแกงกระจาน การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ, การขอสัมปทาน
เหมืองแรโดโลไมค
6) อํ า เภอบ า นแหลม การปลอ ยน้ํ า เสี ย ปนเปอ นน้ํ า มั น สูค ลองสาธารณะ,
รองเรียนขอใหยับยั้งการกอสรางโรงงานแยกขยะของเทศบาลตําบลบานแหลม
7) อําเภอเขายอย ตรวจสอบสํ า นั ก สงฆ ถ้ํ า พระทอง, คั ด ค า นการประกอบ
กิจการโรงงานหลอมโลหะ บริษัทไยอินเตอร สตีล กรุป จํากัด
- โครงการลู ก ผู ช ายเพชรพั น ธุ แ ท โดยมี ป ณิ ธ าน 3 ประการ คื อ คนดี จั ด สาธารณะ
แกปญหาเยาวชน
ผลการดําเนินงาน ไดแก การสรางบานใหกับผูยากไร โครงการจัดอาสาพัฒนาชุมชน
รับ มอบโล ดี เ ดน ระดั บ กลุ ม /องค ก ร จากพลเอกสุ ร ยุ ท ธ จุ ล านนท นายกรั ฐ มนตรี จัด รายงานวิ ท ยุร ว มกั บ
ผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการเชิงรุก กิจกรรมสรางสรรคตามแนวทาง To Be Number One สําหรับกาวตอไป
ที่ตองดําเนินการ ไดแก การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร และพัฒนาเครือขาย การพัฒนาบุคลากร และ
เปาหมายสําคัญสูการเปน “ศูนยเรียนรูเยาวชนเพชรพันธุแท”
- ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีกับสื่อมวลชน ภายใตโครงการ ผูวาฯ พบสื่อมวลชน จัดใหมี
การพบปะสื่อมวลชน เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานของจังหวัด จัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 –
กั น ยายน 2551 จั ด 12 ครั้ ง โครงการผู ว า เมื อ งเพชรพบประชาชน มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เผยแพร ข อ มู ล
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและของราชการ รับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเผยแพรออกอากาศ
ทุกเชาวันเสาร ทาง สวท.เพชรบุรี ตั้งแตเวลา 09.10 – 09.30 น. ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – สิงหาคม 2551
ไดมีการออกอากาศรายการ จํานวน 43 ครั้ง

- 17 - การปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต 19 สิงหาคม 2550 –
30 สิงหาคม 2551 ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 791 ครั้ง คือ รับเสด็จฯ 23 ครั้ง ประชุมภายในจังหวัด 247 ประชุม
นอกจังหวัด 31 ครั้ง เปดงาน/รวมงานราชการ 264 ครั้ง เอกชน 70 ครั้ง ผูวาราชการจังหวัดพบประชาชน
47 ครั้ง และตอนรับแขก 109 ครั้ง
- การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอการบริหารงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจําปงบประมาณ 2551
1) การบริหารงานที่สอบถามจากประชาชน ไดแก ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว 91.7 % ขาราชการมีประสิทธิภาพ 87.4 % และสวนราชการใสใจการแกไขปญหา 87.3 %
2) ความพึงพอใจดานพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก การปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
96.8 % การสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 96.4 % และแนะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 90.2 %
3) ความพึงพอใจดานการพัฒนาสังคม ไดแก การกีฬา การออกกําลังกาย
95.4 % การฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 95 % และการสาธารณสุข 94.3 %
4) ความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ ผูวาราชการจังหวัดและทีมงาน ตาม
นโยบายรัฐบาล ไดแก โครงการประกันสุขภาพถวนหนา 96.8 % เพิ่มประสิทธิภาพ OTOP 96.2 % และเพิ่ม
ศักยภาพกองทุนหมูบาน 92.6 %
5) ปญหาที่อยากใหผูวาราชการจังหวัดเขาไปแกไขอยางเรงดวน ไดแก
ยาเสพติด 57.9 % สรางรายได/สงเสริมอาชีพ 57.6 % ปญหาวางงาน 35.5 % ปญหาภาระหนี้สิน 31.6 % และ
ปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 25.5 %
6) ข อ คิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะ คื อ ต อ งการให ป ราบปรามยาเสพติ ด
อยางจริงจัง ควรจายเงินสงเคราะหคนชรา คนพิการ อยางเปนธรรม สงเสริมดานการเกษตร ตรวจสอบราคา
สินคา จัดตลาดสินคาราคาถูก และตองการใหผูวาราชการจังหวัดลงไปเยี่ยมเยือนประชาชนใหทั่วถึง
3.5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานคณะทํางาน เจาหนาที่
จากหนว ยงาน 8 หน ว ยงานหลั ก ที่ รับผิ ด ชอบการดํา เนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพพการบริ ห ารจัดการภาครั ฐ
ไดชี้แจงผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหสวนราชการทราบไปบางสวนแลวนั้น
สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกันยายน 2551
(วันที่ 29 กันยายน 2551) คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขอชี้แจงผลการ
ดําเนินงานเพิ่มเติมใหทราบ สรุปไดดังนี้
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คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดดําเนินการทบทวนและ
ตอบคําถามในหมวดตางๆ โดยแตละหนวยงานหลักไดนํารายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป 2550 และขอเสนอแนะในเรื่องโอกาสในการปรับปรุง จากผูตรวจ
ประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. มาทบทวนและปรับแกไข พรอมทั้งนําขอมูลปจจุบันของแตละหนวยงานและของ
จังหวัดมาเพิ่มเติม เพื่อตอบคําถามในแตละหมวดเปนสวนภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี
จากการที่คณะทํางานฯ ไดดําเนินการทบทวนและตอบคําถาม ใหคะแนนตามรายหมวด
วิเคราะห จุดแข็งจุดออนในแตละหมวด/ขอคําถาม ตามผลคะแนนที่ออกมาในรูปกราฟ การแสดงผลกราฟระดับ
คะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ และดําเนินการจัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงองคกร สรุปไดดังนี้
หมวด 1 : การนําองคกร
จังหวัดเพชรบุรี มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม และผลการดําเนินงานที่
คาดหวังที่ชัดเจน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพชรบุรีทีม” และประชุมชี้แจง เปนการใชการสื่อสารสอง
ทางใหสวนราชการในจังหวัดไดรับทราบและนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไปสูวิสัยทัศนรวมกัน มีการ
ทบทวนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงานภายในปงบประมาณ มีการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบ
คาเปาหมายจากปที่ผานมา ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม มีการเปดโอกาสใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนจังหวัด ในสวนที่ตองดําเนินการตอไปคือการสรางนวัตกรรมใหม ๆ และ
การเรียนรูรวมกันระหวางองคกรอื่น ๆ
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุม “เพชรบุรีทีม” ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการจังหวัดทุกสวน
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร/กลุมงานแผนงานฯ ของทุสวนราชการ กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และเปนกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมถึงใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสื่อกลางสําหรับการรายงานผล
การดําเนินงานการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม กําหนดความทาทายซึ่งตรงกับความ
ตองการของประชาชน ใหความสําคัญกับการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูบริหารและหัวหนา
สวนราชการจังหวัด กําหนดเปนแผนยุทธศาสตร แผน 1 ป และแผน 4 ป มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรมจากทุกภาคสวนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของจังหวัด มีการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูการ

- 19 ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชุม แจงเปนหนังสือสั่งการ หนังสือเวียนใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน วางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส สิ่งที่ตอง
ดําเนินการตอไป คือการวางแผนบริหารความเสี่ยงใหเปนรูปธรรมชัดเจน รวมถึงใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
องคกรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาคราชการ
หมวด 3 : การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมสี วนไดสวนเสีย
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การประเมิน การกําหนดความ
ตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขาดการกําหนดความ
คาดหวังรวมกัน สวนราชการยังขาดการบูรณาการในเรื่องการใหบริการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
จะเห็นไดจากกลุมเปาหมายของแตละสวนราชการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน แตเรียกชื่อตางกัน เชน ผูปวย
ประชาชน เกษตรกร จึงควรมีการบูรณาการในเรื่องการใหบริการ และใหมีการมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละ
หนวยงานแยกประเภทของงานการใหบริการกับกลุมเปาหมายเดียวกัน ใหแตละสวนราชการใชประสบการณ
ของผูปฏิบัติงานเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูเรื่องการใหบริการ รวมถึงใหมีการปรับระบบการใหบริการ
ใหทันสมัยอยูเสมอ ใหมีการสรางความสัมพันธของทุกสวนราชการ กําหนดใหมี การบริการตรงกับความ
ตองการของผูรับบริการและคํานึงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใหมากที่สุด สําหรับการใหบริการใหมีการวิเคราะห
ความพึงพอใจของผูรับบริการกอนวางแผนการใหบริการ
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
จังหวัดเพชรบุรีมีแนวทางในการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยอาศัยการติดตาม
การวั ด ผลการดํา เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ดคํ า รับ รองการปฏิ บั ติร าชการจัง หวั ด ซึ่ ง จั ด ทํ า เป น ประจํ า ทุ ก ป การ
ดํา เนิ น งานของส ว นราชการ มีก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานเป น รายไตรมาส และมีก ารรายงานผลการ
ดําเนินงานผานการประชุมประจําเดือนทุกเดือน ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญเปนอยางมาก จะเห็นได
จากการประชุมผูบริหารเปนประจําทุกสัปดาห มีการรายงานผลความกาวหนาของการปฏิบัติงานในทุกสัปดาห
สําหรับการจัดการความรู จังหวัดไดดําเนินการแตงตั้ง CKO และคณะทํางาน KM Team มีการประชุมการ
จัดทําแผนการจัดการความรู มีการรวบรวมองคความรูเปนรูปเลม และเผยแพรทาง Internet จังหวัดยังมีการ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานโดยมีผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดและระดับหนวยงาน มี
การเชื่อมโยงขอมูล ประชาสัมพันธขอมูลผลการดําเนินงานและขอมูลทั่วไปของจังหวัด ระบบสารสนเทศทําให
การสื่อสารการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการมีความสะดวกรวดเร็ว มีความคลองตัวสูง ลดคาใชจายในเรื่อง
วัสดุสํานักงาน และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธอยางไรพรมแดน
หมวด 5 : การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR
Scorecard เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคล ซึ่งสวนราชการทุกสวนไดกําหนดแผนกลยุทธรวมกัน
การสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายใหบรรลุตาม

- 20 วัตถุประสงค นั้น จะใชวิธีการฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนแนะงาน(Coaching) การเปน
พี่เลี้ยง การแนะนําใหคําปรึกษา การมอบหมายการงานใหตรงกับความสามารถของบุคลากร สําหรับการสราง
ขวัญและกําลังใจ จะใชวิธีการพิจารณาความดี ความชอบ การยกยองชมเชย การใหบําเหน็จความชอบ พิเศษ
สวนในเรื่องของการรักษาบุคลากร ยังไมมีแนวทางกําหนดชัดเจน การเก็บขอมูลความพึงพอใจของบุคลากร
เปนอีกทางหนึ่งที่ตองนําขอมูลมาวิเคราะหความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจของบุคลากร
แลวรวมกันวางแผนสรางความผาสุกแกบุคลากร ทุกประเภท ทุกระดับ
หมวด 6 : การจัดกระบวนการ
จังหวัดเพชรบุรี รวมกันกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย รวมกันออกแบบแผนผังกระบวนการที่สรางคุณคา มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ของจังหวัด โดยแตละสวนราชการไดนาํ ปจจัย
ตนทุนการปฏิบัติงานที่มีอยูดําเนินการตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
หนวยงาน องคกรเอกชน ภาคประชาชน รวมกันกําหนดกระบวนการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดของผูบริหารระดับมีทิศทางการดําเนินงานที่แนนอนเกิดผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ทําให
กระบวนการสรางคุณคามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
โอกาสในการปรับปรุง
หมวด
จุดแข็ง
หมวด 1 :
- มี วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รใ น ก า รกํ า ห น ด - การติ ด ตามประเมิ น ผล เช น การ
การนําองคกร
วิ สั ย ทั ศ น เป า ประสงค ค า นิ ย ม ผลการ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค า ข อ ง ผ ล ลั พ ธ กั บ ค า
ดําเนินการที่ คาดหวังเปนขั้นตอนชัดเจน เปาหมาย การนําผลที่ไดไปสูการปรับปรุง
- มีวิธีการดําเนินการถายทอดเพื่อนําไป อยางตอเนื่อง
ปฏิบัติหลายวิธี ครอบคลุมบุคลากรของ - การนํ า บทเรี ย นจากการดํ า เนิ น งาน
กระบวนการกํ า หนดนโยบายหลั ก ของ
หนวยงานในจังหวัด
- มีการกําหนดวิธีการสื่อสารแบบสองทาง ผูนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม และการ
ของผูบริหารอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ไปสู นํ า นวั ต กรรมไปปรั บ ปรุ ง งานแบบก า ว
บุ ค ลากรทุ ก คนรวมทั้ ง ผู รั บ บริ ก ารและผู มี กระโดด
สวนไดสวนเสีย
- การประเมินผลกระบวนการเพื่อใหเกิด
- มี ก ารใช วิ ธี ก ารใช ผ ลการประเมิ น และ การกํากับดูแลตนเองที่ดีใหครอบคลุมถึง
ทบทวนการประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของ การนํ า เสนอการสรุ ป บทเรี ย นไปสร า ง
องคกร อยางชัดเจนเปนขั้นตอน
นวั ต กรรมใหม แ ละนํ า นวั ต กรรมไป
ปรับปรุงแบบกาวกระโดด
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หมวด

หมวด 2 :
การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร

หมวด 3 :
การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

จุดแข็ง
- ผูบริหารฯ นําผลการประเมินและทบทวน
มาหารือเพื่อวิเคราะหพิจารณาหาแนวทาง
ในการ ปรับปรุง ใหผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และมีการ
ประชาสัมพันธใหทราบ
- มี วิ ธี ดํ า เนิ น การและการเลื อ กกิ จ กรรมที่
สนั บ สนุ น ชุ ม ชนอย า งชั ด เจน และมี ส ว น
รวมกับชุมชน
- จังหวัดมี"เพชรบุรีทีม" เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดอยางเปนรูปธรรม
- มีการรวบรวมวิเคราะหและกําหนดปจจัย
อย า งชั ด เจนในการประกอบการวางแผน
ยุทธศาสตร
- มีการถายทอดยุทธศาสตรจังหวัดไปสูการ
ปฏิ บั ติ โ ดยการประชุ ม หนั ง สื อ สั่ ง การ
หนังสือเวียน
- มีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญอยางชัดเจน
ใ น ก า ร ใ ช ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น า ข อ ง
แผนปฏิบัติการ
- จังหวัดมีกิจกรรมที่มีความทาทาย และตรง
กับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีการติดตามประเมินผลชัดเจน
- มี ก ารกํ า หนดหน ว ยงานรั บ เรื่ อ งราวร อ ง
ทุกข คือ ศูนยดํารงธรรม เปนเจาภาพหลัก
- มีวิธีการแกไขขอรองเรียน/รองทุกขอยาง
เป น ระบบ และใช ร ะบบฐานข อ มู ล ในการ
จัดเก็บรวบรวมเรื่องราวขอรองเรียน

โอกาสในการปรับปรุง
- ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ องค ก ร
อื่นๆ

ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดและแผนประเมิน
ที่ เ ป น ระบบในการจั ด ทํ า ระบบบริ ห าร
ความเสี่ยง คือ
- การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ร อ ยละของ
การนําแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ,
การวางแผนประเมิน
- ผลการดําเนินงานเพื่อนําสูการสรุป
บทเรียนไดตอไป
- ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ผ ลการ
ปรับปรุงกับองคกรอื่น

- ขาดการดําเนินการในการกําหนดแผน
ประเมิ น และตั ว ชี้ วั ด ในการจํ า แนกกลุ ม
ผูบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- ขาดการดํ า เนิ น การในการปฏิ บั ติ ต าม
แผนการจํา แนกกลุม ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
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หมวด

หมวด 4 : การวัด
การวิเคราะห และ
การจัดการความรู

จุดแข็ง

โอกาสในการปรับปรุง
- ขาดการดํ า เนิ น การในการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลกระบวนการจํ า แนกกลุ ม
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- ขาดการบู ร ณาการการจํ า แนกกลุ ม
ผูรั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได สว นเสี ย ใน 3
ระบบ คื อ ระบบตั ว วั ด ระบบประเมิ น
ระบบปรับปรุง
- ขาดการดํ า เนิ น การในการติ ต าม
ประเมินผลกระบวนการรับฟงและเรียนรู
ความตองการ ความคาดหวัง และการนํา
ขอมูลไปใชในการปรับปรุง
- ไม มี ก ารนํ า แนวทางจากการวั ด ความ
พึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได
สวนเสียมาวิเคราะห
- มีการกําหนดเปาหมาย ปฏิบัติตามแผน - จังหวัดควรมีการเผยแพรองคความรูผ า น
และติด ตามประเมิน ผลการเลื อ กรวบรวม ระบบ Internet หลาย ๆ เรื่อง
และใช ข อ มู ล สารสนเทศที่ ส อดคล อ ง
และเชื่อมโยงกัน
- มีการประมวลผลสรุปผลการดําเนินงาน
นํ า เสนอผู ป ฏิ บั ติ ท บทวนแก ไ ข ก อ นเสนอ
ผูบริหารเพื่อวางแผนรวมกัน
- มีการตั้งคณะกรรมการ IT จังหวัด
เพชรบุรีจัดทําขอมูลยอนหลัง 3 ป
- มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
เพื่อวางแผนการแกไขปญหาใหเหมาะสม
- สวนราชการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการจัดระบบฐานขอมูล
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หมวด
หมวด 4 :
การวัด การวิเคราะห
และการจัดการ
ความรู

จุดแข็ง
- มีการกําหนดเปาหมายของการจัดการ
ระบบขอมูลและสารสนเทศชัดเจนคือเพื่อให
พรอมใชงาน และเพื่อใหผูเกี่ยวของเขาถึงได
- มีการจัดประชุมชี้แจงใหกับเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ สามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใน
สวนที่รับผิดชอบใหถูกตองและทันสมัย
- จังหวัดมีศูนยปฏิบัติการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มอบหมายใหมีผูดูแลระบบ และ
ระบุผูรับผิดชอบในการจัดหาจัดเก็บขอมูล
ตามความถนัด/เหมาะสม (ระบบ IT )
- มี ร ะบบการป อ งกั น ความปลอดภั ย ของ
ขอมูล
หมวด 5 :
- มีการพัฒนาบุคคลากรของหนวยงานโดย
การมุงเนนทรัพยากร การฝ ก อบรมเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะเฉพาะ
บุคคล
ดานใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ
- มีการจัด war room (การประชุมกลุม
ยอยเพื่อแกไขปญหาสถานการเฉพาะหนา)
- มีวิธีการจัดโครงสรางระบบทํางานอยาง
เป น ทางการ และไม เ ป น ทางการอย า ง
ชัดเจน
- มีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
- มีการประชุมและใหความรู การบริหาร
HR
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
Scorecard และกําหนดโครงการฝกอบรม
ชัดเจนครอบคลุมบุคลากรในจังหวัด
- ทุกสวนราชการมีการประชุม/สัมมนา เพื่อ
รับทราบและแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
ประจําปงบประมาณ / ประจําเดือน

โอกาสในการปรับปรุง

- ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
กระบวนการประเมินผลความพอใจและ
การใช ตั วชี้ วั ดประเมิ นความพอใจ
บุคลากร
- ควรมี ก ารสร า งนวัต กรรมที่ ได จ ากการ
สรุปบทเรียนการประเมินผลความพอใจฯ
- ควรมี ก ารบู ร ณาการกระบวนการ
ประเมินความพอใจบุคลากร ใน 3 ระบบ
คือ ระบบประเมิน, ระบบปรับปรุง ,
ระบบตัววัด
- จังหวัดเพชรบุรียังไมมีการสรางแรงจูงใจ
ในเรื่ อ งความผาสุ ก ความพึ ง พอใจของ
บุคลากร

- 24 หมวด
หมวด 6 :
การจัดกระบวนการ

จุดแข็ง
- ใชวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ของ
จังหวัดเปนตัวกําหนดกระบวนการสรางคุณคา
- มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย มีสวนรวม
- มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานระยะสั้นและ
ระยะยาว
- มีกระบวนการออกแบบและการนําปจจัย
ตางๆ มาประกอบในการออกแบบกระบวนการ
สรางคุณคาเปนขั้นตอนครอบคลุม
- มีแผนผังแสดงการออกแบบและบูรณาการ
กระบวนการสรางคุณคาที่เกี่ยวของกับสวน
ราชการอื่นชัดเจน

โอกาสในการปรับปรุง
- การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรยังไมมี
ขอมูลปรากฏเปนรูปธรรม
- ไมมีการตั้งคาตัวชี้วัด และไมมีระบบการ
ประเมิน
- ควรมี ก ารสรุ ป บทเรี ย นและการสร า ง
นวัตกรรม
- ควรมีการบูรณาการกระบวนการจัดทํา
ขอกําหนด ที่สําคัญของกระบวนการสราง
คุณคาทั้ง 3

4) ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน
4.1 สวนราชการที่รับผิดชอบทั้ง 8 หนวยงานหลัก ควรใหการสนับสนุน โดยใหเจาหนาที่
เขารวมดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และใหเจาหนาที่ของแตละสวนราชการที่รับผิดชอบไดเรียนรู
งานอยางนอย 3 คน
4.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรไดรับการเพิ่มพูนศักยภาพในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อยางสม่ําเสมอ
5) สิ่งที่ตองการในการสนับสนุนจากผูบริหาร
5.1 ผู บริห ารให ค วามสํ า คัญกั บ การดํ า เนิน งานการพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ดการ
ภาครัฐอยางจริงจังและตอเนื่อง
5.2 กรณี เจาหน า ที่ ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามตัว ชี้วัดการพัฒ นาคุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ(PMQA) ไดตามเปาหมาย (ระดับคะแนน 4.5 – 5) ผูบังคับบัญชาควรจะใหการพิจารณาความดี
ความชอบ 2 ขั้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เนื่องจากตัวชี้วัดดังกลาวมีความสําคัญและคะแนนที่กําหนดไว
รอยละ 20 (จากทั้งหมด 100)
5.3 ใหผูบริหารเผยแพรผลการดําเนิ นงานตามตัว ชี้วั ดการพัฒนาคุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ(PMQA) และสวนราชการควรนําโอกาสในการปรับปรุงไปดําเนินการในแตละสวนราชการอยาง
จริงจัง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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หัวหนา สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดวยในหวงระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551 เปนชวง
ที่มีปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อาจทําใหเกิดสถานการณน้ําทวม และเกิดผลกระทบตอประชาชน
ในดานตาง ๆ จังหวัดเพชรบุรี ไดบูรณาการทุกภาคสวน หาแนวทาง มาตรการเตรียมการปองกันและบรรเทาภัย
จากอุทกภัย โดยสรุป ดังนี้
1) มาตรการไมใชสิ่งกอสราง
1.1 จั ด ทํ า แผนเฉพาะกิ จ แก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย วาตภั ย และดิ น ถล ม จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ป 2551 (หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โครงการ
ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อําเภอทุกอําเภอ กองกํากับการ 7 ตํารวจ
ตระเวนชายแดน คายศรียานนท)
1.2 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม
จังหวัดเพชรบุรี (หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี อําเภอ
ทุกอําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น)
1.3 การจัดตั้งคณะทํางานศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา (หนวยงานรับผิดชอบ
ไดแก โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี)
1.4 การจัดประชุมเตรียมพรอมหรือการซอมรับสถานการณน้ําทวม (หนวยงานรับผิดชอบ
ไดแก โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี)
1.5 จัดทําแผนการแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา (หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก โครงการ
ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี แขวงการทางรถไฟเพชรบุรี)
1.6 โครงการจัดเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข (หนวยงานรับผิดชอบ
ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี)
1.7 จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณของหนวยงานเครือขาย
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี)
1.8 จัดเตรียมความพรอมกําลังพลในชุมชนและอาสาสมัคร อปพร. OTOS มิสเตอรเตือนภัย
เสริมสรางศักยภาพชุมชน (หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี)
1.9 เตรียมนัก ศึกษาเขา รวมชวยเหลือซอมแซมที่ อยูอาศัย เครื่องยนต และเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ (หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สถาบันอาชีวศึกษา)
1.10 จัดตั้งจุดเก็บสิ่งของสํารองจาย ถุงยังชีพในพื้นที่เสี่ยงภัย (หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ)

- 26 2) มาตรการใชสิ่งกอสราง
2.1 แผนงานขุ ด ลอก กํ า จั ด วั ช พื ช เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ น้ํ า และระบายน้ํ า
(หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี อําเภอทุกอําเภอ)
ผลการดํ า เนิ น งานภาพรวมของจั ง หวั ด ในรอบ 1 ป ที่ ผ า นมา ได จั ด ทํ า เอกสารสรุ ป เพื่ อ
ประธาน
แจกจายในสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินงานครบ 1 ป
2. ผลการแกไขปญหาจากการไดรับทราบขอมูลจากเครือขายตาสับปะรด
3. สรุปผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4. สรุปผลการแกไขปญหาแมน้ําเพชรบุรี
5. สรุปผลการดําเนินการดานการทองเที่ยว
6. สรุปการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
7. สรุปการดําเนินการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
8. สรุปผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
9. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการทํางานของสวนราชการระดับจังหวัด
10. ผลการดําเนินงานตามโครงการตาลลานตน
11. การแกไขปญหาการบุกรุกปาและที่สาธารณะ
สวนงานที่ไมปรากฏในภาพรวมในแตละดานนั้น จะนําผลงานไปวัดที่การปฏิบัติงานตามคํา
รับรอง หรือตัวชี้วัดที่ไดมีการลงนามรวมกับสํานักงาน กพร. ซึ่งจะสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่ง
ผลการทํางานของนายอําเภอตามวิสัยทัศน ที่ไดมานําเสนอวิสัยทัศนทั้ง 8 อําเภอตอที่ประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และจะไดสรุปผลการดําเนินงานเชนเดียวกัน
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา

16.00 น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางพิมพลกั ษณ ตัง้ พงศาวลีกุล)
เจาพนักงานธุรการ 5
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

