รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 10/2551
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 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.

นายชาย
นายวีระ
นายประสาน
พล.ต.ต.วิรัช
พ.อ.สีหเดช
นายวุทธชัย
พ.ท.จํารัส
นายวัฒนา
นายจินดา
นายคงยศ
นางลัดดาวรรณ
นายวิมล
นายทศพร
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นางอารีย
นางสาววรัญญา
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายยืน
นายบวร

พานิชพรพันธุ
ศรีวัฒนตระกูล
วงศสวัสดิ์
วัชรขจร
ดีสนธิโชติ
อาภานุกูล
เข็มกลัด
โรจนวิจิตรกุล
แอกทอง
จันทรศิริ
สุขเจริญ
เลิศสําราญ
สุวรรณอักษร
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
อุณอนันต
โกวิทางกูร
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
อวมสําอางค
จันทรวงศ

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผอ.รมน.จว.พบ.(ฝท.)
แทน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
แทน ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจงั หวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

-224. พ.ท.สมิง
25. นางอาทิตตยา
26. นายประทีป
27. นายพิทักษ
28. นายกิตติ
29. นายประสิทธิ์
30. นายจํานงค
31. นายวัฒนา
32. นายอรุณ
33. นายกุศล
34. นางสาวณุวรรณา
35. นายสุเทพ
อําเภอ
36. นายวรรโณ
37. นายวิศาล
38. นายธวัชชัย
39. นายวีรพล
40. นายไกร
41. นายชวลิต
42. นายปราโมทย
43. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
44. พ.ต.อ.จตุพล
45. ร.ต.ท.ประไพ
46. พ.ต.ต.หญิงแสงเทียน
47. พ.ต.อ.ชูสงา
48. พ.ต.อ.จรูญ
49. พ.ต.อ.บุญธรรม
50. พ.ต.ท.ชัชพงศ
51. พ.ต.อ.มโนรถ
52. พ.ต.ท.จักรพันธ

ทองคํา
นิลสุข
ธรรมาภิมุขกุล
บุญชูกุศล
พัฒนเจริญ
สุขพัฒนา
คงฤทธิ์
ตุมศรี
แสงหิรัญ
โพธิ์สวุ รรณ
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

แทน สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทน เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
แทน คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรและสหกรณจงั หวัดเพชรบุรี
แทน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
ปราบพาล
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เมืองชู
โสทอง
วันเปลีย่ นสี
ภูอาวรณ
จันดา
วรรณรัตน
สุขบุญชูเทพ
สิทธานนท
แกงสันเทียะ

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก

-353.
54.
55.
56.
57.
58.

พ.ต.ต.อาวุธ
พ.ต.ต.รังสฤษดิ์
พ.ต.ท.จรัญ
พ.ต.ท.ฉัตรชัย
พ.ต.ท.ชวน
พ.ต.ท.หญิงนันทวัน

ศิลาสุวรรณ
เมืองวิจิตร
สามพวงบุญ
รังสิมันต
หอยสง
เมี้ยนภักตร

59. พ.ต.ต.ชาญ
รามัญอุดม
หาญไฟฟา
60. พ.ต.ท.อํานาจ
61. พ.ต.ท.ภูการวิก
โชติกเสถียร
สํานักนายกรัฐมนตรี
62. นายเกรียงไกร
วิวัฒนพนชาติ
กระทรวงกลาโหม
63. ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
64. ร.อ.เรืองศักดิ์
วุธนู
65. ร.ต.กฤษรินทร
ดวงอุไร
66. น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
67. นายวรวรรธน
ภิญโญ
68. นางสาวราตรี
สุริยบาล
69. นายราเชนทร
อุดมศิริ
70. นายจาตุรณต
สยนานนท
71. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
สุภาพจน
72. นายประสบชัย
73. นายอนันต
อักษรแกว
74. นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
75. นายชัยพร
รูปนอย
76. นางศุภากาญจน
ยอดฉุน
77. นางวิพาวรรณ
ไมตรีจิตร

แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
แทน ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานภาคกลาง เขต 2
แทน ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
78. นายสถาพร
คําแทง
79. นายสนิท
สกุทา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
80. นางเรณู
วองสงสาร
81. วาที่ ร.ต.สมนึก
คงทรัพย
82. นายสมบุญ
ธัญญาผล
83. นายเสนห
ลาภอารมณ
84. นายนพรัตน
จันทรคง
85. นายเขมชาติ
ปญจมทุม
86. นายสมเกียรติ
นวลละออง
87. นายภาสันต
นุพาสันต
89. นายทวี
อานอาชา
88. นายนที
สะอาดนัก
90. นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
91. นางปทมา
รัตนอําภา
92. นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
93. นายวิชัย
ไตรสุรัตน
94. นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
95. นายเกษม
ชุมแอน
96. นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97. นายสมชัย
นาคเงินทอง
98. นายประทักษ
เสรีรักษ
99. นายสวาง
รัตนนรา
100. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
101. นายประเมิน
อินทวงศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
102. นายสุพัฒน
เปยนุช
103. นายชัยวัฒน
ลิ้มลิขิตอักษร
104. นายไพโรจน
นาครักษา

ผูปกครองสถานสงเคราะหกมุ สะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและทดสอบพันธุสัตวนา้ํ เพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สนง.ชลประทานที่ 14
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6

-5กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
105. นางสุฑามาศ
สังขนิมิตร
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
106. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
107. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
108. นางอุไร
เรืองธรรมสิงห
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
109. นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
110. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
111. นายพงษนรินทร
อัศวเศรณี
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
112. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
113. นายไอยเรศ
ชัยกุล
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
114. นายสําเนา
สุวรรณสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
115. นางนันทนิช
ตรีเทพ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
116. นางสายพิณ
จงเจริญ
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
117. นายชูเกียรติ
บุญทัน
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118. นายวิบูลย
วงษสทุ ักษ
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119. นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120. นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
121. นายกําจัด
คงหนู
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
122. ผศ.ดร.เอกศักดิ์
บุตรลับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
123. วาที่ ร.ต.อุทิศ
รุงธีระ
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
124. นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
125. นางอังคณา
พลังกูร
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
126. นายชาญณรงค
รัตนา
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
127. นางโกศล
หลักเมือง
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
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129. นายทวีพนั ธ
130. นายเลิศ
131. วาที่ ร.ต.วิรัช
132. นายภักดี
133. นายณรงค
134. นายพูลจิตร
กระทรวงสาธารณสุข
135. นางชลลดา
136. นายมาโนช
สํานักงานอัยการสูงสุด
137. นายไพรัช
138. นายวาที
ภาคเอกชน
139. พ.ต.อ.นนทวัชร
140. นายวิเชียร
141. นางบุญสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142. นางสุขใจ
143. นายพิทักษ
144. นางสาวปรนัย
145. นายนจํารัส
146. นายภราดร
147. นายอธิก
148. นายฉลอง
149. นายนที
150. นายจรัญ
151. นางสาวสุชญา
152. นายวรรธน

รามโกมุท
คลายเพ็ชร
ศรีเอียง
อธิรัตนปญญา
พรหมเกิด
นิติกาล
สุคนธปฏิภาค

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี

คลายคลึง
ศรีแกว

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ปานแกว
เรียบรอย
นุชนิยม

แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
นอยพิทักษ
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
คงจรูญ
ชางสุวรรณ
สิบพลาง
ไมจันทร
ภคพงศพนั ธุ
เติมวรรธนภัทร

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
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ผูเขารวมประชุม
153. นายเชิดพงษ
จันจะนะ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
154. นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
155. นางอําพัน
รุงแจง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
156. นายวุทธชัย
อาภานุกูล
จาจังหวัดเพชรบุรี
157. นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
158. นางผกายพรรณ
สุรเสวี
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
159. นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 12
2. ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
3. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
4. เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
5. ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 4
6. ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
7. ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
8. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
9. อธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
11. ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
12. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
13. หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
14. ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
15. ประธานชมรมกํานัน-ผูใหญบาน จังหวัดเพชรบุรี
16. ผูกํากับการวิทยาการ เขต 16 (เพชรบุร)ี
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-8ระเบียบวาระกอนการประชุม
1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศเกียรติคุณ
นายไพรัช เชื้อทองฮัว อัยการจังหวัดเพชรบุรี และ นายวาที อากาศวิภาต อัยการจังหวัด
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ตอหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผูวาราชการจังหวัด
2. การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บูรฉัตร” รางวัลเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม จํานวน 1 ราย
ผูวาราชการจังหวัด มอบโลเกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัลเสริมสรางคนดี
มีคุณธรรม ประจําป 2551 ของมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บูรฉัตร ใหแก นางอุนเรือน จันทรดี ครู คศ.2
โรงเรียนปาเด็งวิทยา
3. การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานที่ไดรับการคัดเลือก ตามโครงการสรางพลัง
ชุมชนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบประกาศเกี ย รติคุ ณ แก ผู นํา หมู บ า นที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กตาม
โครงการสรางพลังชุมชนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตละระดับ ดังนี้
(1) ระดับ “พออยู พอกิน” บานดอนผิงแดด หมู 5 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม
(2) ระดับ “อยูดี กินดี” บานกวย หมูที่ 2 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด
(3) ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” บานมวง หมู 8 ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา
4. การมอบเกียรติบัตรใหผูชนะการประกวดตราสัญลักษณผลิตภัณฑจังหวัด และ
รานอาหารที่ผานการตรวจรับรองจากกิจกรรม “ผูวาฯ ชวนชิม”
ผูวาราชการจังหวัด การมอบเกียรติบัตรใหผูชนะการประกวดตราสัญลักษณผลิตภัณฑ
จังหวัด และรานอาหารที่ผานการตรวจรับรองจากกิจกรรม “ผูวาฯ ชวนชิม” จํานวน 44 ราย และขอให
ผูประกอบการทั้ง 44 ราย จัดสงขอมูลสถานประกอบการใหจังหวัด เพื่อนํามาลงในเว็ปไซตของจังหวัด และ ททท.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

1. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 11 ราย ประกอบดวย
นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัด/นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล รองผูวาราชการจังหวัด/นายประสาน
วงศสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัด/พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด/นางสาวชูศรี อุดมกุศรศรี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1/นายกําจัด คงหนู ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2/
นายวรชาติ ศรีเปารยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด/นางอุไร เรืองธรรมสิงห หัวหนาสํานักพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด/
นายวิทยา เพ็งนรภัทร เกษตรและสหกรณจังหวัด/นายสถาพร คําแพง ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก/
นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน

-92. หั ว หน า ส ว นราชการที่ย า ยไปดํ า รงตํ า แหน ง ที่ อื่ น
จํ า นวน 7 ราย ประกอบด ว ย
นายธรรมศักดิ์ ชนะ เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/นายชวพันธุ อันตรเสน ปศุสัตวจังหวัด/นายกิตติ พัฒนเจริญ
ประชาสัมพันธจังหวัด/นายเกรียงไกร วิวัฒพนชาติ ผอ.สวท.จังหวัด/นายวรรณโณ ภักดี นายอําเภอเมือง/
นายวิศาล เพชรคง นายอําเภอทายาง/นายไกร บุญบันดาล นายอําเภอบานแหลม
3. นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
จังหวัดเพชรบุรี ป 2552
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบนโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด และแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี ป 2552 ดังนี้
1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัด
1.1 ดําเนินการตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ป 2552 ซึ่ง
กําหนดใหเพชรบุรี เปนเมืองนาอยู นาเที่ยว เกษตรและอาหารปลอดภัย โดยไดกําหนดตําแหนงในการแขงขัน
(Competitive Positioning) ของจังหวัดใน 3 ดาน ดังนี้
(1) สงเสริมการทองเที่ยว ประกอบดวย
1) พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหม โดย พัฒนาน้ําพุรอนหนองหญาปลอง
พัฒนาทุงกระเจียวอําเภอชะอํา และพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศตามเสนทางสายคลองโคน-ชะอํา
2) ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม โดย ปรับปรุงภูมิทัศน ความสะอาดสวยงาม
และความเปนระเบียบเรียบรอยของแหลงทองเที่ยว จัดทํา/ปรับปรุงปายชี้ทางไปแหลงทองเที่ยว และควบคุม
ปริมาณลิงเขาวังเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
3) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเทีย่ วและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
4) อํานวยความสะดวกและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเทีย่ ว
5) พัฒนาศูนยบริการนักทองเที่ยว และระบบศูนยขอมูลสารสนเทศดานการ
ทองเที่ยว (ศูนยขอมูลและเว็บไซตการทองเที่ยว)
6) สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเทีย่ วผานสื่อตางๆทุกชองทาง
7) ส ง เสริ ม การจั ด งาน/กิ จ กรรมส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วประจํ า ป (Event)
ประกอบดวย งานพระนครคีรีเมืองเพชร งานของดีทายาง งานประเพณีสงกรานตไทยทรงดํา งานเทศกาล
กินปลาพาเที่ยว แกงกระจาน งานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก และงานสงตะวัน นอนนับดาว เฝาดูหมอก ออกดูนก
8) สงเสริมและพัฒนามาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว
9) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริการการทองเที่ยว
10) จัดกิจกรรมสงเสริมการขายนอกพืน้ ที่ (Road Show)
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(2) สงเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัย ประกอบดวย
1) สงเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
โดยการรณรงคการใชเกษตรธรรมชาติ ปุยอินทรียและชีวภาพ เพื่อลดการใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช
2) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําในระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพื้นที่ การเกษตรอยางทั่วถึง
3) สงเสริมบริหารจัดการน้ําในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน แหลงน้ําสํารองของทองถิ่น
5) ส ง เสริ ม และขยายผลการดํ า เนิ น งานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เกษตรทฤษฎีใหมโดยใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่เปนตนแบบในการขยายผล
6) สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสินคากับ
จังหวัดอื่น ๆ
(3) สงเสริมการพัฒนาเชิงอนุรักษ ประกอบดวย
1) ส ง เสริ ม โครงการ/กิ จ กรรมการฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ แ ม น้ํ า เพชรบุ รี
ประกอบดวย งานสํารวจแมน้ําเพชรบุรีเพื่อการขุดลอกและปรับปรุงตลิ่งตลอดสาย งานขุดลอกแมน้ําเพชรบุรี
งานปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งแมน้ําเพชรบุรี งานปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําเพชรบุรี สงเสริม
กิจกรรมการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวฯ
และงานบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่อยูริมแมน้ําเพชรบุรีและพื้นที่ตอเนื่อง
2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารฟน ฟูและอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี
3) สงเสริมการแกไขปญหาขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย การรณรงคการคัดแยกขยะ และจัดตั้งศูนยขยะรวมในกลุม องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยู
ใกลเคียงกัน (Zoning) โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยประสานดําเนินการในภาพรวม
4) สนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สามารถ
อยูไดกับชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมทั้ งพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของแรงงานเพื่อเขาสูอุตสาหกรรม
เปาหมาย
5) ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
6) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาชน
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(1) งานปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
(2) งานแกไขปญหาความยากจน
(3) งานปองกันและแกไขยาเสพติด ผูมีอิทธิพล อบายมุข และสิ่งยั่วยุเยาวชน และ
งานจัดระเบียบสังคม
(4) งานสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ
(5) งานสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมูบา นและชุมชนเมือง
(6) งานปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.3 งานตามนโยบายของกระทรวง กรม และหนวยงานสวนกลางในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด
(1) บูรณาการทรัพยากร/งบประมาณของทุกภาคสวน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิน่
และภาคประชาชน ในระดับจังหวัด เพื่อกําหนดทิศทางการทํางานลงสูอําเภอ
(2) ใหอําเภอเปนศูนยกลางในระดับปฏิบัติการในระดับพื้นที่ บูรณาการแผนงาน/โครงการ
และการพัฒนาลงสูพื้นที่หมูบาน/ชุมชน
(3) ใหหมูบาน/ชุมชน เปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยใชแผนชุมชนเปนยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนภายใตการมีสวนรวมเชิงบูรณาการจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกหมูบาน/
ชุมชน อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(4) จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกระดับอยางใกลชิด โดยเปด
โอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน
(5) จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด และการประชาสัมพันธเผยแพร
การทํางานของจังหวัดเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
3. นโยบายการทํางานของจังหวัด (คานิยมจังหวัด)
3.1 ใชหลักการ 5 ส. ประกอบดวย สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สามัคคี/สมานฉันท
สะอาด/โปรงใส สงบ/ยกยองคนดี และสัมฤทธิ์ผล
3.2 ยึดการทํางานรวมกันเปนทีม เรียกวา เพชรบุรีทมี ในการบูรณาการ เชื่อมประสาน เปน
พันธมิตร ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน ภาคเยาวชนและภาคประชาชน
4. การมอบหมายภารกิจ
(1) ให ทุ ก หน ว ยงานร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายไปสูเปาหมาย
เพื่อประโยชนสุข ของประชาชน

- 12 (2) ให ห น ว ยงานที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป น การเฉพาะในแต ล ะเรื่ อ งได ว างแผนในการ
ดําเนิ นการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดําเนิ นการตามแผนงาน และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ
เปนระยะ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสูสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ
(3) ใหทุกหนวยงานประสานการทํางานระหวางกันเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหภารกิจการ
พัฒนาจังหวัด สําเร็จตามเปาหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552
คลังจังหวัด
นําเรียนผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบ
สรุ ป ได ดั ง นี้ เป า หมายการเบิ ก จ า ยภาพรวม 94 % งบลงทุ น 74 % ในภาพรวมแยกเป น รายไตรมาส
ประกอบดวย สิ้นไตรมาสที่ 1 22.50 % ไตรมาสที่ 2 46.00 % ไตรมาสที่ 3 70.00 % และไตรมาสที่ 4 94.00 %
โดยผลการเบิกจายเงินงบประมาณของ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 577.21 ลานบาท รายจายประจํา 577.21 ลานบาท เบิกจาย 432.81 คิดเปนรอยละ 74.98 คงเหลือ
144.40 ลานบาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแจกจายที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัด จัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานหนวยงานตาง ๆ
ประธาน
เพื่อ ใหสามารถเตรี ยมความพรอมในการบริหารจัดการเงิ นงบประมาณ ให เกิดการกระจายเม็ดเงินลงสู ภาค
ประชาชนตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ

4.1 การพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลและถวายดอกไม จั น ทน เนื่ อ งในงานพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
นําเรียนกําหนดการพิธีบําเพ็ญกุศลและถวายดอกไมจันทน เนื่องในงานพระราชพิธี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดคงคารามวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ใหที่
ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้
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เวลา 15.00 น. - ขบวนอัญเชิญพระฉายาลักษณ ออกจากวัดมหาธาตุวรวิหาร ไปตามเสนทางที่กาํ หนด
เวลา 17.30 น. - ขบวนอัญเชิญพระฉายาลักษณ ถึงวัดคงคารามวรวิหาร
เวลา 18.00 น. - อัญเชิญพระฉายาลักษณ ประดิษฐาน ณ เมรุ วัดคงคารามวรวิหาร
เวลา 19.00 น. - พระสงฆสวดพระพุทธมนต และแสดงพระธรรมเทศนา
วันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 2551
เวลา 10.00 น. - พระสงฆสวดพระพุทธมนต และแสดงพระธรรมเทศนา
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ
เวลา 15.30 น. - พระสงฆสวดพระพุทธมนต/แสดงพระธรรมเทศนา และสวดมาติกา
เวลา 16.30 น. - พิธีถวายดอกไมจันทน
เวลา 22.00 น. - พิธีถวายพระเพลิง
วันอาทิตยที่ 16 พฤศจิกายน 2551
เวลา 06.30 น. - พิธที ําบุญตักบาตร พระสงฆ 85 รูป
รายละเอียดปรากฎตามกําหนดการแจกจายที่ประชุม
โดยหวงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
ใหทุกสวนราชการดําเนินการ ดังนี้
(1) ขอความรวมมือใหประชาชนไวทุกขโดยทั่วกัน ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551
เปนเวลา 3 วัน
(2) ขอความรวมมือสถานบริการตาง ๆ ใหงดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
(3) ขอความรวมมือใหสถานีวิทยุและโทรทัศน ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศใหเหมาะสม
(4) ใหสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแหง ลดธงครึ่งเสา
จึงขอแจงมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ และแจงหนวยงานในสังกัด
ถือปฏิบัติพรอมทั้งดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ สําหรับอําเภอใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทราบดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2
รายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัด
รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2551 (ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
นโยบาย เรงดวนของรัฐบาล) ใหที่ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้

- 14 1. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ประชาชนสวนใหญทราบ / รับรูขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ โครงการ SML
ในระดับปานกลาง – มาก รอยละ 86.4 นอย รอยละ 10.7 และเขาใจวัตถุประสงคโครงการ ในระดับปานกลาง
– มาก รอยละ 87.7 นอย รอยละ 9.2 สําหรับการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ พบวา ประชาชน
สว นใหญ รอ ยละ 80.7 มี ส ว นร ว มในขั้น ตอนตา งๆ เช น การเข า ร ว มประชุม ชี้แ จงรายละเอี ย ด โครงการ
การคัดเลือกโครงการ การคัดเลือกผูบริหารและคณะกรรมการ เปนตน
1.2 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ ร อยละ 96.6 – 99.1 โดย
พึงพอใจ เรื่องการชี้แจงวัตถุประสงค/วิธีการดําเนินงานของเจาหนาที่สูงสุด รองลงมาคือ การคัดเลือกโครงการ
และการ คัดเลือกคณะกรรมการ สําหรับเรื่องความเพียงพอของงบประมาณ ประชาชนมีความพึงพอใจนอย
ที่สุด เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการ ประชาชนสวนใหญรอยละ 97.6 เห็นวาประสบความสําเร็จ
กอใหเกิดความรวมมือ ความสามัคคี และทําใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน / ชุมชนดีขึ้น
2. นโยบายการจัดระเบียบสังคม
2.1 ประชาชน รอยละ 89.5 ทราบ / รับรูขาวสารการประชาสัมพันธนโยบายจัดระเบียบ
สังคม โดยทราบในระดับปานกลาง – มาก รอยละ 60.0 นอยรอยละ 29.5 และไมทราบรอยละ 10.5
2.2 ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต อ การดํ า เนิ น งานโครงการร อ ยละ 96.1 ระบุ ว า
พึ ง พอใจ โดยอยู ใ นระดั บ ปานกลาง – มาก ร อ ยละ 72.6 น อ ยร อ ยละ 23.5 และไม พ อใจร อ ยละ 3.9
โดยเมื่อพิจารณาการดําเนินงานในแตละดาน พบวา ดานการปราบปรามประชาชนมีความพึงพอใจการสกัดกัน้
การลําเลียงยาเสพติดในจุดตรวจตาง ๆ สูงที่สุด / ดานการปองกัน ประชาชนพึงพอใจสูงที่สุด เรื่องการพัฒนา
ขอมูลดานยาเสพติดในสถานศึกษา / ดานการจัดระเบียบสังคม ประชาชนพึงพอใจเรื่องการจัดระเบียบหอพัก
และจัดระเบียบสถานบริการตาง ๆ ในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 97.3 และ 97.1 ตามลําดับ
3. นโยบายกองทุนหมูบาน (ธนาคารหมูบาน)
3.1 ประชาชนสวนใหญรอยละ 88.2 ทราบ / รูจักธนาคารหมูบาน รอยละ 9.0 ไมทราบ /
ไมรูจัก และรอยละ 2.8 ระบุวาไมแนใจ สําหรับเรื่องการใชบริการและการเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน พบวา
ประชาชนรอยละ 44.9 ระบุวาเคยใชบริการและเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน รอยละ 11.1 ระบุวา เคยใชบริการ
ธนาคาร แตไมไดเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน และรอยละ 44.0 ระบุวาไมเคยใชบริการ
3.2 ความพึ ง พอใจในภาพรวมต อ การดํ า เนิ น การตามนโยบายกองทุ น หมู บ า น
(ธนาคารหมูบาน) พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจสูงถึงรอยละ 94.9 โดยพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง –
มาก รอยละ 78.4 นอย รอยละ 16.5 และไมพอใจรอยละ 5.1 สําหรับความพึงพอใจในดานตางๆ พบวา
ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดเรื่องการแจง / ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารทางเสียงตามสาย / หอกระจายขาว รอยละ 95.6 / ดานการบริหารจัดการกองทุน ประชาชนพึงพอใจ

- 15 ตอบทบาทหนาที่ วิธีปฏิบัติงานที่เปนไปตามระเบียบ และการดําเนินงานโครงการเสร็จทันตามกําหนด มีสัดสวน
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 95.9 และ 95.2 ตามลําดับ ดานคณะกรรมการ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
จัดระเบียบกองทุน สูงที่สุดคือ รอยละ 92.3 ดานสถานที่ทําการ ประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในเรื่อง
จํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการ รอยละ 95.8
4.3 ผลการจัดประกวดตราสัญลักษณผลิตภัณฑจังหวัดเพชรบุรี ผลการตรวจสอบ
รานอาหารเพื่อรับเกียรติบัตร “ผูวาฯ ชมชิม” และการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สินคาชมพูเพชร
น้ําตาลโตนดเมืองเพชร มะนาวเพชรบุรี
นําเรียนผลผลการจัดประกวดตราสัญลักษณผลิตภัณฑจังหวัดเพชรบุรี ผลการตรวจสอบ
พาณิชยจังหวัด
ร านอาหารเพื่ อรั บเกี ยรติ บั ตร “ผู ว าฯ ชมชิ ม” และการขึ้ นทะเบี ยนสิ่ งบ งชี้ ทางภู มิ ศาสตร สิ นค าชมพู เพชร
น้ําตาลโตนดเมืองเพชร มะนาวเพชรบุรี ใหที่ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้
1. การประกวดตราสัญลักษณผลิตภัณฑจัง หวัด ไดจัดใหมี การประกวดและตั ดสิน การ
ประกวด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 โดยมีเงินรางวัลพรอมเกียรติบัตร ดังนี้
1.1 รางวัลที่ 1 จํานวน 5,000 บาท ไดแก นางสาวอริดา พึ่งสอน
1.2 รางวัลที่ 2 จํานวน 3,000 บาท ไดแก นางสุจิตรา
สุขแจม
เพ็งพิณ
1.3 รางวัลที่ 3 จํานวน 2,000 บาท ไดแก นายวิโรจน
2. การมอบเกียรติบัตร “ผูวาฯ ชวนชิม” ใหรานอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน สรางความ
มั่นใจแกผูบริโภค จํานวน จํานวน 41 ราย
3. การขึ้นทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตร ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร
เปาหมาย 3 สินคา ประกอบดวย ชมพูเ พชร น้ําตาลโตนดเมืองเพชร และมะนาวเพชรบุรี
มติที่ปนระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางพิมพลกั ษณ ตัง้ พงศาวลีกุล)
เจาพนักงานธุรการ 5
(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอื้อ)
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6

