รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอ
ครั้งที่ 9/2550
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
...................................................
ผูมาประชุม
สวนภูมิภาค
1. นายสยุมพร
2. วาที่ร.ต.โอภาส
3. นายนิรันดร
4. พล.ต.ต.คเชนทร
5. นายสุธี
6. นายประทีป
7. นายพัฒนพงศ
8. นายชาญศักดิ์
9. น.ส.สุณี
10. นายภูริธัช
11. นายณรงค
12. นายพิลินทร
13. นางยุวนุช
14. นายสมบุญ
15. นายดําริ
16. นายวิมล
17. นายพิบูลย
18. นายอดุลย
19. นางกาญจนา
20. นายอามุ
21. นายฉัตรชัย
22. นางอโนทัย
23. น.ส.บังอร
24. น.ส.วรรณา
25. นางพิศมัย
26. นายวัฒนา
27. นายสาธิต

ลิ่มไทย
เศวตมณี
สมสมาน
คชพลายุกต
ไวปญญา
ธรรมาภิมุขกุล
ฤทธิรงค
โพประยูร
ธนจารุพัฒน
มีแกว
ศรีพุม
ผดุงชีวิตร
นาคปทุมสวัสดิ์
หลิมวัฒนา
ชนะศักดิ์
เลิศสําราญ
วองภักดีภูบาล
ศิริชัย
ฐิตสาโร
ภิญโญโชติวงศ
เลี่ยมแกว
ลี้ตระกูล
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
ทองสมนึก
โรจนวิจิตรกุล
รัตนศรีทอง

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี23.
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี
/28.นายสมศักดิ์...
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28. นายสมสักดิ์
29. นางสาวณุวรรณา
30. นายสุเทพ
อําเภอ
31. นายชูเกียรติ
32. นายวิศาล
33. นายธวัชชัย
34. นายวีรพล
35. นายไกร
36. นายสุทธา
37. นายปราโมทย
38. นายขจรศักดิ์
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
39. พ.ต.อ.พัฒนินท
40. พ.ต.อ.ชาลี
41. พ.ต.อ.สมเจต
42. พ.ต.อ.ชูสงา
43. พ.ต.ท.ธีระ
44. พ.ต.อ.ชาญ
45. พ.ต.อ.ธงชัย
46. พ.ต.อ.ชลิต
47. พ.ต.ท.บัญญัติ
48. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
49. พ.ต.ต.รังสฤษดิ์
50. ร.ต.ท.อภิรัตน
51. พ.ต.ท.ชวน
52. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน
53. พ.ต.ท.โกเศรษฐ

สิทธิสังข
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ

มุทธากาญจน
เพชรคง
รักขนาม
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
ธรรมอํานวยสุข
สําเภาเงิน
สมบูรณ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
(แทน) นายอําเภอแกงกระจาน

นพจินดา
สรอยสุมณฑา
ทองปาน
ภูอาวรณ
สิงหประเสริฐ
แกวทาไม
ชลาชีพ
ระเวง
เพียรสวัสดิ์
รังสิมันต
เมืองวิจิตร
รอดชูแสง
หอยสง
เพี้ยนภักตร
สาอุ

54. พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ
55. พ.ต.ท.พิพัฒน
56. ร.ต.อ.วิโรจน

วุทธวิภาต
เรืองขจร
เรียนรู

ผกก.สภ.อ.เมืองเพชรบุรี
ผกก.สภ.อ.ชะอํา
ผกก.สภ.อ.ทายาง
ผกก.สภ.อ.เขายอย
(แทน) ผกก.สภ.อ.บานลาด
ผกก.สภ.อ.หนองหญาปลอง
ผกก.สภ.อ.แกงกระจาน
รอง ผกก.หน.สภ.ต.ทาไมรวก
รอง ผกก.หน.สภ.ต.หาดเจาสําราญ
(แทน)สว.สภ.ต.ไรสะทอน
(แทน) รอง ผกก.หน.สภ.ต.หนองจอก
(แทน) รอง ผกก.หน.สภ.ต.บางตะบูน
(แทน) ผบก.สอ.ตชด.(คายนเรศวร)
(แทน) ผกก.1 บก. กฝ.ตชด.(คายพระรามหก)
(แทน) ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
กฝ.บก.ตชด.
(แทน) ผกก.7 บก.กฝ.ตชด.(คายศรียานนท)
ผบ.รอย (สบ 2) กองรอย ตชด.144
(แทน) สว.ทล.2 กก.2 บก.ทล.
/สวนกลาง...
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สวนกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
57. นายวีระ

บุญมาเลิศ

กระทรวงกลาโหม
58. พ.อ.มานะ
วงศน้ําเพชร
59. พ.อ.จิตนาถ
เปยมระลึก
60. ร.อ.กําพล
เปยมสิน
61. ร.อ.สุชาติ
พรมธิมา
62. ร.อ.ธีระเดช
กองสุผล
63. ร.อ.ณรงค
ขําเขียว
64. พ.อ.อนุชาติ
เจียรศรีวิมล
กระทรวงการคลัง /รัฐวิสาหิจ
65. นายกฤษดา
อินทรไพโรจน
66. นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
67. นายเกรียงไกร
เตียงเกตุ
68. นางจินดา
ภูมิประเทศ
69. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
70. น.ส.สุมาลี
พฤกษอารักษ
71. นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
72. นายธนกร
รัตตมงคล
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา / รัฐวิสาหกิจ
73. นายชาญยุทธ
เศวตสุวรรณ
74. นายกิตติพันธ

อรันยกานนท

75. นายชัยพร

รูปนอย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
76. นายโอกาส
ยูนิพันธ
77. นายจักรินทร
ไหมสุข
78. นายเพทาย
ฉาวเกียรติคุณ

(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี
(แทน)ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ.
(แทน)ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
(แทน) ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
รองผูบังคับหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29
(แทน) ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
(แทน)สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
(แทน) ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการ ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ภาคกลาง เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
จังหวัดเพชรบุรี
ผูปกครองสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 37
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
/กระทรวงเกษตรและสหกรณ....
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ / รัฐวิสาหกิจ
79. นางเรณู
วองสงสาร
80. นายธนัญช
สังกรธนกิจ
81. นายอเนก
ลาภผล
82. นายเสนห
83. นายเขมชาติ

ลาภอารมณ
ปญจมทุม

84.นายนพรัตน
จันทรคง
85. วาที่ร.ต.สวัสดิ์ชัย
พรมมา
86. นายภาสันต
นุพาสันต
87. นายทวี
อานอาชา
88. นายชะโลม
ขวัญเมือง
89. นางสมพร
พุฒวันเพ็ญ
90. นายสุรยุทธ
สันตจิต
91. นายชูชาติ
ศิลลา
92. นายเกษม
ชุมแอน
93. นายอดุลย
รัศมีนพเศวต
กระทรวงคมนาคม / รัฐวิสาหกิจ
94. นายสมชัย
นาคเงินทอง
95. นายสุรินทร
ขักขะโร
96. นายสวาง
รัตนนรา
97. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
98. พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
99. นายปริญญา
บุญทวี
100. นายสุพัฒน
เปยนุช
101. นายอภิชา
อยูสมบูรณ
102. นายไพลวัน
เดชเพชร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / รัฐวิสาหกิจ
103. นายอมฤต
เหมะ
กระทรวงพลังงาน
104. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย

(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดฯ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและทดสอบพันธสัตวน้ําเพชรบุรี
(แทน) หัวหนาหนวยปองกันและปราบปราม
การประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร)
หัวหนาดานกักกันสัตวจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
(แทน)หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
(แทน)หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
(แทน)หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 เพชรบุรี
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ผอ.ทาอากาศยานหัวหิน
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 เพชรบุรี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
(แทน)หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
หัวหนาที่ทําการไปรษณียเพชรบุรี
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
/กระทรวงพาณิชย...
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กระทรวงพาณิชย
105. นายอาทร
106. นางนิยดา
107. นายจาตุรณต
กระทรวงมหาดไทย
108. นายบุญเอื้อ
109. นายมงคล
110. นายสุรินทร
111. นายไอยเรศ
112. นายเอิบ
113. นายชุมพล
กระทรวงยุติธรรม
114. นายกฤช
115. นายชูเกียรติ
116. นางธาริณี
117. นางสุกัญญา
กระทรวงแรงงาน
118. นายกิตติ
กระทรวงวัฒนธรรม
119. นายสมจิตร
กระทรวงศึกษาธิการ
120. นายสุชล
121. นายโสภณ
122. น.ส.อุไรรัตน
123. น.ส.สุมล
124. ผศ.ดร.เอกศักดิ์
125. น.ส.โสภิดา
126. นายสุนันท
127. นายไมตรี
128. นายณรงค
129. นายมานะ
130. นายสมรักษ

นุมทิพย
หมื่นอนันต
สยนานนท

หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

โพชนกูล
รอดจากทุกข
ธีรจามรนันท
ชัยกุล
พงษพานิช
ปนนอย

ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการ พช. เขต 7
(แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพชรบุรี
ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผูจดั การประปาเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 ภาคใต เพชรบุรี
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

กระแสรทิพย
บุญทัน
แสงสวาง
บุษยนาวิน

ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ผูอํานวยการสํานักควบคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

ภูศรี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

เรืองทิพย

(แทน)หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี

บุญไทย
จิตมุสิก
จงออน

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2
(แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(แทน) รองอธิการบดีเพชรบุรี ม.ศิลปากร
ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรี ปญญานุกูล
/131. นายชาญณรงค...

สุตะวิริยะวัฒน
บุตรลับ
สุรินทะ
นิลบุตร
คุระพูล
นิติกาล
โพธิ์นอย
แตวัฒนา
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131. นายชาญณรงค
132. นายโกศล
133. นางอรสา
134. นายปรีชา
135. นายธวัช
กระทรวงสาธารณสุข
136. นางชลลดา
137. นายสุชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
138. นายสถาพร
139. นางทิพวรรณ
องคกรอิสระ
140. นายนคร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
141. นางสุขใจ
142. นางสุพัฒนา
143. นายพิชัย
144. นายศักดิส์ ิทธิ์
145. นายจํารัส
146. นายภราดร
147. นายอธิก
148. นายฉลอง
149. นายศุภชัย
150. นายจรัญ
151. น.ส.สุชญา
152. นายประยุทธ
ภาคเอกชน
153. นายเกรียงไกร
สภาเด็ก
154. นายอภิเชษฐ
155. นายพรชัย

รัตนา
หลักเมือง
รามโกมุท
ทัพพะกุล ณ อยุธยา
เรืองโสภณ

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

คลายคลึง
มั่งมี

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
(แทน)หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ที่ 42เพชรบุรี

บํารุงไทย
เดชานีรนาท

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
พงศศาสตร
สันติเมธากุล
วาป
พริ้มพราย
เวทยนุกูล
คงจรูญ
ชางสุวรรณ
วินิจโกศล
ไมจนั ทร
ภคพงศพันธุ
สุขารมย

(แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
(แทน) นายกเทศบาลตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
(แทน)นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
(แทน)นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
(แทน)นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
(แทน)นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
(แทน)นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
(แทน)นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม

พิทักษชัชวาล

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

เทพคีรี
พลับทอง

(แทน) ประธานสภาเด็กจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาเด็กอําเภอทายาง
/ผูเขารวมประชุม...
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ผูเขารวมประชุม
157. นางปยาภรณ
วงศวานิช
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
158. นายสุทธิพงศ
ตัณบุญยศิริเดช
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
159. นางพิมพลักษณ
ตั้งพงศาวลีกุล
เจาพนักงานธุรการ 5 สนจ.พบ.
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล)
2. ผอ.รมน.จว.พบ.
3. ผกก.สภอ.อ.บานแหลม
4. รองผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29
5. หัวหนาเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
6. ผูจัดการ สนง.บริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี
7. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
9.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
10. ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
11. เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระกอนการประชุม
1. พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุง “กองทุนแมของแผนดิน” จํานวน 19 ราย (สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี)
2. การมอบเกียรติบัตรหอพักในโครงการ “หอพักสีขาว เยาวชนปลอดภัย” จํานวน 7 แหง
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี)
3. การมอบปายโครงการบานทองถิ่นไทย จํานวน 44 แหง (สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ผูบริหารจังหวัดเพชรบุรียาย
- วาที่ ร.ต.โอภาส เศวตมณี รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ยายไปดํารงตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
1.2 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงในจังหวัด
- นายนคร บุญมีผล ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครพนม
/1.3 หัวหนาสวนราชการ...
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1.3 หัวหนาสวนราชการ/นายอําเภอเกษียณอายุราชการ จํานวน 10 ราย
(1) นายชูชาติ วงศาโรจน
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
(2) นายดําริ ชนะศักดิ์
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
(3) น.ส.อัมพร ศรีธรรัตนกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
(4) นายปรีชา พานิชมาท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
(5) นายชูชาติ เพชรประทุมกมล นายอําเภอแกงกระจาน
(6) นายอามุ ภิญโญโชติวงศ
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
(7) นายบุญเอื้อ โพชนุกูล
ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการ พช.เขต 7
(8) นายจุมพล มณีศรี
ผูจัดการสํานักงานประปาเพชรบุรี
(9) นายนคร ตังคะพิภพ
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
(10) นายปรีชา ทัพพะจุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองายงานการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2550
3.1 การเรงรัดเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ผูแทนคลังจังหวัด เปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 ภาพรวมเบิกจายได 93 % งบลงทุน 73 %
ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2550 ตั้งแตตุลาคม 2549 - 22 กันยายน 2550 ไดรับงบประมาณ
ได รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 8,639.32 ล า นบาท เบิ ก จ า ยแล ว 8,372.51ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 96.91
งบประจํา 6,016.03 ลานบาท เบิกจายแลว 6,144.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 102.13 งบลงทุน 2,623.29
ลานบาท เบิกจายแลว 2,228.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.94 เงินกันไวเบิกเหลื่อมปของงบประมาณ
2549 ยอดเงินที่กันไวทั้งสิ้น 324.21 ลานบาท เบิกจาย 314.72 คิดเปนรอยละ 97.07 มีการกันเงินไว
ทั้งหมด 75 โครงการ จาก 24 หนวยงาน ยังเบิกจายไมแลวเสร็จอีก 7 โครงการ จาก 5 หนวยงาน เปน
เงิน 48,469,140 บาท เบิกจายแลว 41,144,440.21 บาท คิดเปนรอยละ 84.89 คงเหลือ 7,324,699.79 บาท
ประธาน
ผลการเบิกจายตองมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบอันดับของจังหวัดเพชรบุรี อยูในลําดับที่เทาไรของประเทศใน
ครั้งตอไปขอทราบขอมูลนี้ดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด รายงานผลความกาวหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดในรอบเดือนกันยายน
2550 สรุปผลการดําเนินงานแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 งบประมาณ 50 ลานบาท จํานวน 457 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ 457 คิดเปนรอยละ 100 การเบิกจาย 49,465,002.50 คิดเปนรอยละ98.93 มีเงินเหลือ
สงคืน 555,997.50 บาท ระยะที่ 2 งบประมาณ 20 ลานบาท จํานวน 213 โครงการ ดําเนินการแลว
/เสร็จ 178 โครงการ...
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เสร็จ 178 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.57 เบิกจาย 16,441,165 คิดเปนรอยละ 82.21 อยูระหวาง
การดําเนินการ 35 โครงการ
ประธาน
การทํ า งานตามยุ ท ธศาสตร อ ยู ดี มี สุ ข ระดั บ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ทํ า หน า ที่ ไ ด ใ นระดั บ ที่ ดี โดยได รั บ
งบประมาณ 70 ลานบาท ระยะที่ 1 จํานวน 50 ลานบาท ระยะที่ 2 จํานวน 20 ลานบาท ผลการดําเนินงาน
ระยะที่ 1 ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % สวนระยะที่ 2 ดําเนินการไดรอยละ 82.21 คาดวาผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
4..2 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นําเรียนที่ประชุมทราบวาจังหวัดไดจัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อเขารวมเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยสํานักงานโยธาธิการฯ ดําเนินการติดตามเรงรัดการดําเนินงาน 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการซุมเฉลิมพระเกียรติ (ปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เปน
สัญลักษณเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มี 3 ซุม ปจจุบันดําเนินการปรับเปลี่ยนแลว ไดแก
1.1 ซุมเฉลิมพระเกียรติของ อบจ. (บริเวณเพชรเกษมใกลหาง Big C)
1.2 ซุมเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลเมืองเพชรบุรี (บริเวณถนนราชดําเนินตอเชื่อมถนนเพชรเกษม)
1.3 ซุมเฉลิมพระเกียรติของ อบต.แหลมผักเบี้ย (บริเวณถนนคันกั้นน้ําเค็มใกล อบต.แหลมผักเบี้ย)
2.โครงการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ไดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 สรุปคัดเลือกพื้นที่
โครงการ 2 แหง คือ
2.1 พื้นที่กอสรางสวนสาธารณะของเทศบาลตําบลทายาง สถานที่ตั้ง หมู 7 ตําบลทา ยาง
อําเภอทายาง ดานหนาติดถนนเพชรเกษม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ไดสํารวจออกแบบ ประมาณราคาสงใหเทศบาล
ตําบลทายาง 3 ครั้ง เนื่องจากสํานักงานเทศบาลตําบลทายางแจงวามีปญหาดานงบประมาณกอสราง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดลดพื้นที่และออกแบบประมาณราคาใหม มีพื้นที่ 3 ไร
งบประมาณ 4 ลานบาทเศษ
การกอสราง เทศบาลตําบลทายาง แจงวา อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
2.2 พื้นที่กอสรางสวนสาธารณะของเทศบาลตําบลหัวสะพาน สถานที่ตั้งหมู 10 ตําบล
หัวสะพาน อําเภอเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ไดสํารวจออกแบบแปลนแผนผังเรียบรอย
แลว สงใหเทศบาลเมื่อ 30 มีนาคม 2550 พื้นที่ 5 ไร งบประมาณ 4.3 ลานบาท
การกอสรางเทศบาลตําบลหัวสะพาน แจงวา อยูระหวางการเตรียมการจัดจาง ซึ่ง
สามารถกอสรางเสร็จกอนวันที่ 5 ธันวาคม 2550
ในคราวหนาขอการรายงานเพิ่มเติมเฉพาะความกาวหนาของโครงการ
ประธาน
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและขอความรวมมือถือปฏิบัติ
5.1 พิธีบําเพ็ญกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันพระจอมเกลาฯ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ
ดวยในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว กรมศิ ล ปากรและจั ง หวั ด เพชรบุ รี จึ ง ได กํ า หนดเป น วั น พระจอมเกล า ฯ เพื่ อ น อ ม
รํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค ที่ มี ต อ พสกนิ ก รชาวไทยและจั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยมี พิ ธี ว างพาน
พุมพิธีบวงสรวงและพิธีบําเพ็ญกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา
พระนครคีรีตอเนื่องกันทุกป เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติของพระองคสืบไป ณ พระที่สั่งเวชยันตวิเชียรประสาท
และพระที่นั่งตามสภา โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีเปนประธานในพิธี ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ
เขารวมพิธีโดยมพรอมเพรียงกัน
ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ ขอเรียนวาเรื่องที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย เปนสวนหนึ่งของนโยบาย 5
ประธาน
ส ของจังหวัดเพชรบุรี อะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองทําเพื่อถวายหรือเฉลิมพระเกียรติพวกเรา จะทํา ด ว ยความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย อยากจะขอความรวมมือเพื่อให เป น ไปตาม
นโยบายที่กําหนดรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 พิธีถวายพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปยมหาราช
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ดวยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกป เปนวันปยมหาราช ซึ่งปนี้ตรงกับวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2550
เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จังหวัด
กําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย พระรามราชนิเวศน จังหวัดทหารบกจังหวัดเพชรบุรี โดยในเวลา 08.00 น. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ
ตุลาการ อัยการ ครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนกลุมพลังมวลชนตางๆ พรอมกัน ณ บริเวณพิธี เวลา 09.00 น.
ประธานเดินทางมาบริเวณพิธี จังหวัดจึงขอเชิญชวนสวนราชการ หนวยงาน สมาคม ชมรม สมาคมนักศึกษา และ
คณะบุคคลตางๆ นําพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสาวรีย โดยพรอมเพรียงกัน
ขอความรวมมือทุกหนวยงาน พิธีการที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย ฝากเจาของเรื่องทั้ง 2 เรื่องอยากจะเห็น
ประธาน
ภาพการมีสวนรวมของ ภาคราชการ พอคาประชาชน และเยาวชน ฝากชวยดําเนินการเพิ่มเติมดวย
5.3 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ซึ่งไดมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 มีผลบังคับใชในวันถัดไป โดยมีสาระสําคัญดังนี้
เรื่องการมอบอํานาจ มีการยกเลิกความในระเบียบเดิมในมาตรา 38 มาตรา 39 กําหนดใหม คือ
อํานาจในการปฏิ บัติร าชการที่มิไ ดมีก ารกํ า หนดไวเป น อย างอื่ น หรือ ไมห า มเรื่อ งการมอบอํา นาจไว เจา ของ
อํานาจอาจมอบ ใหผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น หรือผูวา ราชการจั ง หวั ด ได
ตามหลักเกณฑที่ กําหนด กรณีอํานาจที่บัญญัติใหตองออกใบอนุญาต หรือบัญญัติไวเปนการเฉพาะผูดํารง
/ตําแหนงสามารถ...
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ตําแหนงสามารถ มอบหมายใหขาราชการผูเปนผูใตบังคับบัญชา หรือผูวาราชการจังหวัดได และกรณี ก ารมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสามารถมอบอํานาจตอไดตามเงื่อนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนดเมื่อมีการมอบอํานาจและ
ผูมอบอํานาจอาจ กําหนดใหผูรับมอบอํานาจมอบใหผูอื่นปฏิบัติแทนตอไปได กรณีการมอบอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัดคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัดไดมอบอํานาจตอใหรองผูวาราชการจังหวัดหรือ
ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการได ซึ่งจะตางจากเดิมที่วา เมื่อมีการมอบอํานาจแลวจะมอบอํานาจตอมิได
และกรณีผูวาราชการจังหวัด มอบตอจะมอบไดเฉพาะรองผูวาราชการจังหวัด เมื่อมอบแลวตองรายงานใหเจาของ
อํานาจทราบ หากมอบใหตําแหนงอื่น ตองไดรับความเห็นชอบกอน
ในสวนที่เพิ่มเติมในมาตรา 7 กําหนดใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดสามารถยื่นคําของบประมาณได
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ครม. กําหนดใหจังหวัดเปนสวนราชการตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ และมาตรา 10
กําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และความ
ตองการของประชาชน เมื่อมีการประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือการดําเนินการอื่นใดของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ ในพื้นที่จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
ประกาศใช การกํ า หนดที่ เ ป น เรื่ อ งใหม คื อ ให มี ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ทํ า หน า ที่ ส อดส อ ง และ
เสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในพื้นที่ โดยมีผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตพื้นที่เปน
ประธาน และเพิ่มเติมในมาตรา 61/2 และ 3 ในสวนของอําเภอ คือกําหนดใหอําเภอมีคณะ บุ ค คลทํ า หน า ที่ ไ กล
เกลี่ยและประนอมขอพิพาทของประชาชนที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน มรดก หรือขอพิพาททางแพงอื่น ที่มีทุน
ทรัพยไมเกิน 200,000 บาท หรือมากกวานั้น ความผิด ที่มีโทษทางอาญาอัน ยอมความไดและไมใ ชความผิด ที่
เกี่ยวกับ เพศ สําหรับรายละเอียดของพระราชบัญญัติฯ สามารถเปดดูขอมูลไดที่ www.law.moi.go.th
ประธาน
หลังจากนี้แลว จะมีการเตรียมความพรอมที่จะดําเนินการในบางเรื่องใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการแผนดินที่มีการแกไขใหม ฝาก สํานักงานจังหวัดดําเนินการ คือ
1.เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด จะตองเริ่มตนทําเมื่อใด จะตองเตรียมความพรอมอยางไร ที่จะได
ไปสูการจัดทําแผน
2. เรื่องที่กําหนดใหจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณได การเตรียมความพรอมในการที่จังหวัดตอง
ตั้งงบประมาณเอง ตองเตรียมการอยางไร ฝากเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 สรุ ป ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน หนว ยงานของรั ฐ /เอกชน ที่ มี ตอ การ
บริหารงานจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2550 (เมื่อบริหารงานครบ 1 ป)
สถิติจังหวัด สํานักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี ไดมอบหมายใหจัดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชน ที่มีตอการบริหารงานจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550 วัตถุประสงคเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพ ความ
พึงพอใจในดานตาง ๆ ในการบริหารจังหวัดของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีและ ทีมงาน เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการในการพิจารณากําหนดแนวทางบริหารจังหวัดตอไป
/การสํารวจความคิดเห็น...
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1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550
(เมื่อบริหารงานครบ 1 ป)
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต อ การบริ ห ารงานจั ง หวั ด เพชรบุ รี พ.ศ.2550
(เมื่อบริหารงานครบ 1 ป) ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ไปสัมภาษณสมาชิกในครัวเรือน
ตัวอยาง ทุ กอํา เภอที่มีอ ายุ 18 ปขึ้น ไป ครัว เรือ นละ 1 คน โดยกระจายตามเพศ อายุ ระดับศึ ก ษาและ
สถานภาพการทํางาน จํานวน 800 ตัวอยาง
ผลการสํารวจสรุปได ดังนี้
1.1 การรับทราบเกี่ยวกับกับเผยแพร /ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ จากผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี พบวา ประชาชนประมาณ รอยละ 76.5 ระบุวารับทราบ โดยรับทราบจากวิทยุ รอยละ 47.6
รองลงมาทราบจา หนังสือพิมพ รอยละ 37.0 และทราบจากโทรทัศน รอยละ 27.6 ไมทราบ รอยละ 23.5
1.2 ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ ประชาชน
สวนใหญรอยละ 91.8 ระบุไดรับความสะดวกฯ อยูในระดับปานกลาง-มาก รอยละ 82.0 นอย รอยละ 9.8 ไมได
รับความสะดวกฯ รอยละ 1.0 ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 7.2
1.3 ความใสใจในการรับทราบ/แกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานราชการ พบวา
ประชาชนไดรับความใสใจฯ รอยละ 91.9 โดยอยูในระดับปานกลาง-มาก รอยละ 74.6 นอย รอยละ 17.3 ไมได
รับความใสใจฯ รอยละ 1.4 ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 6.7
1.4 การเขาไปชวยเหลือ/แนะนําความรูดานตาง ๆ ของหนวยงานราชการ พบวา
ประชาชน รอยละ 85.8 ระบุไดรับการชวยเหลือ/แนะนํา ในระดับปานกลาง-มาก รอยละ 62.0 นอย รอยละ 23.8
ไมไดรับการชวยเหลือ รอยละ 6.2 ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 8.0
1.5 การมีสวนรวมในการทํางานระหวางประชาชนกับหนวยงานราชการ ประชาชน
รอยละ 80.8 และระบุวา มีสวนรวมฯ ในระดับปานกลาง-มาก รอยละ 55.7 นอย รอยละ 25.1 ไมมีสวนรวมฯ รอยละ 14.6 ไมแนใจ/
ไมทราบ รอยละ 4.6
1.6 การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ ในการพัฒนาทองถิ่น ประชาชน รอยละ 59.2
คิดวาทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในระดับปานกลาง-มาก รอยละ 44.8 นอย รอยละ 14.4
ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 40.8
1.7 การตรวจสอบ/ติดตามการทํางานของหนวยงานราชการ ประชาชน รอยละ 52.0
คิดวามีการตรวจสอบ/ติดตามฯ ในระดับปานกลาง-มาก รอยละ 32.1 นอย รอยละ 19.9 คิดวาไมมีการ
ตรวจสอบฯรอยละ 13.5 ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 34.5
1.8 ประสิทธิภาพในทํางานของขาราชการในหนวยงานราชการ ประชาชน รอยละ
91.0 ระบุวาขาราชการมีประสิทธิภาพในการทํางาน ในระดับปานกลาง-มาก รอยละ 80.6 รอยละ 10.4 ไมมี
ประสิทธิภาพรอยละ 1.0 ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 8.0
/1.9 ความพึงพอใจ...
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1.9 ความพึงพอใจในการบริหารงาน/จัดการในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ/สังคม ของ
ผูวาราชการจั งหวั ด เพชรบุรี แ ละทีม งาน พบวา ประชาชนมีค วามพึง พอใจในด า นเศรษฐกิ จ 3 ลํ าดับ แรกคื อ
การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว มีความพึงพอใจสูงสุดถึง รอยละ 93.0 รองลงมา คือ การสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปะฯ มีความพึงพอใจ รอยละ 92.6 และเรื่องสรางรายไดและ
สงเสริมอาชีพแกประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 91.4 สวนความพึงพอใจของประชาชนทางดานสังคม 3
ลําดับ แรกคือ การสาธารณสุข มีความพึงพอใจสูงถึง รอยละ 95.9 รองลงมา มีความพึงพอใจเรื่องกีฬา รอยละ
95.0 และเรื่องมาตรการสรางความมัน่ ใจ สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 94.2
1.10 ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีและทีมงานตาม
นโยบาย ของรัฐบาล ปรากฏวา การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทุกนโยบายประสบผลสําเร็จมากกวา
รอยละ 81.8 โดยนโยบาย ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ มากที่ สุ ด 3 ลํ า ดั บ แรก คื อ นโยบายการดํ า เนิ น โครงการ
หลัก ประกั น สุ ขภาพถ วนหน า ร อ ยละ 95.6 รองลงมา เปน นโยบายการดํา เนิน งานโครงการกองทุน หมู บา น
และชุ ม ชนเมื อ ง ร อ ยละ 93.6 และการดํ า เนิ น งานโครงการผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น (OTOP) ร อ ยละ
93.0 นโยบายการปราบปรามทุจริตและคอรัปชั่น มีผลสําเร็จการปฏิบัติงานต่ําสุด คือ รอยละ 81.8
1.11 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด
เพชรบุรี สําหรับความพึงพอใจของประชาชนสวนใหญที่มีตอการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ในชวง1 ปที่ผานมา พบวาโดยรวม รอยละ 91.9 พึงพอใจในการบริหารงานของผูวา ราชการจังหวัดใน ระดั บ ปาน
กลาง-มาก รอยละ 83.5 นอย รอยละ 8.4 มีเพียง รอยละ 0.5 เทานั้นที่ตอบวาไมพอใจไมมีความคิดเห็น รอยละ 7.6
1.12 ปญหาทีต่ องการใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี/เขาไปแกไขอยางเรงดวน 5
ลําดับแรก ไดแก
- ปญหารายได
รอยละ 53.8
- การแกไขปญหายาเสพติด
รอยละ 43.8
- ปญหาภาวะหนี้สิน
รอยละ 36.6
- ปญหาพืชผลราคาตกต่ํา
รอยละ 26.0
- ปญหาการวางงาน
รอยละ 22.5
1.13 ขอเสนอแนะ
จากผลการสํารวจ พบวามีขอเสนอแนะที่ ตองการใหจั งหวัด เพชรบุรี (ผูวาราชการจังหวัด
เพชรบุรี) ดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยเรียงตามลําดับ คือ สรางรายได/สงเสริมอาชีพ/ฝกอบรมอาชีพ/เงินลงทุน
รองลงมา ไดแก แกปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง ตองการใหผูวาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนให
ทั่วถึง แกปญหาความยากจน/หนี้สิน ประกันราคาปุย/พืชผลทางการเกษตรตองการใหประชาสัมพันธขาวสารการ
ทํางานของผูวาฯ ใหมากขึ้น เปนตน
2. การสํารวจความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีตอการบริหารงานจังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. 2550 (เมื่อบริหารงานครบ 1 ป)
/2.1 เปรียบเทียบ...
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2.1 เปรียบเทียบการนํา 5 ส. (สํานึก สามัคคี สงบ สะอาด และสัมฤทธิ์ผล) ไปใชเปน แนวทาง
ปฏิบัติพบวา บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ที่นําแนวทางปฏิบัติงาน 5 ส ไปปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบ
กับ ชวง ที่ผานมา มีการนําไปปฏิบัติ เพิ่มขึ้น รอยละ 60.5 ระบุวาเทาเดิม รอยละ 34.5 ระบุวา ลดลง รอยละ 3.
ไมไดนําไปปฏิบัติ รอยละ 1.9 สําหรับภาคเอกชน มีการนํา 5 ส. ไปใชในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น รอยละ 46.3 เทาเดิม
รอยละ 41.7 ระบุวาลดลง รอยละ 6.3 และ ไมไดนําไปปฏิบัติ รอยละ 5.7
2.2 การรับทราบเกี่ยวกับการเผยแพร/ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ จากผูวาราชการ
จังหวัด เพชรบุรี พบวา หนวยงานภาครัฐ/เอกชน รับทราบ รอยละ 98.6 และ 93.3 โดยที่หนวยงานภาครัฐ/
เอกชน ระบุวา รับทราบจากหนังสือพิมพสูงสุด คิดเปนรอยละ 64.4 และ 64.9 รองลงมาทราบจากโทรทัศน
รอยละ 59.9 และ
56.5 ตามลําดับ และทราบจากวิทยุ รอยละ 54.6 และ 44.6 ตามลําดับ
2.3 บทบาทขององคกร/หนวยงานในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเพชรบุรี พบวา
บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ รอยละ 96.7 มีการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเพชรบุรี ไมไดปฏิบัติงาน รอยละ 3.3
สําหรับหนวยงานเอกชน ระบุวา มีการปฏิบัติรวมกับจังหวัด รอยละ 91.6 ไมพอใจ ไมไดปฏิบัติงาน รอยละ 8.4
ตามลําดับ
2.4 ความสะดวกรวดเร็ว/แกไขปญหาในขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงานตาง ๆ
พบว า หน ว ยงานภาครั ฐ /เอกชน มี ค วามพึ ง พอใจขั้ น ตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ แผนงานต า ง ๆ ในสั ด ส ว นที่ ใ กล เ คี ย งกั น คื อ ร อ ยละ 98.8 และร อ ยละ 96.3ไม
พอใจ รอยละ 1.2 และ3.7 ตามลําดับ
2.5 การบริ ห ารงานโครงการแก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ ไดส อดคล อ งและตรงกั บ ความ
ตองการของประชาชน สําหรับหนวยงานภาครัฐ ระบุวาจังหวัดสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได สอดคล อ งตรงกั บ
ความตองการของ ประชาชน รอยละ 97.6 ในขณะที่ภาคเอกชน เห็นวาจังหวัดบริหารงานแกไขปญหาตางๆ ได
ตรงกับความตองการของประชาชน รอยละ 95.0
2.6 ความสามรถในการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
จากการสํารวจหนวยงานภาครัฐ/เอกชน พบวา จังหวัดสามารถดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด ร อ ยละ 96.4 และ 96.7 ตามลํ า ดั บ ไม ท ราบร อ ยละ 3.6 และ 3.3
ตามลําดับ
2.7 ความพึงพอใจของหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีตอการบริหารงาน/จัดการใน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา หนวยงานภาครัฐ/เอกชน มีความพึงพอใจในการบริหารงานจังหวัด
ดานเศรษฐกิจ 3 ลําดับแรก คือ หนวยงานภาครัฐ มีความพึงพอใจในการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว และ
การสงเสริมการ ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปะ ในสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 96.6 รองลงมา มี
ความพึงพอใจใน การแนะนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 96.2 หนวยงานภาคเอกชน มีความพึง
พอใจในการบริหารงานจังหวัดดานเศรษฐกิจ 3 ลําดับแรก คือ การปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา มี
ความพึงพอใจ รอยละ 94.7 รองลงมา การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวทาง
/ธรรมชาติ...
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ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปะ มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 94.3 และ 94.1 ตามลําดับ
ดานสังคม หนวยงานภาครัฐ/เอกชน มีความพึงพอใจการบริหารงานจังหวัดในการพัฒนาดาน
สังคม 3 ลําดับแรก คือ หนวยงานภาครัฐ มีความพึงพอใจในการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเมือง ชายฝง แมน้ําเพชรบุรีและการกีฬา มีสัดสวนเทากัน รอยละ 96.7 รองลงมาคือความ
พึงพอใจในเรื่องการสาธารณสุข รอยละ 96.2 สําหรับหนวยงานภาคเอกชน อันดับแรก มี ความพึง
พอใจในเรื่องสาธารณสุข รอยละ 96.3 รองลงมา มีความพึงพอใจเรื่องวัฒนธรรมและการศึกษารอยละ 96.0 และ
95.7 ตามลําดับ
2.8 ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดและทีมงานตามนโยบายของ
รัฐบาล พบวาหนวยงานภาครัฐ/เอกชน มีความคิดเห็นตอผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดและ
ทีมงานมากที่สดุ 3 ลําดับแรก สําหรับ หนวยงานภาครัฐ คือ การดําเนินโครงการผลิตภัณฑชุมชนและ ทองถิ่น
รอยละ 96.7 รองลงมา คือ การดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 96.0 และการดําเนิน
โครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข รอยละ 95.0
หนวยงานภาคเอกชน มีความเห็นตอผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรก
คือ การดําเนิน โครงการผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น รอยละ 94.0 รองลงมา คือ การดําเนินโครงการกองทุน
หมูบาน/ ชุมชน และการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 93.7 และ 93.3 ตามลําดับ
2.9 ความพึงพอใจของหนวยงานภาครัฐ/อกชน ที่มีตอการบริหารงานของผูวาราชการ
จังหวัด และทีมงานตามนโยบายของรัฐบาล พบวา โดยรวมหนวยงานภาครัฐ/เอกชน มีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของผูวาราชการจังหวัด รอยละ 94.6 และ 91.0 ตามลําดับ ไมพอใจ รอยละ 3.3 และ 6.3 ตามลําดับ
2.10 ขอเสนอแนะ
จากผลการสํารวจ พบวา บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน มีขอเสนอแนะ
ที่ ต อ งการให จั ง หวั ด เพชรบุ รี (ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ) ดํ า เนิ น การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยเรี ย งตามลํ า ดั บ
ความสํ า คั ญ สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ อั น ดั บ แรกคื อ การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด อย า งต อ เนื่ อ ง รองลงมา
ได แ ก ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มเยี ย นประชาชนให ทั่ ว ถึ ง ปราบปรามทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในขณะที่
ภาคเอกชน มีความคิดเห็น วาตองการใหปราบปรามยาเสพติด ปรับปรุงดานสาธารณูปโภค ต องการใหผูวา
ราชการจังหวัดควรเยี่ยมเยียนประชาชนใหทั่วถึง เปนตน
5.5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีผลการดําเนินโครงการ ยุทธศาสตร
อยูดีมีสุขจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550(หลังดําเนินการ)
สถิติจังหวัด
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรอยูดี
มีสุขจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550 (หลังการดําเนินโครงการ)
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร
อยูดีมีสุขจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550 (หลังการดําเนินโครงการ) ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงาน
สถิติจังหวัด
เพชรบุรี ไปสัมภาษณประชากร กลุมเปาหมายครัวเรือนตัวอยาง ทุกอําเภอที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ
/ 1 คน โดยกระจาย...
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1 คน โดยกระจายตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการทํางาน จํานวน 870 ตัวอยาง
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
1. การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข (หลังการดําเนินโครงการ)
1.1 จากการสํารวจพบวา ประชาชนสวนใหญในจังหวัดเพชรบุรี รอยละ 95รับทราบ
การเผยแพรประชาสัมพันธ และการชี้แจงวัตถุประสงคโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข รอยละ 5.0 ไมทราบ/ไม
รูเลย สําหรับประชาชนที่มีความเขาใจวัตถุประสงค เปาหมายและรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับจัดทําโครงการตาม
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเทียบกับชวงระหวางดําเนินการ ปรากฏวาประชาชนเขาใจ
วัตถุประสงค/ เปาหมายและรายละเอียด เพิ่มขึ้น รอยละ 60.4 ระบุวาเหมือนเดิมรอยละ 29.7 ระบุวานอยลง รอย
ละ 3.0 ไมทราบไมแนใจ รอยละ 6.9
1.2 สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการ พบวาประชาชน รอยละ
73.0 มีสวนรวมกับหมูบาน/ชุมชน โดยสวนใหญ รอยละ 74.5 มีสวนรวมในการสํารวจ/วิเคราะหสรุปปญหาความ
ตองการของหมูบาน/ชุมชน รองลงมา รอยละ 40.4 มีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ รอยละ 39.2
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย/วั ตถุประสงค โครงการ ส วนที่เหลือร อ ยละ 36.9 มีสวนรวมในการจัด ทํ า
รายละเอียดโครงการ
2. ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข (หลังการดําเนินโครงการ)
การเสนอโครงการ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการพิจารณาคัดเลือกหนวย
ดําเนินการรอยละ 82.3 รองลงมา เปนการจัดลําดับความสําคัญ และการพิจารณากลั่นกรองโครงการมีความพึง
พอใจ รอยละ 79.3 เมื่อสอบถามประชาชนถึงความพึงพอใจตอการบริหารงบประมาณ พบวา ประชาชนมีความพึง
พอใจตอความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการตาง ๆ รอยละ 82.6 รองลงมา เปนขั้นตอนการ
เบิกจายเงินงบประมาณ รอยละ 77.0 สําหรับการติดตามประเมินผลประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการตอบ
คําถาม/ใหคําแนะนําการจัดโครงการฯ รอยละ 83.2 รองลงมาเปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ระดับตาง ๆ รอยละ 82.9
3. ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข (หลังการดําเนินโครงการ)
หลังดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอ
กรอบใน 5 แผนงานหลัก โดยมีความพึงพอใจอันดับแรก คือ การบริการของหนวยราชการในพื้นที่มากที่สุด รอย
ละ 98.4 รองลงมาเปนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอมภายในหมูบาน/ชุมชน
รอยละ 96.6 การชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือครอบครัวที่ยากจนในหมูบาน/ชุมชน
ไดรั บการดูแ ล/สงเคราะหช วยเหลื อ จากจัง หวั ด ร อ ยละ 94.7 การพัฒ นา/สรา งโอกาสในการประกอบอาชี พ
ประชาชนไดรับการพัฒนา รอยละ 93.9 สําหรับการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ
มีการนําไปใชรอยละ 93.0
นอกจากนี้แลวยังพบวา หลังดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมสี ุข ประชาชน รอย
ละ 89.2 มีความเขมแข็ง/สามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่หมูบาน/
/ชุมชน...
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ชุมชน ไดดําเนินการมีความสอดคลอง/ตรงกับความตองการของประชาชน รอยละ
76.6 และทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอยละ 69.8
สรุปในภาพรวม หลังจากที่ไดดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ประชาชน
จังหวัดเพชรบุรีมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข รอยละ 95.3 และคิดวามี
ประโยชนควรดําเนินโครงการในปตอไป รอยละ 85.1
4. ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ (หลังการดําเนินโครงการ)
จากผลการสํารวจ พบวา ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ มีลักษณะใกลเคียง
กันโดยเรียง 5 อันดับแรกตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
- งบประมาณนอยเกินไปไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
- เปนโครงการที่ดีมีประโยชนควรทําอยางตอเนื่องและเพิ่มจํานวนโครงการ
- ชุมชนขาดความสามัคคี/ความเสียสละ/ความรวมมือ
- คณะกรรมการ/ชาวบานขาดความรู ความเขาใจในเนื้อหาโครงการ ควรอบรมใหมีความรูใหทั่วถึง
- ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหทั่วถึง
หลังจากนี้เอกสารชุดนี้จะแจกจาย ใหแกสวนราชการ มีขอมูลบางอยางที่เกี่ยวของกับสวนราชการของ
ประธาน
ทาน สิ่งที่จังหวัดทําขึ้นมานี้เปนการทําเพื่อตรวจสอบความรูสึกของสังคมเมืองเพชรบุรี วาเขาคิดอยางไร กับการ
ทํางานของจังหวัด การตรวจสอบความรูสึกของสังคมเปนเรื่องสําคัญ หากความรูสึกของสังคมไมพอใจ ชี้ใหเห็นวา
นาจะมีปญหาบางอยางเกิดขึ้นในการทํางาน ดูจากตัวเลขในภาพรวมแลวถือวา การทํางานของจังหวัดอยูในระดับที่
สังคมพอใจ เพียงแตบางเรื่องตองพิจารณาวาเขาใหความสําคัญในเรื่องใดมากขึ้น ฝากทุกสวนราชการรับไป
ดําเนินการ คิดวาเปนขอมูลที่เปนประโยชน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 สรุปผลการดําเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัด
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2550 กําหนดไวในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน
2550 ณ โรงเรียนบานหวยไผ หมูที่ 6 ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวม
โครงการทั้งหมด 48 หนวยงาน เขารวมดวยตนเอง 13 หนวย สงผูแทน 35 หนวย และมีสวนราชการที่นําบริการ
ไปใหบริการแกประชาชน 26 หนวยงาน
ครั้งที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม 2550 เดิมกําหนดวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2550 ณ อบต.หวยทาชาง
หมูที่ 1 ตําบลหวยทาชาง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ขอความรวมมือทางอําเภอเขายอยจัดเตรียมดาน
สถานที่และขอเชิญหัวหนาสวนราชการทุกทานเขารวมโครงการฯ
ในเรื่องนี้จะมีการนัดประชุมเพื่อสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่ฝากที่ทําการปกครองจังหวัดคือ
ประธาน
การติดตามผล การออกจังหวัดเคลื่อนที่ที่มีการรับฟงปญหาของประชาชนจะตองติดตามสวนหนึ่งเปนปญหาที่ยัง
ไมไดรับการแกไข และมีการแจงสวนราชการที่เกี่ยวของรับไปแลว แตเรื่องยังไมจบ อันนี้จะหยิบมาเปนประเด็น
/แรกมาพิจารณา...
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แรกมาพิจารณา มีเรื่องใดบางที่อยูระหวางการพิจารณาแกไขของหนวยงาน ขอเนนย้ําสําหรับสวนราชการขอใหทาน
ไปตรวจสอบ จะมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไรตอไป
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง 80 พรรษารอยความดีถวายในหลวง โดยกลุมลูกผูชายเพชรพันธุแท
ประธานกลุมลูกผูชายเพชรพันธุแท 1. กิจกรรมกลุมลูกผูชายเพชรพันธุแท รุนที่ 3 รุนเทิดไทองคมหาราชินี ประกอบดวย
สมาชิก 77 คน อายุ 14-17 ป มาจาก 9 โรงเรียน จาก 11 หมูบาน โดยมีประธาน รองประธานเลขานุการฝาย
ประชาสัมพันธ และคณะกรรมการทั้งสิ้น 20 คน ใชหลักการทํางนแบบฝูงหงส มีการผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเปนผูนํา
เพื่อประคับประคองกลุมและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีการประชุมหารือการทํางานเดือนละครั้ง กิจกรรมที่ได
กระทํามีดังนี้
1). เขารวมการจุดเทียนชัยถวายพระพร และประกวดสุนทรพจนเรื่องพระคุณแม ใน
วันที่ 12 สิงหาคม 2550 ณ ศาลาประชาคม หมู 6 บานเขาลูกชาง โดยมีนายอําเภอทายางเปนประธาน
2). การเยี่ยมจวนผูวาราชการจังหวัดและเขาชมเรือนกฤษณา
3). เขารวมกิจกรรมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่วาการอําเภอทายาง
4). รับมอบโลรางวัลนักพูดดีเดน หลังการฝกอบรมศิลปะการพูดตอหนาที่ชุมชน ณ
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกชาง
5). กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มอบบานใหคนพิการรวมกับสภากาชาดไทย
โครงการลูกผูชายเพชรพันธุแท แนวคิดริเริ่มทําโครงการโดยนายอําเภอทายางและจังหวัดรวมสนับสนุน เพื่อ
ประธาน
1). ตองการเปลี่ยนคานิยมของเด็กเมืองเพชรที่มีความคิดวาเปนลูกผูชายจะตองเปน
หัวโจก หัวหนาแกงค ตองพกปน แสดงออกถึงความเปนหัวโจกในทางที่ไมดี มาเปนหัวโจกในทางที่ดี โดยใช
ศักยภาพที่มีอยู
2). เด็กเปนกลุมสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ไดมาก มีศักยภาพซอนอยูใน
ตัวมากเพียงแตถาเราเปดโอกาสใหเขาไดสามารถแสดงออกมา โดยผลักดันสนับสนุนก็จะทําอะไรไดมาก การ
ดําเนินงานของโครงการฯ เพียงไมกี่เดือน ชื่อของโครงการลูกผูชายเพชรพันธุแทเริ่มปรากฏออกไปภายนอก
จังหวัด โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. เขต ไดนําโครงการนี้ไปพิจารณาแลวมอบรางวัลใหเปนโครงการดีเดน ในการ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ระดั บ ประเทศ โดยใช พ ลั ง เด็ ก และเยาวชน ได รั บ รางวั ล จาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี
ในสวนของการขยายผลไดประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดวา ในป
งบประมาณหนา ใหไปลองสํารวจหนวยงานที่เกี่ยวของกับเด็ก มีหนวยงานใดบางที่มีแผนงาน มีงบประมาณที่จะ
/ดําเนินการ...

- 19 ดําเนินการ มารวมประชุมกันวาอะไรที่จะกระจาย ให เ ด็ ก ทํ า แทน โดยยั ง กํ า กั บ ดู แ ลเรื่ อ งเงิ น แต ใ ห เ ด็ ก
ดําเนินการ หากกระจายไปแลวจะทําใหกลไกเด็ก โดยเฉพาะสภาเด็กสามารถมีกิจกรรมเคลื่อนไหวไดตลอดทั้งป
เลขานุการกลุมลูกผูชายฯ 2.กิ จ กรรม 80 พรรษาร อ ยความดี ถ วายในหลวง เนื่ อ งจากเป น ป ม หามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา กลุมลูกผูชายเพชรพันธุแทไดจัดกิจกรรม 80 พรรษา
รอยความดีถวายในหลวง โดยมีความหมาย 2 นัยคือ
1. รอยเรียงความดีถวายในหลวง
2. เรียบเรียงความดี 100 ความดี ใสสมุดเพื่อถวายในหลวง
แนวทางปฏิบัติ กลุมไดมอบสมุดบันทึกความดีใหแกสมาชิกทุกคน การทําความเริ่มจากการทําความดีทางใจและ
การทําความดีทางกาย การทําความดีมีพื้นฐานจากครอบครัว โรงเรียนสั่งคมทั่วไป ผลการปฏิบัติงานของกลุมที่ได
ทําความดี คือ
1. การบริจาคโลหิตใหกับกาชาดจังหวัด
2. การมอบบานใหคนพิการ หลังที่ 4 ที่กลุมไดสรางรวมกับกาชาดจังหวัด เมื่อวันที่ 12
สิงหาคม 2550
3. เริ่มกอสรางบานหลังที่ 5 โดยลงเสาเอก ในวันที่ 2 กันยายน 2550
4. บริการประชาชนที่เขารวมทําบุญคลายวันมรณภาพของหลวงพอจวน
5. กิจกรรมอนุรักษแมน้ําเพชร เชน ปลูกหญาแฝกกันหนาดินพังทลาย และเก็บขยะ
สองฝงแมน้ํา เปนตน
สุดทายขอเชิญชวนทุกทานรวมทําความดีถวายในหลวง
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การประกวดพวงมาลา วันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2550
ชมรมนิสิตเกาจุฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี
ชมรมนิสิตเกาจุฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดใหมีการประกวดพวง มาลา ในพิธี
วางพวงมาลา เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชการที่ 5 ใน
วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป โดยพวงมาลาที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 จะไดรับเงินสด 3,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด
2,000 บาท รางวัล ที่ 3 เงิน สด 1,500 และรางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 1,000 บาท คณะกรรมการตัดสิน จะ
พิจารณาใหรางวัลจากพวงมาลาที่มีความสวยงาม และสื่อความถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว
สําหรับปนี้ ชมรมนิสิตเกาจุฬาฯ ไดมอบทุนการศึกษาใหกับโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนเขายอย วิทยา โรงเรียนหนองชุมแสง โรงเรียนวันจันทราวาสฯ โรงเรียนละ 3 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวม
เปนเงิน 27,000 บาท และในการนี้ชมรมนิสิตเกาจุฬาฯ ไดเห็นความสําคัญของโครงการของเหลากาชาดจังหวัด
ที่จะทําเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป คือการซอมบานคนจนที่ชวยเหลือ
ตั ว เองไม ไ ด จํ า นวน 80 หลั ง ชมรมฯ จึ ง ขอบริ จ าคเงิ น จํ า นวน 50,000 บาท สมทบทุ น ให กั บ เหล า กาชาด
จังหวัดในการกอสรางซอมแซมดังกลาว รวมเปนเงินที่ใชจายในการนี้ทั้งสิ้น 85,500 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
/6.3 การปฏิบัติ...
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6.3 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
ทางหลวงชนบทจังหวัด ด ว ยป จ จุ บั น สํ า นั ก งานทางหลวงชนบทจั ง หวั ด เพชรบุ รี ตรวจพบว า มี เ อกชนและส ว น
ราชการหลายหนวยงานดําเนินการกอสราง ติดตั้งปายประชาสัมพันธ หรือกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคตางๆใน
เขตทางหลวงชนบท โดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงชนบท (อธิบดีกรม) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงชนบท (ผูวาราชการจังหวัด) ซึ่งการกระทําดังกลาว เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติทาง
หลวง และสรางความชํารุดเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ และอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุกับผูใช
เสนทางไดจึงขอความรวมมือจากสวนราชการที่มีความประสงคจะทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธหรือ กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคตางๆ เชน วางทอระบายน้ํา ทอสงน้ําประปา เสาไฟฟา หรือโทรศัพท ทางเชื่อม หรือดําเนินการอื่น
ใดในเขตทางหลวงชนบท ดําเนินการขออนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงชนบท หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงชนบทกอน โดยขอแบบฟอรมคําขออนุญาตไดที่ สํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัด
เพชรบุรี และจัดเตรียมเอสารประกอบการขออนุญาต ดังนี้
1. สําเนาบัตรประชาชนผูขออนุญาต
จํานวน 3 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 3 ชุด
3. แบบแปลน/แผนผังกอสราง
จํานวน 3 ชุด
4. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการขออนุญาตแทน
จํานวน 1 ชุด
5. กรณีเปน นิติบุคคลจะตองมีหนังสือมอบอํ านาจที่ลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจพรอ ม
ประทับตรา จํานวน 1 ชุด
ขอแจงใหนายอําเภอและทองถิ่นทุกแหงไดทราบดวย โดยเฉพาะจุดลอแหลมหรือจุดอันตรายตอยวดยาน
ประธาน
พาหนะ ขอใหทางหลวงชนบทแจงกําหนดมาใหชัด จะไดแจงขอใหทางทองถิ่นหรืออําเภอชวยดูแลใหชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 โครงการกอสรางทางกรมทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน สนง.บํารุงทางฯ รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางถนนเพชรเกษม จํานวน 5 โครงการ โครงการที่ 1 ตั้งแต
วังมะนาว-ฟลายนาว ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว รอยละ 2.80 โครงการที่ 2 เมื่อวันที่25 กันยายน 2550 บริษัทได
ลงนามในสัญญาจางกับกรมทางหลวง เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 เปนชวงจากฟลายนาว-ทางเขา
จังหวัดเพชรบุรี โครงการที่ 3 เปนเสนทางเลี่ยงเมือง ดําเนินการไปแลว รอยละ 7.64 โครงการที่ 4 อยูในชวงแยก
ทาศาล-อําเภอทายาง ดําเนินการไปแลว รอยละ 89.00 อุปสรรคคือตนยางนาที่ขวางทางกอสราง ขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณา โครงการที่ 5 เปนชวงตั้งแตอําเภอทายาง-ตางระดับอําเภอชะอํา ขณะนี้ดําเนินงานไปแลว รอยละ
85.34 ชากวาแผนปริมาณ รอยละ 9.84 สิ้นสุดสัญญา 4 พฤศจิกายน คาดวานาจะเสร็จทันตามสัญญา ในสวน
โครงการที่ 6 เปนโครงการหนองหญาปลอง บริษัทจะเขาดําเนินการปลายเดือนพฤศจิกายน
โครงการเหล า นี้ ที่ ใ ห มี ก ารรายงานต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากเป น โครงการที่ มี ผ ลกระทบต อ ประชาชน จึ ง
ประธาน
ขอใหมี การรายงานอยางตอเนื่องทุกครั้ง จะไดรับทราบทุกเดือนในแตละเดือนจะมีความกาวหนาหรือลาชามาก
นอยเพียงใด สามารถไปชี้แจงอธิบายตอสาธารณชนได
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 ผลการพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรีในการควบคุมโรคไขหวัดนก
ปศุสัตวจังหวัด เนื่ อ งจากกรมปศุ สั ต ว ได มี ก ารจั ด ประกวดจั ง หวั ด ที่ มี ก ารควบคุ ม โรคไข ห วั ด นกดี เ ด น
ระดับประเทศ ประจําป 2550 เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานในการควบคุมโรคใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนเกียรติและเปนขวัญกําลังใจ กับหนวยงานที่ปฏิบัติ โดยมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ เปนคณะกรรมการตัดสินการตัดสินไดแบง ประเภทจั ง หวั ด เป น
2 ประเภท ประเภทแรกคือจังหวัด พื้นที่เสี่ยงที่มีการพบโรคบอยๆ มี 31 จังหวัด จังหวัดชนะเลิศคือจังหวัด
ชัยนาท อีกประเภทหนึ่งคือ จังหวัดในพื้นที่ไมเสี่ยง มี 45 จังหวัดจังหวัด เพชรบุรีไดรับรางวัลชนะเลิศ การไดรับ
รางวัลชนะเลิศ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีจุดเดน 4-5 ประการ ตามตัวชี้วัด ซึ่งกําหนดไวทั้งหมด 8 ตัวชี้วัดหลัก 22
ตัวชี้วัดรอง จุดเดนคือ
1. เรื่องการจัดตั้งเครือขายการวางระบบเครือขายเฝาระวังไขหวัดนกในระดับตําบล
หมูบาน ใหครบถวนดวยความรวมมืออยางดียิ่งจากนายอําเภอทุกอําเภอ
2. การสอบสวนและการติดตามเฝาระวังโรคทั้งในคนและสัตว ในกรณีพบสัตวปกปวย
หรือตายทําไดครบถวนทุกราย
3. การเขมงวดในการเคลื่อนยายสัตวปก เขา-ออก จังหวัดไดอยางดี มีการจัดตั้งดาน
ตรวจสัตวที่แยกเขายอยตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัด มาตลอด 3 ป ซึ่งจังหวัดอืน่ ๆ ไมไดดําเนินการแลว
4. พัฒนาโรงฆาสัตวปกไดมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การคาและจําหนายเนื้อสัตวไดมาก รวดเร็วกวาจังหวัดอื่น โดยทานรองผูวาราชการจังหวัด (วาที่ร.ต.โอภาส เศวตมณี) ไดเขามา
กํากับดูแล ติดตามอยางใกลชิด ทําใหมีผลงานอยางชัดเจน
5. ควบคุมเรื่องสนามชนไก จัดระบบโรงเรือน ไก เปดไลทุง เขาสูระบบโรงเรือนอยาง
ครบถวน และตอเนื่อง
6. จัดทํายุทธศาสตรแผนเตรียมความพรอมในสถานการณตางๆ ไดอยางครบถวน
ชัดเจน
ขอขอบคุณสํานักงานปศุสัตวจงั หวัด ที่ไดชวยทําผลงานทําใหเรื่องการควบคุมโรคไขหวัดนกใน
ประธาน
พื้นที่จังหวัดที่ไมเสี่ยงในกลุม 45 จังหวัด และจังหวัดเพชรบุรีไดรับรางวัลชนะเลิศถือเปนความภาคภูมิใจรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.6 โครงการบรรพชาสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธฯ ดวยสํานักสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการบรรพชาสามเณร 84,000 รูป
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
กํ า หนดให มี ก ารบรรพชาวั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2550 โดยมี เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฯ เป น ผู จั ด นั ก เรี ย นชั้ น ม. 1
และม. 2 เขารวมบรรพชา และคัดเลือกนักเรียนมาแลว 968 คน คณะสงฆและจังหวัดได พิจารณาใหมีการ
/บรรพชา...
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บรรพชาทุกอําเภอ ณ วัดใหญสุวรรณารามฯ อ.เมือง จํานวน 382 คน วัดหวยหลวง อ.เขายอย จํานวน 89 คน
วัดบางลําพู อ.บานแหลม จํานวน 76 คน วัดหนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จํานวน 34 คน
วัดเขาปากชอง อ.ทายาง จํานวน 61 คน วัดหวยทรายใต อ.ชะอํา จํานวน 103 คน วัดหนองจอก อ.ทายาง
จํานวน 156 คน วัดชอมวง อ.บานลาด จํานวน 67 คน การบรรพชา ครั้งนี้สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมมีงบ
สนับสนุน ใหจังหวัดและวัดรวมกันรับบริจาคเอง รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 12.00 น.
...................................................

(นางพิมพลกั ษณ ตั้งพงศาวลีกุล)
เจาพนักงานธุรการ 5
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

