รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 8/2553
วันจันทรที่ 30 สิงหาคม 2553 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
นางนฤมล
นายประสาน
พ.อ.บัญชา
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายวัฒนา
นายพูลสวัสดิ์
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายเกียรติกุล
นางพนอม
นายอดุลย
นายสถิตย
นางสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นายสุรัตน
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายประยูร
นายสมนึก

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
กลับประดิษฐ
วัชรขจร
สมสมาน
แกนแกว
โรจนวิจิตรกุล
สมบูรณปญญา
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
รุณภัย
พวงสมบัติ
ศิริชัย
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
เกษเดช
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.พ.บ. (ฝายทหาร)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

-224 พ.อ.ธนวิทย
25 นายวีระศักดิ์
26 นายวันชัย
27 นางนิทรา
28 นายพิทักษ
29 นางสุนิสา
30 นางชื่นจิตร
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นายธเนศ
34 นางสาวสมมาตร
35 นายสุรนิ ทร
36 นายสําเนา
37 นายประสาร
38 นายนิติวทั ธน
39 นางสาวณุวรรณา
40 นายสุเทพ
อําเภอ
41 นายชัยศรี
42 นายสุนทร
43 นายธนมิตร
44 นายประทีป
45 นายสุทธา
46 นายประยุทธ
47 นายอภิเชษฐ
48 นายภคพัส
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
49 พ.ต.อ.วิฑูรย
50 พ.ต.อ.สุวัฒน
51 พ.ต.อ.ภาณุเดช
52 พ.ต.อ.เดชา

นพโลหะ
ประภาวัฒนเวช
จันทรกูล
แยมบุตร
บุญชูกุศล
อับดุลนิเลาะ
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
สายสินธุ
รัตนแสง
ธีรจามรนันท
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
นิธนิ ันทธาร
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทนปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

อรุณเจริญสุข
ธนังสิทธิ์
พิพิธธนาบรรพ
นทีทวีวัฒน
ธรรมอํานวยสุข
ทรัพยทวี
ปนทอง
สงวัฒนายุทธ

แทน นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
แทน นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอทายาง
แทน นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
แทน นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
แทน นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
พัฒนธรรม
รักษงาน

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
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54
55
56
57
58
59
60
61
62

พ.ต.อ.บัญญัติ
พ.ต.อ.จรูญ
พ.ต.ท.สมเกียรติ
พ.ต.อ.วันชัย
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.วรเดช
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.พงษสันต
พ.ต.ท.สําราญ
พ.ต.ท.ชวน

63 ร.ต.ท.สมมาศ

เพียรสวัสดิ์
จันดา
โฉมฉาย
ธารณธรรม
แกงสันเที้ยะ
สวนคลาย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ
ปานเพียร
หอยสง
หนูอนิ ทรแกว

64 พ.ต.ต.บรรพต
สุดยอด
65 ร.ต.ต.สมเด็จ
ชิงชัย
66 ร.ต.ท.ประจักษ
เทศทอง
กระทรวงกลาโหม
สายกระสินธุ
67 ร.อ.นรินทร
68 ร.ท.วีระวัฒน
โพธิ์ไทรพิทกั ษ
69 ร.อ.ดิเรก
พรหมภักดี
70 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
71 นายจิรวัตร
กิจกลา
72 นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
73 นางปราณี
ฟาสวาง
74 นายอนันต
อักษรแกว
745 นายอรรถพร
พัฒราช
สีจันทรแจง
76 นายประสิทธิ์
77 นายธนกร
รัตตมงคล
78 นายประสงค

เผาลือ

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน รองผูบังคับการศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
แทน ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการเขต ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

-4กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
79 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
80 นางสาวนงนิตย
เต็งมณีวรรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
81 นายคูณ
สังขสูตร
82 นายเดชะ
มิ่งคละ
83 นางรุจี
กล่ําพันธุดี
84 นายนิรันดร
โตสกุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
85 นางเรณู
วองสงสาร
86 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
87 นางสาวศิริ
วัดสวาง
88 นายสมศักดิ์
เภาทอง
89 นายพิทยา
คณะมะ
90 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
91 นายสมเกียรติ
นวลละออง
92 นายภาสันต
นุพาสันต
93 นายทวี
อานอาชา
94 นายณรงคชัย
เทียนทอง
95 นางสาวอรพิน
อาจวงษ
96 นางอํานวยพร
ศิลปโอสถ
97 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
98 นายเกษม
ชุมแอน
99 นายทองลวน
เผาวิจารณ
100 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
101 นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
102 นายพลพล
อุทัยศรี
103 นายสวาง
รัตนนรา
104 นายประทักษ
เสรีรักษ
105 นายอนพัทธ
ผางามวิจิตร

ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
106 นายจํานงค
บุญศิลป
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
107 นายชุมพล
เหมหงษา
แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
ลิ้มลิขิตอักษร
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
108 นายชัยวัฒน
ดอกนางแยม
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
109 นายสุจินต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
110 นายมนูญ
ศุภนิจวัฒนา
แทน ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
111 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
ทองแกว
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
112 นายวาทินทร
กระทรวงพาณิชย
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
113 นางสาวปณิดา
เอกผดุงพงศ
114 นางนิธิมา
ไชยชโย
แทน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
แทน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
115 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
116 นายอนันตวัฒน
ทองสีไพล
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
117 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
118 นายวีระ
บุญมาเลิศ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
119 นายบัญชา
ยามชวง
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
120 นายวงศศักดิ์
กระทรวงแรงงาน
ภูเพชร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
121 นายอภิเจตน
กระทรวงวัฒนธรรม
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
122 นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
123 นางสาวชูศรี
อุดมกุศลศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
124 นายยรรยงค
เจริญศรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
125 ผศ.วานิช
มาลัย
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
126 นายเรืองแสง
หาสกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
127 นายประมุข
ติฐิโต
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
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129 นายณรงค
130 นางโกศล
131 นายสมจิตร
132 นายสาโรช
133 นายสมหมาย
134 นางวิภาณี
135 นางปวริศา
136 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
137 นางประภาพร
138 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
139 นายสิรพิ งษ
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
140 นายนคร
141 นายศักดิ์สิทธิ์
142 นายอภิชาต
143 นายบันเทิง
144 นายชัฎ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
145 นางสาวจิตรา
146 นางกนกวรรณ
147 นายศุภชัย
148 จ.อ.ศรายุทธ
149 นายมนัส
150 นายศักดิ์สิทธิ์
151 นายนจํารัส
152 นางสาวสุชญา
153 นายกนก
154 นายภราดร

สุขชู
นิติกาล
หลักเมือง
มีวาสนา
ระหวางบาน
ลิ้มเจริญ
เรืองศิลป
อินพรม
รัตนา

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

อัฐระ
จันทรเสวต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

ศรีวิศาล

แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
วิบูลศิลปโสภณ
พวงนอย
นวมภักดี
แสงหิรัญภาดา

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเพชรบุรี

ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
คําเทศ
พูลมา
วาป
พริ้มพราย
ภคพงศพนั ธุ
บัวศิริ
เวทยนุกูล

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
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ผูเขารวมประชุม
155 นายมนัส
เนียมเงิน
แทน ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
156 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
157 นายสมปอง
พุทธกูล
แทน จาจังหวัดเพชรบุรี
158 นายชัยณรงค
ความลับ
แทน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
สุอังคะวาทิน
แทน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
159 นายชัยรัตน
160 นางจริยา
ชุมพงศ
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
161 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 อัยการจังหวัดเพชรบุรี
2 หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
3 ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
4 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
6 ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
7 ผูกํากับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก)
8 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
9 นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
10 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
11 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
12 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
13 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
14 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-81. มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก เ กษตรกรผู เ ลี้ ย งสั ต ว ป ก และเจ า หน า ที่ โ ครงการ
ประกวดการดําเนินงานกิจกรรมดานสุขภาพสัตวระดับจังหวัด
กรมปศุสัตว มอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการจัดประกวดกิจกรรม
ปศุสัตวจังหวัด
สงเสริมปรับระบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองดีเดน (ฟารมสาธิต) และประกวดศักยภาพการสงเสริมบทบาทองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาระดับอําเภอ เพื่อสรางขวัญ กําลังใจและความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของการดําเนินงาน
ผลการประกวดการสงเสริมระบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองดีเดน (ฟารมสาธิต) ประเภทสํานักงาน
ปศุ สั ต ว อํ า เภอ รางวั ล ชนะเลิ ศ ได แ ก สํ า นั ก งานปศุ สั ต วอํ า เภอบ า นลาด รางวัล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ได แ ก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขายอย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงกระจาน
ประเภทฟารมสาธิต รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายกิตติพงษ เปยมปาน ตําบลหวยลึก นายเผื่อน นิลกัน ตําบล
ไรสะทอน นายประสิทธิ์ ทิมจิต อําเภอหนองกระปุ และนางชุตินันท พานิชชอบ ตําบลไรสะทอน รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ไดแก นายอราม พวงรอด ตําบลทับคาง นายทาน นันทกิจ ตําบลหนองชุมพล นายธนพล ฉิมพาลี
ตําบลหวยโรง และนายทาน จรูมเคลือ ตําบลหนองชุมพลเหนือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นายอรุณรัชช สวนสรรค
ตําบลวังจันทร นายสมคิด นิลสุข ตําบลวังจันทร นายภิเษก อุไชกย ตําบลสองพี่นอง และนายสวย แมนเมฆ
ตําบลวังจันทร
ผลการประกวดศักยภาพสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบาระดับอําเภอ รางวัลชนะเลิศ ไดแก สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขายอย รองชนะเลิศอันดับ 1
ไดแก สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานลาด และรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก สํานักงานปศุสัตวอําเภอชะอํา
2. มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ และเงิ น รางวั ล หมู บ า นที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ดี ระดับจังหวัด
กรมการปกครอง ไดจัดโครงการประกวดหมูบานที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ปลัดจังหวัด
หมูบาน (กม) ดี หรือหมูบานระดับ B ระดับอําเภอและจังหวัด ประจําป 2553 เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งยกระดับการปฏิบัติงานของ กม. ในหมูบานใหเปนหมูบานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ของ กม. ดีเดน หรือหมูบานระดับ A ผลคัดเลือกการประกวดหมูบานที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) ดี หรือหมูบานระดับ B ระดับจังหวัด ประจําป 2553 หมูบานที่ชนะเลิศ ไดแก บานหนองจิก หมูที่ 1
ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย ไดรับเงินรางวัล 6,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคุณของอธิบดีกรมการปกครอง
หมูบานรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก บานหนองชุมแสง หมูที่ 1 ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง ไดรับเงินรางวัล
4,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคุณของอธิบดีกรมการปกครอง และหมูบานรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
บานเขาโปง หมูที่ 9 ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคุณของ
อธิบดีกรมการปกครอง

-93. มอบเงินสมทบทุนกอสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี รวมกับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอชาวจังหวัดเพชรบุรี
นานัปการ และในโอกาสที่ครบรอบ 200 ป ทางจังหวัดเพชรบุรีจึงไดจัดทําโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย และนอมถวายที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สถานที่กอสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
(บริเวณสนามหนาเขาวัง) ใชงบประมาณทั้งสิ้น 110.9 ลานบาท จากงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และงบประมาณของจังหวัดที่ไดตั้งไวในปงบประมาณ 2554 อีกสวนหนึ่งไดรับจากผูมีจิตศรัทธา
จังหวัดไดรับความเมตตาจาก พระกิตติ สารกวี เจาอาวาสวัดมหาสมณาราม (วัดเขาวัง) ซึ่งเปน
วัดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ มาประทับเมื่อทรงผนวช เจาอาวาสมีความประสงครวมบริจาคเงิน
จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) จึงขอเรียนเชิญ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี รับมอบเงินบริจาค
จากเจาอาวาส
ขอกราบนมั ส การพระคุ ณ เจ า ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ในการสร า งอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ประธาน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
จังหวัดเพชรบุรีไดรับเลือกใหเปนสถานที่เก็บตัวผูประกวดนางสาวไทย ประจําป 2553 ระหวาง
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2553 ซึ่งนับวาเปนโอกาสดีที่เราจะประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี และยังไดรับเลือกใหเปน
สถานที่จัดประชุมยาเสพติดโลก สําหรับรายละเอียดจะแจงใหผูเกี่ยวของทราบอีกครั้ง
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปที่ 60 กระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงคมนาคม นําเสนอวาระ
แหงชาติ “คิงสโคสท” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช “คิงสโคสท”
เปนโครงการที่ยึดแนวคิดวิธีปฏิบัติและหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน ผนวกกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจภายใตสภาวการณโลก ณ ปจจุบันซึ่งยุคสมัยแหงนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่ง
คิงสโคส คือ ชายฝงทะเล ยอสวนมาเพื่อทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา และวันราชาภิเษก 60 ป เปนการประชาสัมพันธชายฝงทะเลตะวันตก คิงสโคส
จะเอาเฉพาะเพชรบุรี – หัวหิน ที่สะทอนถึงแนวพระราชดาริแบบบูรณาการโดยบริเวณพื้นที่โครงการ จะมีสิ่ง
ปลูกสรางหรือสถานที่อันแสดงใหเห็นถึง “พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ” ผานหลักปรัชญาและ
ทฤษฎี “การพัฒนาอยางยืนยั่งยืน”

- 10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “คิงสโคสท” กําหนดประชุมระหวางวันที่ 11 – 12 กันยายน 2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด รีสอรท แอนด วิลลา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในสวนของจังหวัด
กําหนดผูเขารวมประชุมใหจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดละ 100 ราย โดยจะมีการนําเสนอ
นโยบายและการพัฒนาของสวนราชการ ระดมความคิดเห็นรวมกันจัดทําแผนแมบท เพื่อนําเสนอเปนวาระ
แหงชาติ ในสวนของกระทรวงคมนาคม จะพัฒนาเรื่องโครงขายถนน การขนสงทางน้ํา การขนสงมวลชนขนาดเบา
(ทางรถยนต) รวมทั้งรถไฟ ไมวาจะเปนรถไฟรางคูซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ไดอนุมัติให
ดําเนินการ ตอจากนครปฐม – หัวหิน ในระยะทาง 184 กิโลเมตร จะแลวเสร็จในป 2557 และรถไฟความเร็วสูง
ประเทศไทย ไดรวมลงนามกับประเทศจีน ดําเนินการใน 2 ระยะ ระยะแรกกําหนดระยะแลวเสร็จภายในเวลา
5 ป จากจังหวัดหนองคาย – กรุงเทพมหานคร โครงการนี้คณะรัฐมนตรีรับเปนวาระแหงชาติ ผูแทนกระทรวง
คมนาคมแจงวาอาจมีการขอเพิ่มระยะทางถึงหัวหิน ซึ่งสํานักงานจังหวัดจะทําหนังสือเรียนเชิญผูเกี่ยวของ
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “คิงสโคสท” อีกครั้ง
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
แนะนําหัวหนาสวนราชการขึ้นดํารงตําแหนงใหม
- นายสมนึก ดีหะสิงห ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ตําแหนงเดิม
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ

ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผูแทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 7,177.05 ลานบาท เบิกจายได 6,786.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.56 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 2,097.82 ลานบาท เบิกจายได 1,662.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.23 ภาพรวม เงินงบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด 9,274.87 ล า นบาท เบิก จายได 8,448.85 ลา นบาท คิดเป นรอยละ 91.09 ผลการเบิกจา ย
งบลงทุนรายไตรมาส เทียบกับเปาหมายการเบิกจาย เปาหมายตั้งไวรอยละ 75 เบิกจายได 79.23 ภาพรวม
เปาหมายตั้ง ไวรอยละ 94 เบิก จายไดรอยละ 91.09 ลําดั บผลการเบิก จายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยูในลําดับที่ 47 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 55 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 46
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน หนวยงานที่ไดรับงบประมาณเกิน 2 ลานบาท และ
เบิกจายเกินเปาหมาย 5 อันดับแรก ไดแก สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เบิกจายไดรอยละ 100
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบิกจายไดรอยละ 99.40 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ 3

- 11 เบิกจายไดรอยละ 97.45 โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 94.92 และสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
เบิกจายไดรอยละ 91.64 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน หนวยงานที่ไดรับงบประมาณเกิน 2 ลานบาท
และเบิกต่ํากวาเปาหมาย 5 อันดับแรก ไดแก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 64.09
โครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14 เบิกจายไดรอยละ 63.12 สํานักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ)
เบิกจายไดรอยละ 56.66 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
เบิกจายไดรอยละ 39 และศูนยการทหารราบ เบิกจายไดรอยละ 26.95 ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 1,037.84 ลานบาท เบิกจายได 911.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.84
ผลการเบิกจายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วงเงินที่ไดรับจัดสรร รอบที่ 1
จํานวน 1,243.79 ลานบาท บันทึกใบสั่งซื้อ 133.30 ลานบาท เบิกจายได 995.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80
วงเงินที่ไดรับจัดสรร รอบที่ 2 จํานวน 608.39 ลานบาท บันทึกใบสั่งซื้อ 76.91 ลานบาท เบิกจายได 348.63 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 57.30 ภาพรวมเปรียบเทียบความกาวหนาผลการเบิกจายตอเงินจัดสรร เดือนกรกฎาคม 2553
เบิกจายไดรอยละ 66.19 เดือนสิงหาคม 2553 เบิกจายไดรอยละ 72.54 เพิ่มขึ้น 6.35 %
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
จากการประชุมคณะทํางานดําเนินการโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือน
จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานดาน
สงเสริมการพัฒนาอาชีพ จํานวน 8 คณะทํางาน ดังนี้ (1) คณะทํางานสงเสริมอาชีพดานการเกษตร เกษตร
และสหกรณจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน เกษตรจังหวัดเปนรองหัวหนาคณะทํางาน มีแผนการสนับสนุน
โดยใหสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอจัดทําแผนติดตามสนับสนุนสงเสริมเปนรายครัวเรือน รายงานผล
จังหวัดทราบทุ กเดือน ใหสํา นักงานเกษตรจังหวั ดออกติดตามและใหการสนับสนุนครัวเรือนทุกครั วเรือน
เพื่อสนับสนุ น ให มีรายไดเ พิ่ม ขึ้น ใน 8 อําเภอ (2) คณะทํา งานสงเสริมอาชีพด านปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัด
เปนหัวหนาคณะทํางาน มีแผนการสนับสนุนโดยดําเนินการตรวจตรวจสอบคอกสัตว ใหคําแนะนําในการสรางคอก
ครัวเรือนเปาหมายใน 8 อําเภอ ประชุมครัวเรือนเปาหมายในแตละอําเภอกอนนําสัตวลงคอก สรางความเขาใจ
การทําวัคซีนของสัตวแตละประเภททุกอําเภอ และติดตามใหการสนับสนุนครัวเรือนทุกครัวเรือน (3) คณะทํางาน
สงเสริมอาชีพดานประมง ประมงจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน มีแผนการสนับสนุนโดยนําครัวเรือนที่ขอรับ
การสนับสนุนเรือ อวน ขึ้นทะเบียนเรือประมงขนาดเล็ก นําทัศนศึกษาดูงานเรื่องกลุมอนุรักษทะเลดวยกอน
จุลินทรีย ณ จังหวัดชุมพร ใหความรูและทักษะการเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด ติดตามการประกอบอาชีพครัวเรือน
เปาหมายทุกครัวเรือน และเตรียมความพรอมผูประกอบการประมงเพื่อเขาสูระบบมาตรฐาน (4) คณะทํางาน
สงเสริมอาชีพดานคาขาย พาณิชยจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน มีแผนการสนับสนุนโดยแนะนําปดปายและ
แสดงสินคา แนะนําการจัดรานคาใหนาสนใจ จัดสงเอกสารสงเสริมดานการตลาดในครัวเรือนเปาหมาย

- 12 แนะนํ า แหล ง ซื้ อ สิ น ค า และอบรมให ค วามรู เ รื่ อ งการขายสิ น ค า (5) คณะทํ า งานส ง เสริ ม อาชี พ ด า นช า ง
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรีเปนหัวหนาคณะทํางาน มีแผนการสนับสนุนโดยใหความรูในการใช
เครื่องมือ อุปกรณ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ และใหความรูดานคุณธรรมแกครัวเรือนเปาหมาย
(6) คณะทํางานสงเสริมอาชีพดานงานฝมือ ผูอํานวยการ สนง.กศน. เปนหัวหนาคณะทํางาน มีแผนการ
สนับสนุนโดยมอบหมายภารกิจให กศน.อําเภอ รับผิดชอบครัวเรือนเปาหมาย จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพ
ดานงานฝมือแกครัวเรือนเปาหมาย มอบสื่อ หนังสือตามความตองการแกครัวเรือนเปาหมาย และฝกอบรม
อาชีพที่ไดรับการสนับสนุน (7) คณะทํางานสงเสริมอาชีพดานบริการรับจางและอื่น ๆ แรงงานจังหวัดเปนหัวหนา
คณะทํางาน มีแผนการสนับสนุนโดยจัดประชุมคณะทํางานหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อสนับสนุนอาชีพเสริมครัวเรือนเปาหมายตามโครงการ สํารวจความพรอมใหแนวทางการสรางรายได
ครัวเรือนรับจางตัดหญา สนับสนุนและใหแนวทางการสรางรายไดครัวเรือนรับจางซัก อบ รีด สนับสนุนและให
แนวทางการสรางรายไดครัวเรือนเก็บของเกา รับซื้อของเกา และสนับสนุนและใหแนวทางการสรางรายได
ครัวเรือนนวดแผนไทย (8) คณะทํางานสงเสริมอาชีพดานเย็บผาและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดเปนหัวหนา
คณะทํางาน มีแผนการสนับสนุนโดยติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนและดูความพรอมครัวเรือนเปาหมาย ตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑที่ไดรับ ตรวจติดตามผลการประกอบอาชีพสอบถามความตองการเพื่อตอยอด
เพิ่มเติม และประเมินผลการดําเนินงานในสวนของการมอบวัสดุ ครุภัณฑ ไดดําเนินการมอบพันธขาวปลูกและ
ปุยอินทรียอัดเม็ดแกครัวเรือนยากจนเปาหมาย จํานวน 10 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ผลการดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
ผลการดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) มีผูขึ้นทะเบียน จํานวน
ปลัดจังหวัด
5,323 ราย ลูกหนี้ – เจาหนี้เขาสูระบบกระบวนการ จํานวน 4,348 ราย เจรจายุติประสงคขอกู จํานวน 2,897 ราย
ยุติเรื่องไมประสงคขอกู จํานวน 1,451 ราย ธนาคารพิจารณาสินเชื่อแลว จํานวน 2,088 ราย คิดเปนรอยละ
72.07 อยูระหวางการพิจารณา จํานวน 809 ราย ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแลว จํานวน 1,114 ราย คิดเปนรอยละ
38.45 วงเงิน 88,611,710 บาท ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 552 ราย
วงเงิน 63.35 ลานบาท ธนาคารออมสิน จํานวน 500 ราย วงเงิน 18.71 ลานบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห
(ธอส.) จํานวน 1 ราย วงเงิน 70,000 บาท ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ราย วงเงิน 502,000 บาท
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) จํานวน 55 ราย วงเงิน 5.9 ลานบาท
และธนาคารอิสลาม จํานวน 1 ราย วงเงิน 70,875 บาท ธนาคารไมอนุมัติสินเชื่อ จํานวน 345 ราย เนื่องจาก
รายไดของผูยื่นกูไมเพียงพอตอการผอนชําระ อายุของผูกูไมเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารเนื่องจากมีอายุเกิน
ผูกูไมสามารถหาผูค้ําประกันได ผูกูไมมีภูมิลําเนาที่ชัดเจน ผูกูแจงหนี้เกิน 5 เทาของรายได ผูกูไมไดประกอบ

- 13 อาชีพใด ๆ ผูกูมีชื่อในบัญชีประวัติเสียทางการเงิน และลูกหนี้ไมมาติดตอกับธนาคาร สําหรับอําเภอที่ติดตาม
ผลการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ครบ 100 % ไดแก อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน อําเภอบานแหลม
อําเภอเขายอย และอําเภอทายาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ขอเชิญเฝารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี องคประธานกิตติมศักดิ์
ของมูลนิธิ พอ.สว. จะเสด็จเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี และพระราชทานของที่ระลึกแกกรรมการ
อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ในวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบานโปงแย ตําบลไรใหมพัฒนา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เวลา 14.00 น. เฮลิคอปเตอรพระที่นั่งถึงสนามโรงเรียนบานโปงแย ขาราชการชั้นผูใหญ
เฝารับเสด็จฯ เขาที่ประทับ 1 พระราชทานเข็มใหผูบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิ พอ.สว. และเข็มที่ระลึกแกกรรมการ
อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พระราชทานสิ่งของใหผูสูงอายุ พระราชทานของเลนแกเด็ก เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
หนวยแพทย การแตงกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว/เครื่องแบบ พอ.สว. สํานักงานจังหวัดจะมีหนังสือเชิญ
เฝารับเสด็จฯ อีกครั้ง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด การบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. ผูบริจาคเงินตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป จะไดรับ
พระราชทานของที่ ร ะลึ ก จากพระหั ต ถ พร อ มรู ป ถ า ย ผู บ ริ จ าคต่ํ า กว า 10,000 บาท จะได รั บ ของระลึ ก
ซึ่งใบเสร็จสามารถนําไปหักภาษี ณ ที่จายได
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประจําปงบประมาณ 2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจําป
งบประมาณ 2552 โดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับรองนายกรัฐมนตรี
ทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมาประเมินจังหวัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 ผลการประเมิน ดังนี้ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล
4.5127 คะแนน มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 4.1396 คะแนน มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 4.9360 คะแนน และมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 3.9932 คะแนน ภาพรวม 4.3765 คะแนน จัดอยู
ในลํา ดับที่ 5 ของประเทศ (ลํ าดั บที่ 1 จัง หวัดสมุทรสงคราม ลําดับที่ 2 จังหวัดยะลา ลํา ดับที่ 3 จังหวัด
ขอนแกน และลําดับที่ 4 จังหวัดอางทอง) ป 2548 จังหวัดเพชรบุรี อยูในลําดับที่ 68 ป 2549 อยูในลําดับที่ 39
ป 2550 อยูในลําดับที่ 16 และป 2551 อยูในลําดับที่ 9

- 14 การประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจําป
งบประมาณ 2553 สวนราชการจะตองจัดเตรียมเอกสารใหพรอม ณ วันที่สํานักงาน ก.พ.ร. มาตรวจ ในสวน
ของตัวชี้วัดที่มีระยะเวลากําหนด เชน การคียขอมูลลงเว็ปไซต ขอใหดําเนินการตามกําหนด หากไมดําเนินการ
ตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูกตัดคะแนนวันละ 0.05
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ผลการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.) รวมกับกระทรวงมหาดไทย เปนเจาภาพในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 2 โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน คัดเลือกผลงานแตละประเภทใหเหลือประเภทละ
1 ผลงาน โดยมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนแกนกลางในการคัดเลือกผลงานประเภท
ประชาชนในพื้นที่หางไกลและกันดาร ประชาชนทั่วไป และชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด เปนแกนกลางในการคัดเลือกผลงานประเภทเกษตรทฤษฎีใหมและกลุมเกษตรทฤษฎีใหม
สํา นัก งานจัง หวัด เปน แกนกลางในการคัดเลือกผลงานประเภทหนว ยงาน/องคกรภาครัฐ โดยจัง หวัดได
ดําเนินการคัดเลือกและสงผลงานเขาประกวด ทั้ง 6 ประเภท สํานักงาน กปร. แจงผลผูไดรับรางวัล ดังนี้
- รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเกษตร
ทฤษฎีใหม ไดแก นายสํารอง แตงพลับ ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค ไดแก เรือนจํา
ชั่วคราวเขากลิ้ง และประเภทธุรกิจขนาดยอม ไดแก กลุมสตรีผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน ตําบลเขาใหญ
- รางวัลเกียรติบัตร จากสํานักงาน กปร. ประเภทประชาชนพื้นที่หางไกลและกันดาร ไดแก
นายเสกสรร สะอาดนัก ประเภทประชาชนทั่วไป ไดแก จาเอกเขียน สรอยสม ประเภทชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแก บานน้ําทรัพย อําเภอแกงกระจาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 ลงนามถวายพระพรออนไลน
เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เมื่ อ วั น ที่ 12
สถิติจังหวัด
สิงหาคม ที่ผานมา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553
สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําซุมลงนามถวายพระพรออนไลน หนาหองสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเกา) ชั้น 2 โดยจัดทําซุมลงนามถวายพระพรดวยระบบอินเทอรเน็ตออนไลน
พรอมกลองถายรูปอัตโนมัติ เริ่มดําเนินการตั้งแตตนเดือนสิงหาคม 2553 จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2553 จึงขอ
เรียนเชิญทุกทานรวมลงนามถวายพระพรออนไลน ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 15 4.5 การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
สถิติจังหวัด
ระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2553 เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากร การศึกษา การยายถิ่น ภาวะเจริญพันธุ
การทํางาน และการเคหะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาดานประชากร
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดานความมั่นคงของประเทศไดถึงระดับหมูบาน ใชเปนขอมูลกําหนดนโยบาย
เพื่อการบริหาร วิเคราะหวิจัยตาง ๆ เปนฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต เปนกรอบในการเลือก
ตัวอยางในการสํารวจตาง ๆ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 –
2554) และเตรียมทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความรวมมือจากทุกสวนราชการ ชวยประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับทราบ ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการจัดทําสํามะโนประชากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดเพชรบุรี
ตามที่สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ไดมีการจัดประชุมและจัดอบรมเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานจังหวัด
พลังงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
มี ก ารปรั บ ปรุ ง คะแนนดี ขึ้ น จากลํ า ดั บ ที่ 10 ได 4.089 คะแนน เป น ลํ า ดั บ ที่ 9 ได 4.419 คะแนน สํ า หรั บ
หนวยงานใดที่ยังไมสามารถดําเนินการลดการใชประหยัดพลังงานได ขอใหติดตอสํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อใหคําแนะนํา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแจกจายที่ประชุม)
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เปนอีกหนึ่งตัวชี้วัด
ที่เปนคาคะแนนจังหวัด สําหรับสวนราชการใดที่ระบุไวในเอกสารที่แจกจายในที่ประชุม วายังไมไดดําเนินการ
ขอใหดําเนินการตรวจสอบและบันทึกขอมูลใหเรียบรอย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนราชพัสดุ
ผูแทนธนารักษพื้นที่ สํานักงานธนารักษพื้นที่เพชรบุรี ไดรับแจงจากกรมธนารักษวามีสวนราชการที่ครอบครองใชประโยชน
ที่ราชพัสดุ ไดจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง
ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ขอ 22 และไมแจงการจําหนายอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษทราบ กรมธนารักษจึงขอความรวมมือทุกสวนราชการที่มีการ
จําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ ใหนําเงินสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ และเมื่อดําเนินการ
รื้อถอนและจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนราชพัสดุไปแลว ใหแจงการนําสงเงินรายไดแผนดินของ
กรมธนารักษ พรอมกับแจงขอจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุที่รื้อถอนออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
ใหกรมธนารักษทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดมีการจําหนายสิ่งปลูกสรางที่ราชพัสดุนั้น

- 16 4.8 ผลการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป จังหวัดเพชรบุรี
จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรง และชวงระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน รองฝน
จะเลื่อนลงมาพาดผานและอาจเกิดพายุดีเปรสชั่น สงผลใหเกิดฝนตกชุกหนาแนน อาจทําใหน้ําทวมฉับพลัน
น้ําปาไหลหลาก ครอบคลุมหลายพื้นที่ มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและเกิดความเสียหายตอทรัพยสินได
ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เปนตนมา เกิดฝนตกหนัก ทําใหน้ําทวม น้ําปาไหลหลาก ทวมพื้นที่ตําบลทาตะครอ
ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ และตําบลยางน้ํากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง สงผลใหสิ่งสาธารณประโยชน พืชผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ซึ่งจังหวัดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และประสานอําเภอ หนองหญาปลอง
เกษตรอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดภัยและหนวยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวของ สํารวจความเสียหาย
เพื่อใหการชวยเหลือตามระเบียบ และหลักเกณฑตอไป ในสวนของการเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลม จังหวัดเพชรบุรีไดจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกจายที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.กกต. จังหวัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
เขต 5 อําเภอบานลาด นายธัญญรัตน รื่นเริง หมายเลข 3 ได 232 คะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 20/2553 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ใหรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2553 เห็นชอบรางประกาศใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองศาลา เขต 7 อําเภอชะอํา รับสมัครระหวางวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2553 เลือกตั้งวันที่ 19 กันยายน 2553
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 21/22553 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2553 เห็นชอบรางประกาศใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แกงกระจาน เขต 2 อําเภอแกงกระจาน รับสมัครระหวางวันที่ 6 – 10 กันยายน 2553 เลือกตั้งวันที่ 3 ตุลาคม 2553
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
การใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยแกครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553
จํานวน 40 คน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 เพื่อชี้แจงใหความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค วิธีจัดกิจกรรม ตลอดจนสัมฤทธิ์ผลตาง ๆ ตามคูมือการจัดกิจกรรม ปลูกฝง
วิถีประชาธิปไตยใหแกผูเรียนผานกระบวนการทดลอง ปฏิบัติ ที่มีนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอยางแทจริง
ศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของคูมือ กอนที่ครูผูสอนจะนําไปใชสอนจริงในโรงเรียน เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- 17 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดฝกอบรมลูกเสืออาสา
กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จัดตั้งกองใหมจํานวน 1 กอง ไดแก โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ จํานวน 40 คน
และฝกทดแทนลูกเสืออาสา กกต. ที่จบการศึกษาไปแลว ไดแก โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร)
จํานวน 40 คน รวม 80 คน กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 8 – 10 กันยายน 2553 ณ คายลูกเสือแกงกระจาน
ริเวอรไซตรีสอรท อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งตนแบบ ตามที่สถานศึกษาและสวนราชไดขอความรวมมือ ดังนี้ วันที่ 4 สิงหาคม 2553
โครงการสถานศึกษา 3D ณ โรงเรียนวัดถ้ํารงค อําเภอบานลาด จํานวน 100 คน วันที่ 6 สิงหาคม 2553
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร)
อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 100 คน วันที่ 9 สิงหาคม 2553 โครงการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธการเลือกตั้ง
ทองถิ่น (กรณีเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง) ณ โรงเรียนบานแหลมทอง อําเภอบานลาด จํานวน 80 คน และวันที่
20 สิงหาคม 2553 โครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตย ณ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี อําเภอชะอํา
จํานวน 60 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 มอบอุปกรณการแพทยพระราชทานสําหรับเด็กและคนพิการจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.ร.พ.พระจอมเกลาฯ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ไดรับการสนับสนุนอุปกํารณการแพทยพระราชทาน
สําหรับเด็กและคนพิการประเภทตาง ๆ จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งผลการสํารวจขอมูลเด็กและคนพิการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พบวามีจํานวนมากตองการรับการชวยเหลือ
ดานรถเข็นและอุปกรณทางการแพทย ดังนั้น โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี รวมกับสถาบันพัฒนา
เด็กราชนครินทร เล็งเห็นความสําคัญของการชวยเหลือเด็กและคนพิการที่มีฐานะยากน และเปนผูดอยโอกาส
ใหไดรับการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยพระราชทาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเทาเทียมกับคนพิการในพื้นที่
อื่นของประเทศไทย
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี จึงขอความรวมมือจากสวนราชการ สํารวจความ
ตองการของผูพิการ ตรวจประเมินเด็กและคนพิการที่มีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือดวยอุปกรณที่มี
ความเหมาะสมกับผูพิการ สงใหโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ทางหมายเลขโทรศัพท 0 3270
9999 ตอ 1157 หรือ 1358 ตั้งแตบัดนี้ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีพิธีมอบอุปกรณ ณ หองประชุม ชั้น 9
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี สําหรับวัน เวลา จะแจงใหทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม
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- 18 5.2 รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด คณะทํางานฯ ไดดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป
2553 ซึ่งคณะทํางานฯ ไดดําเนินการใน หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และ
หมวด 6 การจัดการกระบวนงาน สรุปไดดังนี้
หมวด 3 : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- คํานิยาม “ขอรองเรียน” ของสํานักงาน ก.พ.ร. หมายถึง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอติชม
ขอสงสัย ฯลฯ
- สวนของหมวด 3 จะเปนขอมูลของหมวด 1 และ 2 ดังนั้น จึงตองสอดคลองกับหมวด 2
- การแบงกลุมผูรับบริการ
(1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เกษตรกร องคกรเกษตรกร (สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ)
(2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ผูประกอบการ OTOP (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ)
(3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ประชาชนผูมารับบริการ (ที่ทําการปกครองจังหวัดฯ/สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดฯ)
(4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ)
- แบบสอบถาม
(1) แบบสํารวจขอมูล : แตละหนวยงานจะตองมีแบบของหนวยงานตนเอง (3 หนวยงาน)
(2) แบบสํารวจความพึงพอใจ (แบบกลาง : ใชทั้ง 31 หนวยงาน)
(3) หนวยงานสรุปแบบสอบถาม แลวสงกลับมาใหคุณจิราทรฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี (ฝายเลขานุการคณะทํางาน หมวด 3) โดยสรุปเปนรายเดือน คือ สิงหาคม กันยายน และตุลาคม
- (ร า ง) แบบสอบถามความพึ งพอใจ/ไมพึง พอใจ โดยคณะทํ างานไดรว มกัน พิจารณาให
ขอคิดเห็นและแกไข ดังนี้
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน / มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเทา
อนุปริญญา / ปริญญาตรี / เทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 - 40 ป
41 - 60 ป
60 ปขึ้นไป

- 19 หมวด 6 : การจัดการกระบวนงาน
- กระบวนการสรางคุณคา โดยผูรับผิดชอบจะตองจัดทําคูมือในเรื่องที่จัดทํากระบวนการสราง
คุณคา โดยคณะทํางานไดคัดเลือกเรื่องที่จะทํากระบวนการสรางคุณคา และมอบหมายผูรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ (กบษ.) :
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
(2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : โครงการฟารมทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ : สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
(3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ : ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี
(4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : โครงการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัด
เพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การดําเนินงานตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 1. ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.
2552 จังหวัดเพชรบุรี มีผลการประเมินได 4.3765 คะแนน โดยมีตัวชี้วัดที่ไมถึง 3 ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1.2.2
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด และตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 รอบ 9 เดื อน มีผลคะแนนในภาพรวม 2.7358 คะแนน ขอใหสวนราชการที่รับผิดชอบตัว ชี้วัดเรงรัด
การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
12.00 น.
เลิกประชุมเวลา

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

