รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 7/2553
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 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
24

นายชาย
นางนฤมล
นายประสาน
พ.อ.สมพงษ
พ.ต.อ.ปยะ
นายพัลลภ
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายเพชรฤกษ
นายสาธิต
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายเกียรติกุล
นายดํารง
นายอดุลย
นายสถิตย
นางสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นายสุรัตน
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายประยูร
นายสมนึก
พ.ท.สมิง

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
ไทรงาม
สุขประเสริฐ
สิงหทอง
แกนแกว
แทนสวัสดิ์
รัตนศรีทอง
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
รุณภัย
ปาลวัฒน
ศิริชัย
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
เกษเดช
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
จิรเจษฎาพร
ดีหะสิงห
ทองคํา

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

-225 นายวีระศักดิ์
26 นางสาวพัชรศรี
27 นางนิทรา
28 นายพิทักษ
29 นายประสิทธิ์
30 นายเขมชาติ
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นายวัชรินทร
34 นายมงคล
35 นายทรงเกียรติ
36 นายสําเนา
37 นายประสาร
38 นายนิติวทั ธน
39 นางสาวณุวรรณา
40 นายสุเทพ
อําเภอ
41 นายชัยศรี
42 นายชวลิต
43 นายธนมิตร
44 นายประทีป
45 นายสุทนั
46 นายประยุทธ
47 นางสมนึก
48 นายภคพัส
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
49 พ.ต.ท.พิชัย
50 พ.ต.อ.สุวัฒน
51 พ.ต.ท.อาจิน
52 พ.ต.อ.เดชา
53 พ.ต.ท.ชูชาติ
54 พ.ต.อ.จรูญ

ประภาวัฒนเวช
สมบัติทวีพูน
แยมบุตร
บุญชูกุศล
สุขพัฒนา
แยมนิล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
วากะมะนนท
ขําเพชร
เชาวนโอภาส
สุวรรณสัมพันธ
สงาแสง
นิธนิ ันทธาร
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

อรุณเจริญสุข
ปราบพาล
พิพิธธนาบรรพ
นทีทวีวัฒน
ประเสริฐศักดิ์
ทรัพยทวี
มหาสังข
สงวัฒนายุทธ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ปกปอง
สุวรรณนิกขะ
บัวผัน
รักษงาน
นามจัด
จันดา

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

-355
56
57
58
59
60
61
62

พ.ต.ท.บุญเลิศ
พ.ต.อ.วันชัย
พ.ต.ท.จักรพันธ
พ.ต.ท.วรเดช
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.พีระเดช
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.ชวน

บวรมหาชนก
ธารณธรรม
แกงสันเที้ยะ
สวนคลาย
ซื่อตรงพานิช
จิตรมั่น
เกตุมั่งมี
หอยสง

63 พ.ต.ท.หญิง นันทวัน

เพี้ยนภักตร

64 ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอนิ ทรแกว

65 พ.ต.ต.บรรพต
สุดยอด
66 ร.ต.ต.วิเชียร
พุทธอินทรศร
กระทรวงกลาโหม
67 ร.ท.วิรัตน
เกตุปลั่ง
68 พ.อ.มนตรี
ชางพลายแกว
ขําเขียว
69 น.ต.ณรงค
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
70 นายจิรวัตร
กิจกลา
71 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
72 นายราเชนทร
อุดมศิริ
73 นายอนันต
อักษรแกว
74 นายขจร
เศรษฐยานนท
75 นายพินิจ
ผิวผอง
76 นายธนกร
รัตตมงคล
77 นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
78 นางวิพาวรรณ
ไมตรีจิตร
79 นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายพระรามหก)
แทน รองผูบังคับการศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
แทน ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพืน้ ที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
ผูจัดการเขต ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

-4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
80 นายคูณ
สังขสูตร
81 นางสาวนฤดี
ดํารงรัตน
82 นางรุจี
กล่ําพันธุดี
83 นางเธียรรัตน
กลอมประเสริฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
84 นางมนณกร
การัณตภาส
85 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
86 นายไชยวัฒน
พุมไสว
87 นายสมศักดิ์
เภาทอง
88 นายเทียงสื่อ
สมควรดี
89 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
90 นายสมเกียรติ
นวลละออง
91 นายภาสันต
นุพาสันต
92 นายทวี
อานอาชา
93 นายอํานาจ
ขันติกิจ
94 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
95 นางอํานวยพร
ศิลปโอสถ
96 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
97 นายเกษม
ชุมแอน
98 นายทองลวน
เผาวิจารณ
99 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
100 นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
101 นายพลพล
อุทัยศรี
102 นายสวาง
รัตนนรา
103 นายกฤดนัยน
มาศมัณฑนะ
104 นายอนพัทธ
ผางามวิจิตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
105 นายจรัส
คําแพง
106 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี

หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืด
เขื่อนแกงกระจาน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี

-5107 นายชัยวัฒน
ลิ้มลิขิตอักษร
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
108 นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
109 นายมนูญ
ศุภนิจวัฒนา
แทน ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
110 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
111 นายภูษณ
แสงเพ็ชร
แทน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
112 นางสาวปณิดา
เอกผดุงพงศ
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
113 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
แทน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
114 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
115 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ทองสีไพล
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
116 นายอนันตวัฒน
117 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
ปานะศุทธะ
ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
118 นายอนุสรณ
กระทรวงยุตธิ รรม
สมพิศ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
119 นายณรงคศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
120 นายวงศศักดิ์
กระทรวงแรงงาน
121 นายอํานาจ
คําฮอ
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
122 นางลักขณา
จินดาวงษ
กระทรวงศึกษาธิการ
123 นายจําลอง
บัวงาม
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
124 นายยรรยง
เจริญศรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
125 นางสาวอรอนงค
มากจันทร
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
126 ผศ.ดร.นิวัติ
กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออนนอม
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
127 นายชินวัฒน
128 นายมานะ
โพธิน์ อย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
129 นายประมุข
ติฐิโต
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด

-6130 นายณรงค
131 นายจํานงค
132 นางโกศล
133 นายสมจิตร
134 นายสมหมาย
135 นายอภิชาต
136 นายมหิศร
137 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
138 นางชลลดา
139 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายสัญจัย
141 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
142 นายสิทธิพร
143 นายศักดิ์สิทธิ์
144 นายสุพจน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
145 นางสุขใจ
146 นางสาวจิตรา
147 นางกนกวรรณ
148 นายศุภชัย
149 นายอนุรักษ
150 นายมนัส
151 นายพลกฤษณ
152 นายนจํารัส
153 นางสาวสุชญา
154 นายกนก
155 นายภราดร
156 นายเปรมเทพ

นิติกาล
สุขชู
หลักเมือง
มีวาสนา
ลิ้มเจริญ
สามนคร
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา

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

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

จันทรผอง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

สุขประเสริฐ
วิบูลศิลปโสภณ
เพชราภิรัชต

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณศิริ
พูลมา
จันทรเกษร
พริ้มพราย
ภคพงศพนั ธุ
บัวศิริ
เวทยนุกูล
ชมลัดดา

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก

-7ผูเขารวมประชุม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
157 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
158 นางจริยา
ชุมพงศ
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
159 นายมนัส
เนียมเงิน
แทน ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
160 นางจิดาภา
งามประดิษฐ
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
161 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
2 ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
3 ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
4 ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
5 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
6 นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
7 นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
8 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
9 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
10 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
11 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
12 ชมรมกํานัน ผูใ หญบานจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1. มอบประกาศเกียรติคุณใหแกผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ตามโครงการเชิดชู
เกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2553
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการจังหวัด
เชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชน ประจําป 2553 เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน โดยการยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู นํ า หมู บ า นและกิ จ กรรมของกลุ ม /องค ก ารชุ ม ชน
ตลอดจนผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด น และเพื่ อ จั ด การความรู แ ละพั ฒ นาเครื อ ข า ยการเรี ย นรู
ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เขารับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และโลรางวัลสิงหทอง จังหวัดเพชรบุรี ไดพิจารณาคัดเลือกหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น
เปนสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ผลการคัดเลือก ดังนี้

-81) ประเภทหมูบานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด รางวัล
ชนะเลิศ ไดแก บานดอนยางโทน หมูที่ 4 ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
และ 2 ไดแก บานปาเด็งเหนือ หมูที่ 1 ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน และบานกวย หมูที่ 2 ตําบลไรโคก
อําเภอบานลาด รางวัลชมเชย ไดแก บานหนองคอไก หมูที่ 5 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง
2) ประเภทผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) ดีเดนชายและหญิง รางวัลชนะเลิศ ไดแก
นายกิติพันธุ สุวรรณศิริ และนางอรุณรัตน เครือพยัค ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม
รางวัล รองชนะเลิศ ได แ ก นายประโลม พ ว งศรี และนางนวพร เพชรแย ม ผู นํ า อาสาพั ฒ นาชุ ม ชนตํ า บล
หนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
3) ประเภทกลุม/องคการชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมูบานดีเดน รางวัลชนะเลิศ
ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานกวย หมูที่ 2 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนยางโทน หมูที่ 4 ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
4) ประเภทศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล รางวัลชนะเลิศ ไดแก ศูนยประสานงาน
องคการชุมชนตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง รางวัลชมเชย ไดแก ศูนยประสานงานองคชุมชนตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา และศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด
2. มอบโลและประกาศเกียรติคุณแกผูไดรับรางวัลในการประกวดคัดเลือกบุคคลและ
องคกรหรือสถาบันและการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ดีเดนระดับจังหวัด ป 2553
กรมสงเสริมการเกษตร มอบหมายใหจังหวัดดําเนินการประกวดคัดเลือกบุคคลและองคกร
เกษตรจังหวัด
หรือสถาบันดีเดน และการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ป 2553 เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและขวัญกําลังใจของบุคลากร องคกร หรือสถาบัน
ตาง ๆ ในหนวยงาน ซึ่งผลการคัดเลือกไดเสร็จเรียบรอยแลว สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จึงไดดําเนินการ
มอบโลและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกผูไดรับรางวัล ดังนี้
1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (เกษตรอําเภอ) ดีเดน ไดแก นายเทียนสิริ สีบุญสกุลวัฒน
เกษตรอําเภอเขายอย
2) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ (เกษตรตําบล) ดีเดน ไดแก นางแนงนอย เกิดมั่งมี
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี
3) ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรประจํ า ตํ า บลดี เ ด น อั น ดั บ 1 ได แ ก
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชะอํา อําเภอชะอํา อันดับ 2 ไดแก ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี อันดับ 3 ไดแก ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน
4) เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทํานา รางวัลที่ 1 ไดแก นายไพโรจน พวงทอง ตําบลบางเค็ม
อําเภอเขายอย รางวัลที่ 2 ไดแก นายสมพงษ หลําทอง ตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี

-95) เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําสวน รางวัลที่ 1 ไดแก นายประจักษ เนียมแสง ตําบลในดง
อําเภอทายาง
6) เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร รางวัลที่ 1 ไดแก นายประชุม เดชวัน ตําบลเขากระปุก
อําเภอทายาง
7) เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพไรนาสวนผสม รางวั ลที่ 1 ไดแก นายประวิท ย ไมตรีจิตต
ตําบลทาคอย อําเภอทายาง รางวัลที่ 2 ไดแก นางสุวรรณา นาคฤทธิ์ ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย
รางวัลที่ 3 ไดแก นายสุเวต พรหมมีเดช ตําบลทาเสน อําเภอบานลาด
8) กลุมแมบานเกษตรกรดีเดน รางวัลที่ 1 ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรวัดกุฎิ ตําบลทาแรง
อําเภอบานแหลม รางวัลที่ 2 ไดแก กลุม แมบา นเกษตรกรบานดอนตะโก ตํา บลถ้ํารงค อํ าเภอบานลาด
รางวัลที่ 3 ไดแก กลุมแมบานเกษตรบานหนองเกตุ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน
9) กลุมยุวเกษตรกรดีเดน รางวัลที่ 1 ไดแก กลุมยุวเกษตรกรไผเหลืองสัมพันธ ตําบลดอนยาง
อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลที่ 2 ไดแก กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดถ้ํารงค ตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด
รางวัลที่ 3 ไดแก กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
10) สมาชิกกลุม ยุวเกษตรกรดีเ ดน รางวัลที่ 1 ได แก เด็กชายธรรมรัตน รุ งเรื อง สมาชิก
กลุมยุวเกษตรกรไผเหลืองสัมพันธ ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลที่ 2 ไดแก เด็กชายพงศธร
เหมือ งอ ว ม สมาชิ ก กลุม ยุว เกษตรกรโรงเรีย นวัด ถ้ํา รงค ตํา บลถ้ํ า รงค อํ า เภอบ า นลาด รางวั ล ที่ 3 ได แ ก
นายยงยุทธ เทพทอง สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
11) ที่ ป รึ ก ษากลุ ม ยุ ว เกษตรกรดี เ ด น รางวั ล ที่ 1 ได แ ก นางชนิ ด า ฉายอรุ ณ ที่ ป รึ ก ษา
กลุมยุวเกษตรกรไผเหลืองสัมพันธ ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี รางวัลที่ 2 ไดแก นางสาวมาณี กระทุมศรี
ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดถ้ํารงค ตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด รางวัลที่ 3 ไดแก นายสมโชค มีเสียง
ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
12) ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดน รางวัลที่ 2 ไดแก ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ
ขาวชุมชนตําบลบานทาน อําเภอบานลาด
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับประกาศเกียรติคุณผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2553
ประธาน
ทั้ง 13 ราย และผูไดรับมอบโลและประกาศเกียรติคุณ เปนบุคคลและองคกรหรือสถาบัน และเกษตรและ
สถาบันเกษตรดีเดน ระดับจังหวัด ป 2553 ทั้ง 25 คน

- 10 ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายวัชรินทร วากะมะนนท ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนครปฐม
(2) นายณรงคศักดิ์ สมพิศ ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี ยายมาจากเรือนจํากลางจังหวัดสระบุรี
(3) นายอนุสรณ ปานะศุทธะ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ยายมาจากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ
(4) นายอนพัทธ ผางามวิจิตร หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี ยายมาจาก
สํานักงานขนสงทางน้ําที่ 7 สาขานครราชสีมา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
ผูแทนคลังจังหวัด
ที่ไดรับ 6,646.42 ลานบาท เบิกจายได 6,181.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.01 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 2,042.54 ลานบาท เบิกจายได 1,580.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.39 ภาพรวม เงินงบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด 8,688.95 ลานบาท เบิกจายได 7,762.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.34 ผลการเบิกจาย
งบลงทุนรายไตรมาส เทียบกับเปาหมายการเบิกจาย เปาหมายตั้งไวรอยละ 75 เบิกจายได 77.39 ภาพรวม
เปาหมายตั้งไวรอยละ 94 เบิกจายไดรอยละ 89.34 ลําดับผลการเบิกจายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยูในลําดับที่ 47 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 55 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 46
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน หนวยงานที่ไดรับงบประมาณเกิน 2 ลานบาท และ
เบิกจายเกินเปาหมาย 5 อันดับแรก ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบิกจายไดรอยละ
98.44 โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 94.52 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจายได
รอยละ 94.07 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 89.97 และสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 86.62 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
หน ว ยงานที่ ได รับ งบประมาณเกิน 2 ลา นบาท และเบิก ต่ํา กวา เป า หมาย 5 อัน ดับแรก ไดแก สํา นัก งาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 73.26 โครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14 เบิกจายได
ร อ ยละ 58.60 สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี เบิ ก จ า ยได ร อ ยละ 53.86 สํ า นั ก ทางหลวงที่ 13
(ประจวบคี รี ขั น ธ ) เบิ ก จ า ยได ร อ ยละ 50.87 และกองบั ญ ชาการตํ า รวจตระเวนชายแดน กองบั ง คั บ การ
ระเบียบวาระที่ 3

- 11 สนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร) เบิกจายไดรอยละ 38.89 ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ยอดเงินกัน
ไวเบิกเหลื่อมป 1,036.61 ลานบาท เบิกจายได 891.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.02
ผลการเบิ กจ ายเงิ นโครงการตามแผนปฏิ บั ติ การไทยเข มแข็ ง 2555 รอบที่ 1 และรอบที่ 2
(งบประมาณ 2552 – 2553) รายจายประจํา ไดรับจัดสรรเงิน 420.96 ลานบาท รายจายลงทุน ไดรับจัดสรรเงิน
1,413.10 ลานบาท บันทึกใบสั่งซื้อ 245.05 ลานบาท เบิกจายได 1,213.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.19
ผลการเบิกจายเงินภาพรวมเปรี ยบเที ยบความกาวหนาผลการเบิกจายต อเงิ นจัดสรร เดือนมิถุนายน 2553
เบิกจายไดรอยละ 57.44 เดือนกรกฎาคม 2553 เบิกจายไดรอยละ 66.19
การบันทึกแผนการใชจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ในระบบ PFMS
ยังมีหนวยงานที่ยังไมมีการบันทึกแผนการใชจายเงินในระบบ PFMS มีบางหนวยงานที่บันทึกขอมูลยังไม
ครบถวนสมบู รณ และทําใหไม สามารถนําข อมู ลที่ ไดมาใช ในการติดตามเรงรัดการใชจายเงินและคํานวณ
คาคะแนนตัวชี้วัด “รอยละของการเบิกจายเงินโครงการไทยเขมแข็ง” จึงขอใหหนวยงานที่ไดรับเงินจัดสรรแลว
ดําเนินการบันทึกแผนการใชจายเงินในระบบ PFMS ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลา กรมบัญชีกลางจะไมคํานวณคาคะแนนตามตัวชี้วัดของหนวยงาน และตรวจสอบ
ความครบถวนสมบูรณของการบันทึกขอมูล ดังนี้ (1) โครงการขนาด S (ตั้งแต 5 ลานบาท แตไมเกิน 30 ลานบาท)
ไมตองบันทึกงวดการเบิกจายตามสัญญา แตตองบันทึกแผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจาง (2) โครงการขนาด M และ L
(ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป) ตองบันทึกงวดการเบิกจายเงินตามสัญญาและบันทึกแผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจาง
(3) โครงการดําเนินการเอง การจัดฝกอบรม หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหบันทึกขอมูล “การเบิกจายแบบไมมีสัญญา”
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําแผนปฏิบัติการสนับสนุนโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับ
ครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมดําเนินการแบบบูรณาการจากทุกภาคสวน
ของจังหวัด เพื่อปฏิบัติการตามแผนงาน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2553 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่ จํานวน 15 จุด โดยเตรียมการตามประเด็น ดังนี้ การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน การพัฒนาอาชีพดานการปศุสัตว การพัฒนาทักษะอาชีพดานการเกษตร การพัฒนาทักษะ
อาชีพดานการประมง การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําแผนวิถีชีวิตครัวเรือน การทํา
บันทึกขอตกลงระหวางครัวเรือนยากจนเปาหมายและเลขานุการศูนยอํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพั ฒ นาชนบทตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ อํ า เภอ โดยมี ข อ ตกลงร ว มกั น ดั ง นี้
(1) ครัวเรือนยากจนตั้งใจประกอบอาชีพดวยความสุจริต เพื่อเพิ่มรายไดแกครัวเรือน (2) ครัวเรือนยากจนจัดทํา
บัญชีรับ – จายครัวเรือน เปนประจําทุกเดือน (3) ครัวเรือนยากจนเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิตหรือ
มีการออมเงินวันละ 5 บาท (4) ครัวเรือนยากจนจัดทําแผนวิถีชีวิต โดยดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

- 12 พอเพียง (5) ครัวเรือนยากจนจัดทําทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (6) วัสดุ/ครุภัณฑ
ที่ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จะบํ า รุ ง รั ก ษาให มี ส ภาพพร อ มใช ง านอยู เ สมอ (7) วั ส ดุ / ครุ ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ จะนํ า มา
หมุนเวียนประกอบอาชีพใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป (8) ครัวเรือนยากจนสรุปรายงานผลการพัฒนาทักษะ
อาชีพทุกเดือน กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ รีบรายงาน ศจพ.อ. โดยทันที
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ติดตามผลการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
ผูแทนปลัดจังหวัด ผลการติดตามการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบของจังหวัดเพชรบุรี มีผูขึ้นทะเบียน จํานวน
5,323 ราย ผลการเจรจาของทั้ง 8 อําเภอ มีลูกหนี้ประสงคขอกูเงิน จํานวน 2,897 ราย ลูกหนี้ไมประสงคขอกูเงิน
จํานวน 1,451 ราย ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2553 ธนาคารอนุมัติสินเชื่อใหแกลูกหนี้ จํานวน
1,029 ราย เปนเงิน 74.35 ลานบาท ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 54.4
ลานบาท ธนาคารออมสิน จํานวน 17.6 ลานบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) จํานวน 70,000 บาท
ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) จํานวน 50,000 บาท และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (ธพว.) จํานวน 4.08 ลานบาท ลูกหนี้ที่ไมประสงคกูเงิน จํานวน 1,451 ราย อยูระหวางการ
พิจารณาใหสินเชื่อ จํานวน 1,322 ราย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ระเบียบจังหวัดเพชรบุรี วาดวยการขอใชลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2553
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด นําเรียนความเปนมาและการกําหนดระเบียบจังหวัดเพชรบุรี วาดวยการขอใช
ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2553 ใหที่ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้
(1) เนื่องจากในหวงเวลาที่ผานมา มีสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ขอใชพื้นที่ลานรัฐพิธี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เปนจํานวนมาก บางครั้งการใชพื้นที่กอใหเกิดปญหาในการรักษาความสะอาด
ความไมเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อเปนการบริหารจัดการในการใชลานรัฐพิธี จังหวัดจึงไดกําหนดระเบียบ
จังหวัดเพชรบุรี วาดวยการขอใชลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติของหนวยงานที่ขอใชและไดรับอนุญาตใหใชลานรัฐพิธี
(2) หลักเกณฑในการขอใชลานรัฐพิธี ประกอบดวย ตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร
ตอผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไมนอยกวา 7 วัน เวนแตกรณีเรงดวนและจําเปน โดยยื่นผานสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ระบุวัน เวลา และกิจกรรมใหชัดเจน โดยใหใชพื้นที่บนลานรัฐพิธีเทานั้น (3) หามมิใหมีการปฏิบัติที่เปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 (4) จัดหารถสุขาเคลื่อนที่ใหบริการผูรวมงานเอง และ
จัดหาเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด (5) จัดหาเจาหนาที่ดูแลการจราจร/จัดหาพื้นที่จอดรถใหกับผูประกอบการ

- 13 (6) เมื่อไดรับอนุญาตใหใชลานรัฐพิธีแลว ใหติดตอขอชําระคาธรรมเนียมการขอใชสถานที่ ณ สํานักงานธนารักษ
พื้นที่เพชรบุรี เปนตน โดยจังหวัดไดมีหนังสือแจงเวียนระเบียบไปยังทุกสวนราชการ และเผยแพรระเบียบฯ
ลงในเว็ปไซตจังหวัดเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” พุทธศักราช 2553
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด นําเรียนสรุปกําหนดจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
พุทธศักราช 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ใหที่ประชุมทราบ
สรุปได ดังนี้
(1) พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ ผูรวมพิธี พรอมเวลา 06.30 น.
(2) พิธีถวายพระพรชัยมงคล ผูรวมพิธี พรอมเวลา 07.49 น.
(3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร ผูรวมพิธี พรอมเวลา 18.00 น.
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือและกําหนดการแจกจายในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 กําหนดติดตามกํากับดูแลการจัดการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี/
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “มหกรรมหมูบานกองทุน
แมของแผนดิน : รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษราชดวยภักดี” จังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด นําเรียนการติดตามการแกไขปญหายาเสพติดและแนวทางการดําเนินงานกองทุน
แมของแผนดิน ใหที่ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้
1. การติดตามกํากับดูแลการจัดการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
(1) ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) กําหนด
ติดตามการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัด ตามปฏิบัติการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL ทําความดี
เพื่อแผนดิน กวาดลางใหสิ้นยาเสพติด” ในวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมลองบีช อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งกําหนดประชุมผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 7 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน) เปนประธานในการประชุม
และติดตามการดําเนินงาน
(2) กําหนดการในการติดตามการแกไขปญหายาเสพติด ในวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2553
ในภาคเชา ผูวาราชการจังหวัด 7 จังหวัด นําเสนอผลการดําเนินงานการแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดและ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน) จะมอบนโยบายแนวทางการดําเนินงานแกไข
ป ญหายาเสพติ ด ป 2553 สํ าหรั บในภาคบ าย ระหว างเวลา 13.00 – 14.45 น. รั ฐมนตรี ช วยว าการกระทรวง
มหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน) และคณะ จะตรวจเยี่ยมพื้นที่หมูบาน/ชุมชนซึ่งประกาศเปนพื้นที่สีขาว

- 14 ปลอดยาเสพติดและเปนหมูบานกองทุนแมของแผนดินดีเดน ณ บานมวง หมูที่ 8 ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี และในเวลา 15.00 น. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน) จะเดินทาง
มาประชุมและมอบนโยบายการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ศูนยปฏิบัติการตอสูและเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดสงหนังสือเรียนเชิญหัวหนา
สวนราชการที่เกี่ยวของของจังหวัดเขารวมประชุมและรวมตรวจพื้นที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดเรียบรอยแลว
2. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “มหกรรมหมูบาน
กองทุนแมของแผนดิน : รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษราชดวยภักดี” จังหวัดเพชรบุรี
(1) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “มหกรรมหมูบานกองทุนแมของแผนดิน :
รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษราชดวยภักดี” เพื่อใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเทิดพระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553
(2) แนวทางการจัดมหกรรมกองทุนแมของแผนดิน ในสวนของกิจกรรมระดมทุนสมทบ
กองทุนแมของแผนดิน ใหแตละจังหวัดรวบรวมเงินสมทบที่มีผูบริจาคในพื้นที่จังหวัด ทูลเกลาฯ ถวายสมทบ
กองทุ น แม ข องแผ น ดิ น ต อ หน า พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในวั น ที่
12 สิงหาคม 2553 หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพร
(3) จังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธเชิญชวนสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน รวมบริจาคเงินสมทบกองทุนแมของแผนดินในครั้งนี้
ตามกําลังศรัทธา ทั้งนี้ ขอใหรวบรวมเงินบริจาคสงศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เพื่อสรุปเสนอผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี นําทูลเกลาฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553
ตามกําหนดตอไป ในสวนของหนังสือไดแจงเวียนทุกสวนราชการแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บานบางกลอย – โปงลึก
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2553 อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ปดการทองเที่ยวและที่พักอาศัย ในเขตอุทยานแหงชาติ (เฉพาะแคมปบานกราง และเขาพะเนินทุง) ในชวงฤดูฝน
เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
โครงการพระราชดํ าริพัฒ นาคุณภาพชีวิต บานบางกลอย – โปง ลึก เปนงบประมาณของ
กปร. ใหมาดําเนินการ ดังนี้ ฝาย จํานวน 300 ตัว ดําเนินการแลว จํานวน 200 กวาตัว ปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง จํานวน 400 ไร ปลูกพืชกินได ใชสอยได อนุรักษน้ําดวยดิน ไดแก ไผ ลูกเหนียง สตอ หมาก
สวนของการพัฒนาที่ดินการทํานาขั้นบันได เพื่อเปนการพัฒนาพื้นที่ใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด ชาวบาน
เริ่มใหความสนใจมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 15 4.5 โครงการประกวดการประดับธงชาติ จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการปลูกฝงความรักและจิตสํานึกความเปนไทย
วัฒนธรรมจังหวัด
ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ มอบหมายใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครงการประกวด
การประดับธงชาติจังหวัดเพชรบุรี ปงบประมาณ 2553 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนชาวไทยตระหนักถึง
ความสําคัญของธงชาติ สรางความรูสึกนิยม รัก หวงแหน และภูมิใจในความเปนชาติ โดยแบงการประกวดเปน
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด มี 3 ประเภท ไดแก ประเภทหนวยงานภาครัฐ ประเภทหนวยงานภาคเอกชน
และประเภทประชาชนทั่วไป แตละประเภทมี 5 รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – 2
และรางวัลชมเชย อันดับ 1 – 2 เกณฑการตัดสิน แบงเปนความถูกตอง เหมาะสม ตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ.2522
และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการใช การชั ก หรื อ การแสดงธงชาติ แ ละธงของต า งประเทศ
ในราชอาณาจักร พ.ศ.2528 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 40 คะแนน ความคิดริเริ่มสรางสรรค
20 คะแนน ความวิจิตรสวยงาม 20 คะแนน และความคุมคาในการเลือกใชอุปกรณประกอบการประดับ 20 คะแนน
สามารถสงใบสมัคร พรอมแนบภาพถาย ระยะใกลและระยะไกล ที่สามารถมองเห็นดานหนา
และดานขาง จํานวน 5 ภาพ สงที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทร 0 3242 4324 โทรสาร 0 3242 4325
หรือที่วาการอําเภอทองที่ทุกแหง ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 สําหรับระยะเวลาการประดับธง
สามารถประดับธงชาติได ตั้งแตวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 ความคืบหนาการกอสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จังหวัดเพชรบุรี (ร.4)
งบประมาณในการกอสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
วัฒนธรรมจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี (ร.4) ตั้งไวที่ 100 ลานเศษ โดยแยกออกเปนหมวดตางๆ ดังนี้ หมวด A งานรื้อถอน งบประมาณ
1 ลานเศษ หมวด B งานลานพระบรมราชานุสาวรีย งบประมาณ 32 ลานเศษ หมวด C งานศาลาพระอาทิตย/
พระจันทร งบประมาณ 2 ลานเศษ หมวด D งานลานสุริยุปราคา งบประมาณ 16 ลานเศษ และหมวด F
งานปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ 37 ลานเศษ งบประมาณที่ผานการอนุมัติ จํานวน 35 ลานเศษ งานหลอ
โลหะพระอนุสาวรีย พานแวนฟา พานพุม งบประมาณ 8.8 แสนบาท ในสวนของพระรูปของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว มีขนาด 2 เทาครึ่งขององคจริง เปนงานปนเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้กรมศิลปากร
กําลังดําเนินการในสวนของการปนเครื่องสรง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2553 งบประมาณ
9 ลาน และหมวดงานปายดานหนาของโครงการและบอน้ํา งบประมาณ 8 ลานเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 16 4.7 ผลการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ประเทศไทยจะมีฝนตก
เกือบทั่วไปและตกติดตอกันหลายพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ไดเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถลม โดยจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลมระดับ
จังหวัด อําเภอ และทองถิ่น และจัดทําแผนเฉพาะกิจฯ ในระดับจังหวัด จัดตั้งศูนยฯ ณ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนศูนยอํานวยการและประสานงานการบริหารจัดการสาธารณภัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน ผอ.กกต. จังหวัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองกะปุ
เขต 4 แทนตําแหนง ที่วาง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีม ติในการประชุม ครั้ง ที่
17/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาประกาศ
ผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบรางประกาศใหมีการเลือกตั้งตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
เขต 5 อําเภอบานลาด แทนตําแหนงที่วาง รับสมัครระหวางวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2553 มีผูสมัคร จํานวน 3 ราย
เลือกตั้งวันที่ 15 สิงหาคม 2553
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี กําหนดจัดประชุมสัมมนาตามโครงการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง จํานวน 4 รุน ๆ ละ 50 คน รุนที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรมลองบีช อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี รุนที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ธนัฐธชาบุรี เลค รีสอรท
แอนดสปา อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี รุนที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอรัลไดมอนด
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และรุนที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอรัลไดมอนด อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสั มพัน ธเ ครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตนแบบตามสถานที่ศึกษาไดขอความรวมมือใชเครื่องลงคะแนนในการจัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตย
สร า งความสามั ค คี ไ ด ใ นชุ ม ชน ณ ศู น ย ก ารเรี ย นชุ ม ชนวั ด เนรั ญ ชราราม อํ า เภอชะอํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี
มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 17 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 การจัดงาน “วันอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ประจําป 2553”
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด นําเรียนรายละเอียดการจัดงาน “วันอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ประจําป 2553” ใหที่
ประชุมทราบ สรุปได ดังนี้
(1) เนื่องในวันที่ 7 สิงหาคม 2541 เปนวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประกอบพิธีหลั่งน้ําคืนชีวิตใหแกแมน้ําเพชรบุรี
(2) จังหวัดเพชรบุรีจึงกําหนดให วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกป เปนวันสืบสานการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี
โดยไดจัดกิจกรรมอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ ประกอบดวย 1) กระตุน
และปลูกจิตสํานึกใหทุกภาคสวนในจังหวัด รวมกันดูแลรักษาแมน้ําเพชรบุรี 2) สืบสานประเพณีวันอนุรักษ
แมน้ําเพชรบุรี
(3) สําหรับในป 2553 จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดงาน “วันอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ประจําป 2553”
ในระหวางวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2553 ณ ริมแมน้ําบริเวณขางจวนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยในระหวาง
การจัดงานทั้ง 2 วัน มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีมากมาย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขายภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชน การจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวย
พระราชทาน การจัดซุมกิจกรรมศิลปะและนิทรรศการเกี่ยวกับแมน้ําเพชรบุรี การแขงขันกีฬาพื้นบาน การจัด
กิจกรรมลองเรือรณรงคทําความสะอาดแมน้ําเพชรบุรี การจัดแสดงคอนเสิรตของศิลปนชื่อดัง
(4) จึงขอความรวมมือสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาสั ม พัน ธ ก ารจัด งานดัง กลา วใหท ราบโดยทั่ว กั น ทั้ง นี้ ไดแจกจ า ยหนัง สื อ พรอมกํ า หนดการจัด งาน
ในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด คณะทํางานฯ ไดดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป 2553 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ซึ่งคณะทํางานฯ หมวด 3 ไดดําเนินการ สรุปไดดังนี้

แนวทาง
CS1 จังหวัดมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียตามพันธกิจเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม

กิจกรรมที่ดําเนินการ
พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
จังหวัดโดยระดมพลัง การมีสวนรวม เชิงบูรณา
การของทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาจังหวัดใหเปน
เมืองนาอยู นาเที่ยว และประชาชนอยูดีมีสุข
2. เสริมสรางสมรรถนะและความเขมแข็งของ
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แนวทาง

กิจกรรมที่ดําเนินการ
หมูบาน/ชุมชน เพื่อใหใชแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
เปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการกําหนดตําแหนงตามศักยภาพ ภูมิสังคม
และทุนทางสังคม โดยใหหมูบาน/ชุมชน เปน
ศูนยกลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
จังหวัดเพชรบุรี กําหนดกลุมผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้
1.1 ภาคประชาชน : หมายถึง ผูมาติดตอ
ราชการตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ เชน
ผูปวย เกษตรกร ฯลฯ
1.2 หนวยงานภาครัฐ : หมายถึง สวนราชการ
, องคกรบริหารสวนทองถิ่น, รัฐวิสาหกิจ
1.3 ภาคเอกชน : หมายถึง องคกร, เครือขาย,
ชมรม, มูลนิธิ, สมาคม
(ใหแตละหนวยงานแบงกลุมผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
รับการตรวจ จาก ก.พ.ร.)
CS 2 จังหวัดมีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของ 1. ภาคประชาชน
- แบบสอบถาม
ผูรับ บริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและ - แบบสํารวจ
เสนอรูปแบบการบริการตางๆโดยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ ของ - เวทีประชาคม - ตูรับฟงความคิดเห็น / ตู
ปณ. / สายดวน
ชองทางการสื่อสารดังกลาว
- การประชุม
- สื่อมวลชน
- ศูนยดํารงธรรม - เว็บไซต / กระดานสนทนา
- การตรวจเยีย่ มเปนทางการและไมเปนทางการ
- สถานีวิทยุราชการและชุมชน
2. หนวยงานภาครัฐ
- ประชุม/สัมมนา / ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน
- แบบสํารวจ / ทอดแบบสอบถาม
- ตรวจเยี่ยม / นิเทศติดตาม
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แนวทาง

กิจกรรมที่ดําเนินการ
- พบปะนอกแบบ เชน สภากาแฟ
- เวปไซต /กระดานสนทนา
3. ภาคเอกชน
- ประชุม/สัมมนา / ฝกอบรม
- แบบสํารวจ / ทอดแบบสอบถาม
- ตรวจประเมิน/ตรวจอนุญาต/ตรวจมาตรฐาน/
ตรวจสอบขอรองเรียน
- สื่อมวลชน
- เว็บไซต /กระดานสนทนา
- สถานีวิทยุราชการและชุมชน
- ประสาน 8 หนวยงานใหแสดงชองทางการรับ
ฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย และแสดงประสิทธิภาพของ
ชองทางเชิงประจักษ
(จิราทร ศรีสวัสดิ์ รับไปประสานงาน)
- ใชกระบวนงานการรับเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข
ของศูนยดํารงธรรม
(คุณสุเทพ แกวทอง รับไปดําเนินการ)

CS 3 จังหวัดมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอ
รองเรียน/ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/ คําชมเชย โดยมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที

จังหวัดเพชรบุรีมีระบบการจัดการขอรองเรียน
โดยผานศูนยดํารงธรรม
1. แสดงระบบขอรองเรียนโดยผานศูนยดํารง
ธรรม (ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของ
“ศูนยดํารงธรรม”)
2. สวนราชการระดับจังหวัด ออกหนวย
ใหบริการประชาชนในพื้นที่หางไกล “โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่” เดือนละ 1 ครั้ง
3. ประสาน 8 หนวยงานหลักใหจัดทํา/สง ระบบ
การจัดการขอรองเรียน
(จิราทร ศรีสวัสดิ์ รับไปประสานงาน)
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แนวทาง

CS 4 จังหวัดมีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรมที่ดําเนินการ
- ประสาน 8 สวนราชการหลักใหรวมดําเนินการ (จิ
ราทร ศรีสวัสดิ์ รับไปประสานงาน)
- ใหมีการรายงานผลการจัดการขอรองเรียนเมื่อ
สิ้น กย.2553 โดยสรางแบบฟอรมการรายงานที่
ครอบคลุมประเด็นการตรวจ (จิราทร ศรีสวัสดิ์
รับไปดําเนินการ)
- ใชตัวอยางการปรับปรุงคุณภาพของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
(คุณปฤษฐกรณ สีภัทรมงคล รับไปดําเนินการ)
- ออกแบบสอบถาม 8 สวนราชการ เรื่อง
1. กลุมเครือขายตางๆ
2. แสดงชองทางที่ใชในการติดตอกับเครือขาย
3. แสดงกิจกรรมที่จัดใหเครือขาย
(จิราทร ศรีสวัสดิ์ รับไปประสานงาน)
- แสดงกิจกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงการ
สรางความสัมพันธใหดีขึ้น
1. ประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ
2. แจกแผนพับแนะนําประชาชน
3. เชิญผูแทนประชาชน องคกร อปท. รวม
ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอ
ขอเสนอแนะตางๆ
4. เว็ปไซต โดยเสนอขอมูลขาวสารที่มีสาระสําคัญ
และเปนประโยชนตลอดจนเปนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
บริการของหนวยงาน
5. สื่อวิทยุและโทรทัศน เสนอขอมูลขาวสารของ
จังหวัดที่ประชาชนควรรู และสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชน
6. จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสตางๆ
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CS 5 จังหวัดมีการดําเนินการในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการผานกระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน

กิจกรรมที่ดําเนินการ
7. ผวจ.. เพชรบุรี จัดรายการ “ผูวาพบประชาชน”
ทางสถานีวิทยุกระเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
เพชรบุรี ทุกวันเสาร เวลา 06.30น.
8. สวนราชการระดับจังหวัด ออกหนวย
ใหบริการประชาชนในพื้นที่หางไกล “โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่” เดือนละ 1 ครั้ง
จังหวัดมีคณะทํางานบริหารจังหวัดแบบบูรณา
การ ซึ่งคณะ ทํางานประกอบดวยเจาหนาที่ของ
รัฐ, องคกร, เครือขาย และผูแทนจากทุกภาค
สวน ในการรวมกันบริหารงานของจังหวัด เชน
เรื่องการบริหารงบประมาณประจําป, การ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญของจังหวัด ฯลฯ
โดยประสานงานกับ 8 สวนราชการ
( เนน สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.จังหวัด และ
สสจ.)
1. แสดงระบบวิธีการหรือกลไกในการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน (พช. : การจัดทํา
แผนชุมชน, สสจ. : อสม., สนจ. : กบจ.)
2. แสดงระบบ/วิธีการในการเปดชองทางฯให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
3.ชองทางในการใหขอมูลขาวสาร อยางนอย 3
ชองทาง
4. มีการจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะหัวหนาจังหวัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ตัวอยางการดําเนินการ /โครงการ หรือ
กิจกรรม หรือเวที หรือวาระตางๆ
6. มีรายงานหรือเผยแพรผลการดําเนินงาน
7. มีกรอบแนวคิดหรือแนวทางหรือแผนในการ
สงเสริม (สิ่งที่ทําอยูเปนอยางไร และจะสงเสริม
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
อยางไร เปนการวิเคราะหจุดออน หรืออาจเปน
ขอเสนอแนะ)
8.ดึงมาจากบางประเด็นในหมวดที่ 2
(จิราทร ศรีสวัสดิ์ รับไปประสานงาน)

CS6 จังหวัดมีการวัดทั้งความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสียในแตละกลุมตามทีไ่ ดกําหนด
ไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของ
จังหวัด

- สสจ. รับผิดชอบออกแบบวัดความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจโดยดูแบบจากสํานักงานสถิติ
จังหวัด โดยสงในนามสํานักงานจังหวัด โดยให
ทุกหนวยงานดําเนินการ และสงผลการสํารวจ
กลับภายในตุลาคม 2553 เนน 4 ประเด็น/ดาน
1. ดานเวลา
2. ดานขั้นตอนการใหบริการ
3. ดาน จนท.ใหบริการ
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- นําผลการประเมินผลความพึงพอใจ/ไมพึง
พอใจแยกหนวยราชการเสนอตอ /ผูบังคับบัญชา
/ รอง ผวจ.
1. นําผลความพึงพอใจมาพัฒนางาน
2. ใหดําเนินการปรับปรุงในกรณีผูรับบริการไม
พึงพอใจ
(ถามีปญหาคลายๆกันหลายหนวยงาน อาจ
เสนอใหเปนแผนปรับปรุงองคกรของหนวยงาน
ในจังหวัดตอไป)(จิราทร ศรีสวัสดิ์ รับไป
ประสานงาน)

CS7 จังหวัดตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทาง การปฏิบัติของ
บุคลากรในการใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแต
ละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดย
ประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจในการรับบริการ

มอบหมายที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรีไป
ดําเนินการ
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จึงขออแจงใหที่ประะชุมหัวหนาสวนราชการปประจําจังหวัดดเพชรบุรีทราบ
เลิลิกประชุมเววลา

12.00 น.

(ลงชื่อ)..............................................................บันทึกการปประชุม
(นางสสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุ
ง รการปฏิฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นาายสุเทพ แกวทอง)
ว
หัวหนนาฝายอํานวยการ

