รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 6/2553
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 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
นายนิรันดร
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายวัฒนา
นายสาธิต
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายเกียรติกุล
นายพนอม
นายพงศบุณย
นายสถิตย
นางอุบลรัตน
นายศิรพิ จน
นายพงษไท
นางแจมจันทร
นางสาวศุจิกา
นายเกริกชัย
นายคณิต
นางสาวณัฐศิณี
พ.อ.ธนวิทย

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
ไทรงาม
สุขประเสริฐ
สมสมาน
แกนแกว
โรจนวิจิตรกุล
รัตนศรีทอง
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
รุณภัย
พวงสมบัติ
ปองทอง
กระตายอินทร
ทองเหลือ
วัฒนานุกูล
มุสิกะพงษ
ชื่นใจ
ชุมแอน
ชาติไทยไตรรงค
กายสอน
เพ็งเอีย่ ม
นพโลหะ

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

-225 นายวีระศักดิ์
26 นายวันชัย
27 นางนิทรา
28 นายพัฒนพงศ
29 นางสุนิสา
30 นายเขมชาติ
31 นายวิทยา
32 นายศักดิ์ชัย
33 นางทิพวรรณ
34 นายชาญศักดิ์
35 นายสุรนิ ทร
36 นางสาวจิราพร
37 นางสาวสิรินทร
38 นายนิติวทั ธน
39 นางสาวณุวรรณา
40 นายสุเทพ
อําเภอ
41 นายประจวบ
42 นายธวัชชัย
43 นายปราโมทย
44 นายไพบูลย
45 นายสุทธา
46 นายประมณฑ
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
53 พ.ต.อ.บัญญัติ
54 พ.ต.อ.จรูญ

ประภาวัฒนเวช
จันทรกูล
แยมบุตร
ฤทธิรงค
อับดุลนิเลาะ
แยมนิล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
เคาวางกูร
โพประยูร
ธีรจามรนันท
ถิราวรรณคร
พุมงาม
นิธนิ ันทธาร
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

แสงสุวรรณ
รักขนาม
สําเภาเงิน
ยิ้มแยม
ธรรมอํานวยสุข
สุจริต
ปนทอง
สงวัฒนายุทธ

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
แทน นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
พัฒนธรรม
รักษงาน
เพียรสวัสดิ์
จันดา

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
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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.พงษสันต
ร.ต.ท.สมศักดิ์
พ.ต.ท.ชวน

บวรมหาชนก
ธารณธรรม
แกงสันเที้ยะ
สวนคลาย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ
ไชยสุด
หอยสง

63 พ.ต.ท.ตอศักดิ์

ธงชัย

64 ร.ต.ท.สมมาศ

หนูอนิ ทรแกว

65 พ.ต.ต.บรรพต
สุดยอด
66 วาที่ พ.ต.ต.ฐิติพงศ เจนกิจเจริญชัย
67 ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์
ถิ่นมีผล
กระทรวงกลาโหม
เกตุปลั่ง
68 ร.ท.วิรัตน
69 ร.ท.ฤทธี
มีมาก
70 พ.อ.มนตรี
ชางกลายแกว
71 น.ต.ณรงค
ขําเขียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
ภิญโญ
72 นายวรวรรธน
73 นางมลฤดี
สุนทราภิวัฒน
74 นายราเชนทร
อุดมศิริ
75 นายอนันต
อักษรแกว
76 นายอรรถพร
พัฒนราช
77 นายพินิจ
ผิวผอง
78 นายธนกร
รัตตมงคล
79 นางสาวณัฎฐพัชร

อรรถจันทร

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

-4กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
80 นายพัฒชิระ
วรรณิสรณ
81 นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
82 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
83 นายโกศล
เรืองสวาง
84 นางรุจี
กล่ําพันธุดี
85 นายนิรันดร
โตสกุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
86 นางมนณกร
การัณตภาส
87 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
88 นายไชยวัฒน
พุมไสว
89 นางชลิดา
สําแดงเดช
90 นายอิสรา
หลาสุดตา
91 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
92 นายสมเกียรติ
นวลละออง
93 นายนที
สะอาดนัก
94 นางสาวอัจฉรา
เอื้ออนุกูลพงษ
95 นางเจตนิพิฐ
นิมาภาศ
96 นายเกษม
ชุมแอน
97 นายทองลวน
เผาวิจารณ
ชุมแสงศรี
98 นายกฤษณ
99 นายองอาจ
ทองประเสริฐ
100 นายศุภชัย
เมงพัด
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
จันทรทับ
101 นายชาญวิทย
102 นายสวาง
รัตนนรา
103 นายประทักษ
เสรีรักษ
104 นายพนัส
กลิ่นบัว
105 นางสินนี ารถ
ตาละลักษณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
แทน
แทน
แทน
แทน

หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
แทน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืด
เขื่อนแกงกระจาน
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน

-5106 นายจํานงค
บุญศิลป
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
107 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
108 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ
109 นายนิติกร
มีนาค
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
110 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
111 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
ทองแกว
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
112 นายวาทินทร
กระทรวงพาณิชย
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
113 นางสาวปณิดา
เอกผดุงพงศ
114 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
115 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
แทน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
116 นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
สุดยอด
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
117 นายดํารงค
118 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
119 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
120 นายสุชาย
จาตุรพิทกั ษกลุ
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
ภูเพชร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
121 นายอภิเจตน
กระทรวงวัฒนธรรม
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
122 นางรัตนทวิพร
ทองจันทร
กระทรวงศึกษาธิการ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
123 นายพนัส
ทองภูเบศร
124 นายสุรยิ ะ
เชาววัย
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
125 ผศ.ดร.นิวัติ
กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ไทยเกิด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
126 นายการุณย
127 นายอุทัย
แนบถนอม
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
พูลผล
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
128 นางสิริรัตน
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130 นายจํานงค
131 นางมณฑา
132 นายสมจิตร
133 นายดํารงค
134 นายปราโมทย
135 นายอภิชาต
136 นายมหิศร
137 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
138 นางชลลดา
139 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
140 นายสัญจัย
141 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
142 นายนคร
143 นายอภิชาต
144 นายศักดิ์สิทธิ์
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
145 นางสาวจิตรา
146 นางกนกวรรณ
147 นายศุภชัย
148 นายอนุรักษ
149 นายวัน
150 นายมนัส
151 นายศักดิ์สิทธิ์
152 นายนฤพนธ
153 นายสุรสีห
154 นายสมศักดิ์
155 นายสงวน
156 นายณัฐกฤช

นิติกาล
สุขชู
บัวศิริ
มีวาสนา
รอดสิน
โมลี
สามนคร
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา

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

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

จันทรผอง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

บุญมีผล
พวงนอย
วิบูลศิลปโสภณ

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

ทับยูง
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณศิริ
เมฆอัคคี
พูลมา
วาป
แสงมณี
ลิ้มลิขิตอักษร
ชูวงศ
จิตตพุม
กรีธาธร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
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157 นายมนัส
เนียมเงิน
แทน ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
158 นายพัลลภ
สิงหทอง
จาจังหวัดเพชรบุรี
159 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
160 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
161 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
2 ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
3 ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
5 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
6 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
7 นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
8 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
9 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
10 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
11 ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
(1) นายจํานงค บุญศิลป ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ยายมาจาก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
(2) นายพินิจ ผิวผอง ผูจัดการเขต ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี ยายมาจากธนาคารออมสิน
เขตกาญจนบุรี

ระเบียบวาระที่ 1

-81.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงทีอ่ ื่น
(1) นางทิพวรรณ เคาวางกูร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ยายไปดํารงตําแหนง ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครปฐม
(2) นายกฤช กระแสรทิพย ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี ยายไปดํารงตําแหนง ผูบัญชาการ
เรือนจํากลางกําแพงเพชร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
คลังจังหวัด
ที่ไดรับ 6,128.99 ลานบาท เบิกจายได 5,550.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.56 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 1,723.48 ลานบาท เบิกจายได 1,187.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.88 ภาพรวม เงินงบประมาณ
ที่ ไ ด รั บ ทั้ ง หมด 7,852.47 ล า นบาท เบิ ก จ า ยได 6,737 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 85.79 ผลการเบิ ก จ า ย
งบลงทุนรายไตรมาส เมื่อเทียบกับเปาหมายการเบิกจาย เปาหมายตั้งไวรอยละ 56 เบิกจายได 68.88 ภาพรวม
เปาหมายตั้งไวรอยละ 68 เบิกจายไดรอยละ 85.79 ลําดับผลการเบิกจายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยูในลําดับที่ 45 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 67 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 47
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน หนวยงานที่ไดรับงบประมาณเกิน 2 ลานบาท และ
เบิกจายเกินเปาหมาย ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบิกจายไดรอยละ 97.79 สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 84.45 โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจายได
รอยละ 84.15 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 81.52
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 63.69 และสํานักงานทางหลวงชนบทเพชรบุรี
เบิกจายไดรอยละ 63.06 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน หนวยงานที่ไดรับงบประมาณเกิน 2 ลานบาท
และเบิกต่ํากวาเปาหมาย ไดแก สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เบิกจายไดรอยละ 54.82 สํานักงาน
บํ า รุง ทางเพชรบุ รี เบิ ก จ ายได รอยละ 54.23 สถานี พัฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบุ รี เบิ ก จายได รอยละ 50.11
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห เบิกจายไดรอยละ 47.47 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี เบิกจายไดรอยละ
41.40 สํานักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ) เบิกจายไดรอยละ 41.23 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 เบิ ก จ า ยได ร อ ยละ 34.17 โครงการก อ สร า ง 1 สํ า นั ก ชลประทานที่ 14 เบิ ก จ า ยได ร อ ยละ 26.53
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 13.07 และที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ
5.80 หนวยงานที่ยังไมมีผลการเบิกจาย ไดแก กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ (คายนเรศวร)
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869.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.18 ผลการเบิกจายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 รอบที่ 1
และรอบที่ 2 (งบประมาณ 2552 – 2553) รายจายประจํา รอบที่ 1 ไดรับจัดสรรเงิน 108.69 ลานบาท รอบที่ 2
ไดรับจัดสรรเงิน 310.65 ลานบาท บันทึกใบสั่งซื้อ 17.15 ลานบาท เบิกจายได 193.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ
46.05 รายจายลงทุน รอบที่ 1 ไดรับจัดสรรเงิน 1,131.19 ลานบาท รอบที่ 2 ไดรับจัดสรรเงิน 278.08 ลานบาท
บันทึกใบสั่งซื้อ 263.38 ลานบาท เบิกจายได 857.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.83 สรุปผลรวมการเบิกจาย
รายจายประจําและรายจายลงทุน ไดรับจัดสรรเงิน 1,828.61 ลานบาท บันทึกใบสั่งซื้อ 281.13 เบิกจายได
1,050.38 คิดเปนรอยละ 57.44
มติที่ประชุม
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3.2 ติดตามผลการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
ผลการดําเนินงานลูกหนี้นอกระบบ ที่มีมูลหนี้ตั้งแต 50,000 – 200,000 บาท มีผูขึ้นทะเบียน
ปลัดจังหวัด
จํานวน 4,348 ราย อยูระหวางพิจารณา จํานวน 1,924 ราย ยังไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน จํานวน 26 ราย
ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแลว จํานวน 628 ราย และธนาคารไมอนุมัติสินเชื่อ จํานวน 319 ราย ในสวนของลูกหนี้
ที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแลว จํานวน 628 ราย เปนจํานวนเงิน 45.211 ลานบาท ทางสวนกลางขอใหธนาคาร
เรงดําเนินการจายเงินใหกับลูกหนี้ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553
จากผลการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามเรื่ อ งหนี้ น อกระบบที่ ก ระทรวงการคลั ง ขอให
คลังจังหวัด
ดําเนินการ มีดังนี้ (1) เรงใหธนาคารบันทึกขอมูล (นบ2) เขามาในระบบของกรมบัญชีกลาง ใหเสร็จสิ้นภายใน
เดือนมิถุนายน 2553 (2) ขอใหธนาคารพิจารณาชวยเหลือลูกหนี้ที่เดิมชวยเหลือไมได (3) ใหเชิญลูกหนี้และ
เจาหนี้ที่ยังไมมาเจรจาอีกรอบหนึ่ง (4) มอบใหกรมบัญชีกลางรวมกับธนาคารตางๆ ในการปรับขอมูลที่ นบ 1
บันทึกอาชีพผิด เพื่อคัดกรองสงใหธนาคารอีกครั้งภายในเดือนกรกฎาคม 2553 ธนาคารนําขอมูลไปเจรจาหนี้
และบันทึก นบ 2 สง กรมบัญชีกลาง ภายในเดือนสิงหาคม 2553 (5) ลูกหนี้ที่ตองการเปลี่ยนธนาคาร ธนาคาร
จะตองสงขอมูลใหกรมบัญชีกลางเพื่อยายฐานขอมูล (6) ลูกหนี้ที่ธนาคารทํา นบ 2 ยุติเรื่อง และบอกสาเหตุ
วาผิดธนาคาร กรมจะนําลูกหนี้ดังกลาวมาพิจารณาในระยะหลังจากนี้
มติที่ประชุม
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3.3 ผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
ในป 2553 คณะรั ฐ บาลได ใ ห ค วามสํ า คั ญ การแก ไ ขป ญ หาความยากจนของประชาชน
เปนอันดับแรก โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลักในการแกไขปญหาความยากจนในชนบท
จึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยในการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) ในระดับตาง ๆ เพื่อใหการแกไขปญหาความยากจนบังเกิดผลอยางเต็มรูปธรรม

- 10 ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีเปาหมายขจัดความ
ยากจนให ห มดสิ้ น ภายในป 2553 โดยศู น ย อํ า นวยการปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบท
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) หรือระดับอําเภอ (ศจพ.อ.) ไดดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลความยากจนระดับครัวเรือน พบวา มีครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวา 23,000 บาท/คน/ป จํานวน
2,037 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ตองสงเสริมอาชีพตามความถนัดและทักษะ จํานวน 957 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ตอง
ดู แ ลด า นสุ ข อนามั ย จํ า นวน 492 ครั ว เรื อ น ในการดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาความยากจนระดั บ ครั ว เรื อ น
จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี ที่วา เปนแหลง
ผลิตสิน ค า เกษตร อาหารปลอดภัย เป น เมือ งประวัติศ าสตร วั ฒนธรรมที่ มี ชีวิ ต นา เที่ ย ว เปน เมือ งนา อยู
ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เปนสังคมเขมแข็งบนฐานความรูคูคุณธรรม เปาหมายของโครงการนั้น จะสามารถ
ยกระดั บรายไดครอบเรือ นยากจน เพิ่มประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัดการแกไขปญ หาความยากจนอย า งมี
ประสิทธิภาพ และใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่จะทําใหจังหวัดเพชรบุรี สวย สะอาด มั่นคง ปลอดภัย
สั ง คมและชุ ม ชนเข ม แข็ ง ประชาชนได รั บ บริ ก ารที่ ดี จ ากภาครั ฐ เป น การปรั บ โครงการเศรษฐกิ จ พื้ น ฐาน
เพื่อยกระดับการพัฒนาการคา การทองเที่ยว และบริการของจังหวัด
ผลการดําเนินงานในป 2552 ไดมีการรวบรวมขอมูลครัวเรือนยากจน คณะทํางาน ศจพ.อ.
และภาคีพัฒนา ไดมีการสํารวจขอมูลซ้ําโดยรวมกับทองถิ่นยืนยันครัวเรือนที่ยากจนอยางแทจริง พรอมทั้ง
จัดทําเปน family Folder ตามความถนัดของทักษะในการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน เปนครัวเรือน
เปาหมายใน 8 อําเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 295 ครัวเรือน อําเภอ
บานลาด 309 ครัวเรือน อําเภอบานแหลม 223 ครัวเรือน อําเภอทายาง 517 ครัวเรือน อําเภอชะอํา
92 ครัวเรือน อําเภอแกงกระจาน 273 ครัวเรือน อําเภอหนองหญาปลอง 117 ครัวเรือน อําเภอเขายอย
211 ครัวเรือน ครัวเรือนยากจน 2,037 ครัวเรือน แบงเปนประเภท ดังนี้ ครัวเรือนยากจนที่ตองไดรับการสงเคราะห
เพียงอยางเดียว จํานวน 494 ครัวเรือน ครัวเรือนยากจนที่ตองไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและสงเคราะห
ควบคูกันไป จํานวน 921 ครัวเรือน และครัวเรือนยากจนที่ตองไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพเพียงอยางเดียว
จํานวน 622 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการคนหาทักษะของครัวเรือนที่สามารถประกอบอาชีพ จํานวน 957
ครัวเรือน แยกเปนอาชีพ 160 อาชีพ สําหรับที่มาของปญหา/เหตุของความยากจน เนื่องมาจาก ครัวเรือน
ยากจนไมสามารถเขาแหลงของเงินทุน เพราะเปนคนจนไมมีหลักทรัพย ไมมีบุคคลค้ําประกัน ประกอบอาชีพ
ลมเหลว รายไดไมพอกับคาใชจายเนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนอยูในวัยทํางานนอย ประกอบอาชีพรับจาง
ไมมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหผลิตสินคาแลวไมมีตลาด
แนวทางการดําเนินงานในป 2553 ไดมีการจัดทําเอกสาร/คูมือการดําเนินงานแกไขปญหา
ความยากจน ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ศจพ.จ./ศจพ.อ. คณะทํางาน
สนับสนุนและชุดปฏิบัติการ จัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาความยากจนระดับตําบล/หมูบาน เตรียมความพรอม
ครัวเรือนยากจนในการรับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามความถนัดของครัวเรือนยากจน จัดทําเว็ปไซต

- 11 แสดงขอมูลครัวเรือนยากจนของจังหวัดเพชรบุรี การสนับสนุนทางดานอาชีพ ไดแบงเปนดานการเกษตร
การปศุสัตว การประมง ดานคาขาย ดานชาง ดานฝมือ ดานเย็บผา ดานอุตสาหกรรม และดานบริการ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน คณะกรรมการ ศจพ.จ. ศจพ.อ. คณะทํางานสนับสนุน/ติดตาม
และชุดปฏิบัติการ มีการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ มีแผนการดําเนินการและแบงพื้นที่รับผิดชอบ
ครัวเรือนยากจนเปาหมายมีความพรอมในการประกอบอาชีพ และไดรับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัดของตน มี Best Practices มีเว็ปไซตแสดงขอมูลครัวเรือนยากจนที่สามารถสืบคนไดตลอดเวลา
ดํ า เนิ น การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ สนั บ สนุ น ครั ว เรื อ นยากจน จั ด ทํ า เว็ ป ไซต เ ผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ผ ลการ
ดําเนินงานและแสดงขอมูลครัวเรือนยากจนเพื่อรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชน ผลิตรายการโทรทัศน
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ประเมินผลทุกระยะการดําเนินกิจกรรม สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล
โดยคณะกรรมการดําเนินงาน ศจพ.จ. ศจพ.อ. และภาคีการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เมื่อโครงการสิ้นสุดลง จังหวัดเพชรบุรี
จะดําเนินการเปรียบเทียบระหวางรายไดของครัวเรือนยากจนกอนการดําเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ
เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดเพชรบุรีในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 การแต ง กายเครื่ อ งแบบข า ราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551
หัวหนาสํานักงานจังหวัด นายกรัฐมนตรีไดลงนามในกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478 กําหนดใหมีผลใชบังคับได
เมื่ อ ได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว โดยกฎสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วได มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ในสาระสําคัญ ไดแก อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูของขาราชการพลเรือนสามัญ อินทรธนู
และเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูของขาราชการพลเรือนในพระองค และเครื่องแบบขาราชการหญิงมุสลิม
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง และตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตนและระดับสูง มีแถบกวาง 3 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 เซนติเมตร
ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร และ
บนกึ่งกลางแถบกวาง 1 เซนติเมตร ใหติดตราครุฑพาหทําดวยโลหะสีทองสูง 2.5 เซนติเมตร
อินทรธนูออน ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหนง
ประเภท วิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
มีแถบกวาง 3 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ
แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม

- 12 ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร ระดับปฏิบัติงาน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวด
เปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร
อินทรธนูแข็ง ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูงและตําแหนง
ประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง มีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร เปนขอบปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษ
ยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู และใหมีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร ปดที่ฐานดานลางของอินทรธนู
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ
และตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน มีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอ
ชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ มีแถบสีทองกวาง 1 เซนติเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก
3 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู ไมเกิน 3 ใน 4 สวนของอินทรธนู ระดับปฏิบัติงาน มีแถบสีทองกวาง
1 เซนติเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก 2 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู ไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของอินทรธนู
สามารถเปดดูรายละเอียดไดทางเว็บไซตของกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ www.gad.moi.go.th หัวขอ “หนังสือแจงเวียนคําสั่งกระทรวงมหาดไทย /” หรือที่เว็บไซต http://www.
opm.go.th/opminter/uniform
มติที่ประชุม
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4.2 โครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
โครงการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร 5 ในอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงพลังงาน
พลังงานจังหวัด
ไดดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ โดยมี
การดําเนินการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร 5 แทนหลอดเดิมในอาคารศาลากลางจังหวัดทุกแหง เพื่อเปนตัวอยางอันดี
ในการอนุรักษพลังงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตอไป ในสวนอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มีหนวยงาน
เขารวมโครงการ จํานวน 15 หนวยงาน
โครงการ “วัด – มัสยิด ประหยัดไฟ รวมใจสมานฉันท” กระทรวงพลังงาน ไดกําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน โดยการดําเนินมาตรการ “วัด – มัสยิด ประหยัดไฟ รวมใจสมานฉันท”
ดวยการดําเนินการใหศาสนสถานเปนตัวอยางในการใชหลอดประหยัดพลังงาน เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ประหยัดพลังงานในพื้นที่และเปนตนแบบแกประชาชนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อันจะกอประโยชนตอ
ประเทศชาติโดยรวม และลดสภาวะโลกรอน โดยการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร 5 ในศาสนสถานจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน 6 วัด ไดแก วัดคงคาราม วัดมหาสมณาราม วัดแกงกระจาน วัดสนามพราหมณ วัดใหญสุวรรณาราม
และมัสยิดนูรุลอิสลาม

- 13 กิจกรรม “คนเพชร...ลดโลกรอน” วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป ประชาชาติทั่วโลกไดกําหนดใหเปน
“วันสิ่งแวดลอมโลก” องคกรตาง ๆ รวม 9 องคกร คือ สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี, หนังสือพิมพมวลชนนิวส,
สโมสรไลออนสเพชรบุรี, สโมสรไลออนสนครคีรี, สโมสรไลออนสเมืองเพชร, สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, บริษัท Earth Care จํากัด และโรงแรมรอยัลไดมอนด เพชรบุรี ไดรวมมือกันจัดทํา
สื่อแผนปลิวลดโลกรอน 9 วิธีงาย ๆ ดังนี้ รองน้ํากอนแปรง ชารตแบตแตพอดี ฝากทองใกลบาน พกสติไปช็อปปง
ปลูกตนไมซับ ยืดอายุเสื้อผา แยกขยะซาเลง ใชวัสดุยอยสลาย และเช็ดฝุนหลอดไฟ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รณรงคใหประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีรวมกันตระหนัก เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความ
เขาใจตอปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน เชิญชวนใหประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ไดมีสวนรวมและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต อันนําไปสูการอนุรักษสิ่งแวดลอม ลดปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน
ใหมากยิ่งขึ้น เปนการรวมพลังและแสดงออกซึ่งความรวมมือรวมใจขององคกร ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ
และองคกรการกุศลในจังหวัดเพชรบุรี สูการสงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม ลดโลกรอน เปนการแสดงออกของ
พสกนิกรชาวเพชรบุรี ในการทําความดีถวายพอหลวง เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา
โครงการ “หนึ่งลานกลา ถวายพอ” กระทรวงพลังงาน โดยบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไดจัด
โครงการ “หนึ่งลานกลา ถวายพอ” เพื่อใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ ไดรวม
เทิดพระเกียรติในการสนองแนวพระราชดําริและตอบแทนคุณแผนดิน ดวยการรับตนกลานําไปปลูกในบานเรือน
อาคารสํานักงาน หรือพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันเปนการรวมลดภาวะโลกรอน โดยมีการจัดพื้นที่บริเวณ
ศาลากลางจังหวัด เปนจุดใหบริการประชาชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รายละเอียดตนกลา จํานวน
10,000 ตน ระหวางวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ บริเวณดานหนาศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี ตรงขามกับหนาไปรษณีย ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3240 0242
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน” เปนหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จึงขอความ
รวมมือทุกสวนราชการ บันทึกขอมูล e-report ใหถูกตอง ครบถวน ทางเว็ปไซต www.e-report-energy.go.th
มติที่ประชุม
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4.3 การอุปสมบทหมูเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา

83 พรรษา
ผูแทน สนง.พระพุท ธศาสนาจั ง หวั ด คณะกรรมาธิก ารการศาสนา ศิล ปะและวั ฒนธรรม ร ว มกับ คณะสงฆ
ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตรสากลในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
ร ว มกั น จั ด “โครงการอุ ป สมบทหมู เ ข า พรรษา 100,000 รู ป ทั่ ว ไทย” ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 9 กรกฎาคม –
8 พฤศจิกายน 2553 รวมระยะเวลาการอบรม 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกระแสธรรมขององคสมเด็จ

- 14 พระสัมมาสัมพุทธเจา แผปกคลุมทั่วผืนแผนดินไทยใหดับรอน ฝาภัยวิกฤติไปสูความเขมแข็งและเจริญรุงเรือง
ประชาชนทุกหมูบานทั่วประเทศไดรวมสั่งสมบุญ และผูอุปสมบทไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง จึงขอประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน
มติที่ประชุม
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4.4 ผลการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขณะนี้สถานการณภัยแลงไดคลี่คลายลงแลว แตละอําเภอ
จึงรายงานการปดสถานการณภัยแลง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ในสวนของสถานการณน้ําในปจจุบัน
ปริมาณน้ําเก็บกักคงเหลือในอางเก็บน้ําแกงกระจาน และอางเก็บน้ําหวยแมประจันต มีคงเหลือเพียงพอ
ใหเกษตรกรในพื้นที่รับน้ําของชลประทานไดใชตลอดฤดูแลง การใหความชวยเหลือในพื้นที่ อําเภอใชเงิน
ทดรองราชการในอําเภอของอําเภอ ๆ ละไมเกิน 500,000 บาท ใหผูประสบภัยแลง จังหวัดใหความชวยเหลือ
โดยใชเงินทดรองราชการในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ขุดลอกเปดทางน้ําชวยเหลือพื้นที่การเกษตร
ที่ขาดแคลนน้ํา เปนเงิน 49.46 ลานบาท สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชงบประมาณปกติ
ของหนวยงานในการใหความชวยเหลือ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตบรรทุกน้ําแจกจายชวยเหลือ
ผูขาดแคลนน้ํา
มติที่ประชุม
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4.5 งานสรางรักมรดกวัฒนธรรมเมืองเพชร
สํานักงานวัฒนธรรม รวมกับเครือขายวัฒนธรรม ศิลปน หนวยงานภาครัฐและประชาชน รวมกัน
วัฒนธรรมจังหวัด
จัดงานสรางรักมรดกวัฒนธรรมเมืองขึ้น เพื่อเปนการพื้นที่ในการนําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น และ
เปนการกระตุนใหองคกรทองถิ่น ประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม และความหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม และฟนฟู อนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปดวย งานสกุลชาง ตอนลูกหวา
พาชมบานชาง ซึ่งเปนการสาธิตและแสดงผลงาน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเขารวมงานไดฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานสกุลชางเมืองเพชร การแสดงศิลปะรวมสมัย การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทย การจําหนายสินคาและ
หัตถกรรม การแสดงการละเลนพื้นบาน การแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง การจําหนายอาหารพื้นบาน
การจัดแสดงนิทรรศการตะเกียงโบราณและมรดกทางวัฒนธรรมจากแมน้ําเพชร นิทรรศการจากโรงเรียนวิถี
วัฒนธรรมไทย การจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน การประกวดแตรวง กิจกรรมเกมและ
สื่อสรางสรรคสําหรับเยาวชน และกิจกรรมลานธรรม ระหวางวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ วัดใหญสุวรรณาราม ขอเรียนเชิญทุกทานรวมพิธีเปดงานและรวมกิจกรรม ในวัน
และเวลาดังกลาว

- 15 สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ จะดําเนินการจัดโครงการ “ธงไตรรงค ธํารงไทย”
และโครงการฝกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณของชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม
ในระยะสั้น โดยนําเอาธงชาติและเพลงชาติไทยมาเปนเครื่องมือ ในการรณรงคใหคนไทยระลึกถึงความเปนชาติ
และรักความเปนไทย ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีความรักความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันทตอกัน สําหรับโครงการฝกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณของชาติ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน อาสาสมัครเอกลักษณของชาติ ใหวิทยากรเหลานี้มีความรู ความเขาใจ
ที่เกี่ยวของกับเอกลักษณของชาติ จากการคัดเยาวชนที่มีเจนคติที่ดีตอการเสริมสรางความมั่นคงใหสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
โดยเริ่มจากขาราชการ องคกรทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่น และอบรมเยาวชนที่มาจากสถาบันการศึกษา
มาเปนวิทยากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ เขต 6 แทนตําแหนงที่วาง
ผอ.กกต. จังหวัด
เมื่อ วัน ที่ 6 มิถุ น ายน 2553 คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจํา จัง หวั ด เพชรบุ รี มีม ติใ นการประชุ ม ครั้ง ที่
13/2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาประกาศผล
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น แทนตําแหนงที่วาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553
จํานวน 4 แหง ไดแก ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตนมะพราว ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพพระ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหาด และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มีมติในการประชุม ครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ใหรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองกะปุ เขต 4 อํ า เภอบ า นลาด ได ล าออก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
เห็นชอบรางประกาศใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง รับสมัครระหวางวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2553
มีผูสมัคร จํานวน 2 คน เลือกตั้งวันที่ 11 กรกฎาคม 2553
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดจัดทําโครงการแขงขันตอบปญหาชิงแชมป “แฟนพันธุแท
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง” เพื่อกระตุนใหเยาวชนสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
และเปดโอกาสใหเยาวชนไดแขงขันกันแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
โดยใหโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาระดับ ปวช. ที่กําลังศึกษาอยู
เปนตัวแทนเขารวมแขงขันโรงเรียนละ 1 คน

- 16 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการโครงการคายเยาวชน
เพื่อการเรียนรูประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อใหเยาวชนไดรับการปลูกฝงเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ในรูปแบบคายประชาธิปไตย โดยดําเนินการอบรมเยาวชนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนคงคาราม
และโรงเรีย นชะอํา คุณ หญิ ง เนื่ อ งบุ รี โรงเรี ย นละ 20 คน รวม 40 คน อบรม ระหว า งวัน ที่ 30 มิถุ น ายน –
2 กรกฎาคม 2553 รวม 3 วัน 2 คืน ณ บึงปรีดารีสอรท ตําบลทาแลง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได จั ด กิ จ กรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งตนแบบ ตามที่สถานศึกษาไดขอความรวมมือใชเครื่องลงคะแนนในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2553 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนบานทายาง
(ประชาสรรค) ตําบลทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีนักเรียนใชสิทธิลงคะแนน จํานวน 814 คน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี

รองผูวาราชการจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการพลเรือน ไดประกาศแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี
(นางนฤมล ปาลวัฒน) โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (13) แหงพระราชบัญบัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 และขอ 14 ของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ก.พ. ลงมติใหตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายปริญญา อุดมทรัพย เปนประธานกรรมการ นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นายนิรันดร สมสมาน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค นายณรงค พุทธรักษา
นายเอกศักดิ์ บุตรลับ และนางสาวรินรส ชลวิทย เปนกรรม โดยมีหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม เปนเลขานุการ
มติที่ประชุม
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5.2 โครงการประกันรายไดเกษตรกร รอบที่ 3
โครงการประกันรายไดเกษตรกร รอบที่ 3 ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง
เกษตรจังหวัด
กระทรวงเกษตรไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอําเภอ
ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเกษตรหลัก 3 ชนิด ดังนี้ ขาวนาป รับขึ้นทะเบียน ระหวางวันที่
1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2553 ขาวโพดเลี้ยงสัตว รับขึ้นทะเบียน ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2553
และมันสําปะหลัง รับขึ้นทะเบียน ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2553 จึงขอความรวมมือจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมดําเนินการจัดทําประชาคม การอํานวยความสะดวกและการตรวจสอบรับรอง
สิทธิของเกษตรกรในพื้นที่
มติที่ประชุม
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- 17 5.3 การขออนุญาตใชบริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด จากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
จะไม มี อ นุ ญ าตให มี ก ารจั ด เลี้ ย งที่ มี เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล บริ เ วณลานรั ฐ พิ ธี ศาลากลางจั ง หวั ด เพชรบุ รี
นอกจากนี้ ทางจังหวัดไดรับการรองเรียน/รองทุกข จากผูมาติดตอราชการ เรื่องสถานที่จอดรถ เนื่องจากมีการ
จัดจําหนายสินคาบริเวณลานรัฐพิธี ฉะนั้น หนวยงานที่ขอใชตองจัดหาเจาหนาที่ดูแลเรื่องการจราจร และ
ความสะอาด ซึ่งจังหวัดจะดําเนินการจัดทําประกาศใหทราบตอไป
บริเวณลานรัฐพิธี หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เปนพื้นที่ราชพัสดุ กรณีการใชประโยชนตอง
ธนารักษจังหวัด
ใช เ พื่ อ ประโยชน ข องทางราชการเท า นั้ น หน ว ยงานใดใช พื้ น ที่ บ ริ เ วณลานรั ฐ พิ ธี เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด รายได
ตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง ตองมีการขอเชาชั่วคราว สวนรายไดตองเขารายไดของแผนดิน
5.4 รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
คณะทํ า งานดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ได ป ระชุ ม
พิจารณาดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เมื่อวันที่ 2 และ 11
มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมวีดิทัศนทางไกล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สรุป สาระสําคัญไดดังนี้
1. ประเด็นที่จะนําไปหารือในการเขารวมคลินิกใหคําปรึกษาแนะนํา เรื่อง “การ
ดํ า เนิ น การ ตามตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดประเด็นดังนี้

หมวด
1,4

รหัส

1-7

2

SP 7

2 , 5 ,7

SP 3 , HR 3

1,7

LD 5 , RM 1

ประเด็นหารือ
การจั ด ทํ า แผนปรั บ ปรุ ง องค ก ร หมวด 1 และหมวด 4 (แผนซ อ ม)
ตองการใหจังหวัดซอมแผนหรือผลการดําเนินงาน หรือจัดทําแผนซอม
เฉพาะประเด็นที่ ไมผานตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงเทานั้น
การเชื่อมโยง ตั้งแตหมวด 1 - 7 หมวดไหน ขอไหน ที่สามารถหรือตอง
เชื่อมโยงกันบาง อยากใหเชื่อมโยงใหเพื่อที่จะไดนํามาปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและเปนระบบ
แผนบริหารความเสี่ยง 4 ดาน ที่จังหวัดจัดทําในป 2552 ในป 2553 นี้
จั ง หวั ด ยั ง คงต อ งดํ า เนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง 4 ด า นนั้ น
หรือไม
ถาแผน HR ไมสอดคลองกับ SP3 จะเปนอยางไร และควรดําเนินการ
อยางไร
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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3

CS 6

7

RM 6

แบสํารวจความพึงพอใจ /ไมพึงพอใจ จังหวัดจะตองจัดทําทั้ง 2 แบบ
หรือไม อยางไร และตองใหทุกหนวยงานสวนภูมิภาคทําแบบสํารวจ
ดังกลาวหรือไม
กระบวนการที่ตองปรับปรุงตาม RM 6 นั้น เปนกระบวนการเดิมที่
จังหวัดดําเนินการจัดทําในป 2552 ใชหรือไม ซึ่งในป 2552 จังหวัด
จัดทําเพียง 2 กระบวนการ แตในป 2553 ก.พ.ร. กําหนดใหปรับปรุง 3
กระบวนการ ดังนั้นอีก 1 กระบวนการจังหวัดตองดําเนินการจัดทําใหม
ใชหรือไม อนึ่ง ถาจังหวัดจะดําเนินการจัดทํากระบวนการตาม RM 6
ใหมทั้ง 3 กระบวนการไดหรือไม

2. ทบทวนประเด็นที่จะตองดําเนินการในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินงานคําตอบ
ของ RM 5 ในสวนของ HR 5 ยังไมมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับ SP 5 ดังนั้น ให
นําโครงการที่ไดจัดอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโครงการที่เกี่ยวของของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี เขาไปใส ในแผนตาม HR 5 และ SP 3
3. คณะทํางานฯ ไดมีมติกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในหมวด 3
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปน 3 กลุม ดังนี้
1) ภาคประชาชน หมายถึง ผูมาติดตอราชการตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ
2) หน ว ยงานภาครั ฐ หมายถึ ง ส ว นราชการ องค ก รบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ
3) ภาคเอกชน หมายถึง องคกร เครือขาย ชมรม มูลนิธิ สมาคม
4. หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ในหัวขอ SP1 สํานักงาน ก.พ.ร.
การตรวจที่สําคัญ ดังนี้
1) จัดทํา Flowchart แสดงขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
(4 ป) และแผนปฏิบัติราชการประจําป (1 ป)
2) แผนปฏิบัติราชการประจําป
3) แผนพัฒนาจังหวัด (4 ป)
4) คําสั่งฯ ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (4 ป) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป (1 ป)
5) จัดทําตารางเปรียบเทียบกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (ระหวาง
ของเดิมกับของใหม) เนื่องจากขาดภาพรวมของสวนราชการ ทําใหไมมี
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ภาพรวมขของจังหวัด ซึ่งผูบริหารจะะไมสามารถเเห็นภาพรวมขของสวน
ราชการและจังหวัดได
ณะทํางานฯ มอบหมายใหกลุมงานยุทธศาสตรกาารพัฒนาจังหวั
ห ด สํานักงาน
ง
ซึ่งคณ
บ ดชอบในกการจัดเตรียมข
ม อมูล เอกสาร เพื่อรองรัับการตรวจติดตามผล
จังหวััดเพชรบุรี รับผิ
การดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ของสํานักงาน
ก ก.พ.ร.
จึงขอแแจงใหที่ประชุมหั
ม วหนาสวนรราชการประจําจัจงหวัดเพชรบุรีีทราบ
เลิลิกประชุมเววลา

12.00 น.

(ลงชื่อ)..............................................................บันทึกการปประชุม
(นางสสาวสุวรัตน มุขรัตน)
เจาพนักงานธุ
ก รการปฏิบัติงาน

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

