รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 5/2553
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 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.หญิง วราภรณ
พล.ต.ต.วิรัช
นายนิรันดร
พ.ท.หญิง สุชาดา
นายวัฒนา
นายสาธิต
นางวรรณี
นายวิเชษฐ
นายโสภณ
นายพงศบุณย
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายพงษไท
นายสุรัตน
นางสาววรรณา
นายเกริกชัย
นายธนะ
นายสมนึก
พ.อ.ธนวิทย
นายวีระศักดิ์

พานิชพรพันธุ
ปาลวัฒน
วงศสวัสดิ์
เขงคุม
วัชรขจร
สมสมาน
แกนแกว
โรจนวิจิตรกุล
รัตนศรีทอง
สันตมนัส
อิ่มใจสุข
เสาวทองหยุน
ปองทอง
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
มุสิกะพงษ
เกษเดช
เชี่ยวสมุทร
ชาติไทยไตรรงค
สวัสดี
ดีหะสิงห
นพโลหะ
ประภาวัฒนเวช

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

-225 นางสาวพัชรศรี
26 นางนิทรา
27 นายพิทักษ
28 นางสุนิสา
29 นางชื่นจิตร
30 นายวิทยา
31 นายศักดิ์ชัย
32 นางทิพวรรณ
33 นางสาวสมมาตร
34 นายสุรนิ ทร
35 นายเฉลิมพล
36 นางกนกวรรณ
37 นางสิริพนิ
38 นางสาวณุวรรณา
39 นายสุเทพ
อําเภอ
40 นายประจวบ
41 นายธวัชชัย
42 นายธนมิตร
43 นายไพบูลย
44 นายสุทนิ
45 นายประมณฑ
46 นายอภิเชษฐ
47 นายสุทธิพงษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
48 พ.ต.อ.วิฑูรย
49 พ.ต.อ.สุวัฒน
50 พ.ต.อ.ภาณุเดช
51 พ.ต.อ.เดชา
52 พ.ต.ท.ชูชาติ
53 พ.ต.อ.จรูญ
54 พ.ต.ท.บุญเลิศ

สมบัติทวีพูน
แยมบุตร
บุญชูกุศล
อับดุลนิเลาะ
คุปตกาญจนากุล
เพ็งนรพัฒน
วังทอง
เคาวางกูร
รัตนแสง
ธีรจามรนันท
ฤทธิรงค
จิตใจกลา
ทิพยรภัสกุล
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

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

แสงสุวรรณ
รักขนาม
พิพิธธนาบรรพ
ยิ้มแยม
ประเสริฐศักดิ์
สุจริต
ปนทอง
ตันบุญยศิริเดช

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอชะอํา
แทน นายอําเภอทายาง
นายอําเภอบานแหลม
แทน นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

พละสาร
สุวรรณนิกขะ
พัฒนธรรม
รักษงาน
นามจัด
จันดา
บวรมหาชนก

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง
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56
57
58
59
60

พ.ต.อ.วันชัย
พ.ต.ท.วรเดช
พ.ต.ท.สร
พ.ต.ท.พงษสันต
พ.ต.ท.ธีรยุทธ
พ.ต.ท.ชวน

61 ร.ต.ท.สมมาศ

ธารณธรรม
สวนคลาย
ซื่อตรงพานิช
ชัยพันธ
เกตุมั่งมี
หอยสง
หนูอนิ ทรแกว

62 พ.ต.ต.บรรพต
สุดยอด
63 วาที่ พ.ต.ต.ฐิติพงศ เจนกิจเจริญชัย
64 ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์
ถิ่นมีผล
สํานักนายกรัฐมนตรี
65 นายวีระ
บุญมาเลิศ
กระทรวงกลาโหม
66 ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
67 ร.ต.ประยูร
อยูคง
68 พ.ต.ปกรณ
เปลี่ยนรังสี
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
69 นายจิรวัตร
กิจกลา
70 นางรัชนีพร
พฤกษานุศักดิ์
71 นายราเชนทร
อุดมศิริ
72 นายวีระศักดิ์
โคมสุวรรณ
73 นายขจร
เศรษฐยานทท
74 นางอารยา
ศรีมณฑา
75 นายธนกร
รัตตมงคล
76 นายจาตุรณต
สยนานนท
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
77 นางสาววารุณี
วีระวณิชย
78 นางศุภากาญจน
ยอดฉุน

ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหาดเจาสําราญ
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรหนองจอก
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร)
แทน รองผูบังคับการศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แทน ผูกาํ กับการ กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
แทน ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
แทน ผูบังคับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 (คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน)
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
แทน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
แทน ผูจัดการสํานักงานเขตเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (สาขาเพชรบุรี)
ผูอํานวยการศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี

-4-

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79 นางสาวกัญญาภัค สอนติ๊บ
80 นายโกศล
เรืองสวาง
81 นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
82 นางนันทนา
แฮวอู
83 นายภาสันต
นุพาสันต
84 นางมนณกร
การัณตภาส
85 นางวรรณเพ็ญ
เกตุกล่ํา
86 นายสมศักดิ์
เภาทอง
87 นายพิทยา
คณะมะ
88 นายเขมชาติ
ปญจมทุม
89 นายสมเกียรติ
นวลละออง
90 นายสมบัติ
ตันติสังวรากูร
91 นายฉัตรชัย
สัตยุตม
92 นางอํานวยพร
ศิลปโอสถ
93 นายเกษม
ชุมแอน
94 นายทองลวน
เผาวิจารณ
95 นายสมเกียรติ
รุงเพชรวงศ
96 นายกฤษดาพร
มิ่งมิตร
97 นายอดุลย
รัศมีนพเศวต
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
98 นางสาวบุญรัตน
บัวเกตุ
99 นายสวาง
รัตนนรา
100 นายประทักษ
เสรีรักษ
101 นายบุญเชาว
ตั้งสิริไพศาล
102 นางสินนี ารถ
ตาละลักษณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
103 นายรักษกลา
สถานสุข
104 นายบุญเกื้อ
เจี้ยมดี
105 นายศุภกฤต
บัณฑิตสมิทธ

แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
แทน ผูอาํ นวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตว ดานเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีทดลองใชน้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แทน หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
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106 นางปราณี
พันสะอาด
แทน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
107 นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
108 นายวาทินทร
ทองแกว
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
109 นางสาวปณิดา
เอกผดุงพงศ
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
110 นายสุทธิ
เบ็ญจฆรณี
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
111 นายสมเกียรติ
ทิพยพรวงษ
แทน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต)
จังหวัดเพชรบุรี
112 นายโกศล
ขาวละเอียด
แทน หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
113 นายดํารงค
สุดยอด
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบุรี
114 นายชูชีพ
รวมบุญ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
กระทรวงยุตธิ รรม
115 นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
116 นายวงศศักดิ์
ประเทียบอินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
117 นายอํานาจ
คําฮอ
แทน ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
118 นางลักขณา
จินดาวงษ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
119 นายพนัส
ทองภูเบศร
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
120 นายยรรยง
เจริญศรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
121 ผศ.วานิช
มาลัย
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
122 ผศ.เชาวลิต
คงแกว
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
123 นายสุวัฒน
รัตนปริคณน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
124 นายประมุข
ติฐิโต
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
125 นายมานะ
โพธิน์ อย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
126 นายสรรเสริญ
ไหมทอง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
127 นายจํานงค
สุขชู
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
128 นายวรวิทย
กิตติคุณศิริ
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

-6129 นายนิวัตน
130 นายดํารงค
131 นายปราโมทย
132 นายอภิชาต
133 นายมหิศร
134 นายชาญณรงค
กระทรวงสาธารณสุข
135 นางชลลดา
136 นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
137 นายสัญจัย
138 นายวาที
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
139 นายสิทธิพร
140 นายสุพจน
141 นายอภิชาต
142 นางบุญสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
143 นางสุขใจ
144 นายพิทักษ
145 นางกนกวรรณ
146 นายศุภชัย
147 นายอนุรักษ
148 นายวรรธน
149 นายสุรศิษฎ
150 นางสาวปรนัย
151 นายนจํารัส
152 นายกนก
153 นายภราดร
154 นายสมยศ

ชุมกมลธนัตย
รอดสิน
โมลี
สามนคร
แสงมณีรัตนชัย
รัตนา

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

จันทรผอง
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

สุขประเสริฐ
เพชราภิรัชต
วิบูลศิลปโสภณ
นุชนิยม

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
นอยพิทักษ
ชนะสิทธิ์
วินิจโกศล
พรสมบูรณศิริ
เติมวรรณธนภัทร
ภูวเดชากร
เลียนวราสัย
พริ้มพราย
บัวศิริ
เวทยนุกูล
พวงสั้น

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาแลง
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ผูเขารวมประชุม
155 นางพัชราภรณ
แสวงศักดิ์
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
156 นายพัลลภ
สิงหทอง
แทน จาจังหวัดเพชรบุรี
157 นายกฤช
รางนอย
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
158 นางจริยา
ชุมพงศ
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
159 นางสาววรากุล
วัชญากาญจน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
160 นายชัยณรงค
ความลับ
แทน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
161 นางสาวสุวรัตน
มุขรัตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1 ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
2 หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
3 หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
4 ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
5 ผูกํากับการกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก)
6 สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
7 รองอธิการบดีเพชรบุรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
9 นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก
10 ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
11 หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
12 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
13 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
14 ชมรมกํานัน ผูใ หญบานจังหวัดเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายชาย พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-81. มอบเงินสมทบทุนกอสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด เมื่อป พ.ศ.2548 นายประสงค พิฑูรกิจจา ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ในขณะนั้น
และบุคคลที่เกี่ยวของ ไดพิจารณาเห็นวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ตอชาวจังหวัดเพชรบุรีนานัปการ และในโอกาสที่ครบรอบ 200 ป แหงพระบรมราชสมภพ ทางจังหวัดเพชรบุรี
จึงไดจัดทําโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทย (2) เพื่อนอมถวายและรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบรมราชสมภพครบ 200 ป ในป พ.ศ.2547
(3) เพื่อนอมถวายที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป พ.ศ.2550
(4) เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทางดานดาราศาสตร และเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกับพระนครคีรี (5) เพื่อเปนสถานที่ให
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมเมืองในภาคกลางคืน
บริเวณสนามหนาเขาวังถูกกําหนดใหเปนสถานที่กอสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ขณะนั้นมี
กองทุนเบื้องตนในการดําเนินการจากผูบริจาคโดยสวนของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน 1 ลานบาท
ภาคเอกชน จํานวน 20,000 บาท และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20.8 ลานบาท ในสวนของรูปแบบ
การดําเนินการ มอบหมายใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังดําเนินการออกแบบ
เสร็จเรียบรอยแลว งบประมาณในการจัดสรางพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จํานวน
9 ลานบาท มอบหมายใหกรมศิลปากร โดยสํานักงานชาง 10 หมู ดําเนินการ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
สวนของการสรางโมเดลยอสวนของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ใชงบประมาณ 150,000 บาท เสร็จเรียบรอยแลว
จัดวางไว ชั้น 1 ศาลากลางจัง หวัดเพชรบุรี รวมงบประมาณทั้ งหมดในการดํ าเนินการออกแบบ จํา นวน
110.983 ลานบาท ในป พ.ศ.2554 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งงบประมาณจังหวัดสนับสนุนโครงการดังกลาว จํานวน
35.7 ลานบาท ป พ.ศ.2553 ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด ในการดําเนินการของลาน
อนุเสาวรีย จํานวน 32.7 ลานบาท
ในการนี้ คุณศิระภา วาระเลิศ ซึ่งเคยรับราชการที่จังหวัดเพชรบุรี ไดมีจิตศรัทธาบริจาคเงิน
จํานวน 1 ลานบาท และเพื่อเปนเกียรติแกผูบริจาค จึงขอเรียนเชิญ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี รับมอบเงิน
บริจาค จากคุณสุรพล ภาษิตนิรันดร อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง (ผูแทน)
ประธาน
สถานที่กอสรางอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เปนที่ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สวนพระองค
ในอดีตมีพระราชประสงคใหเปนที่นาหลวง ฉะนั้น จึงถือเปนโอกาสดีที่เราจะสรางสิ่งอันเปนมหากุศล และสิ่งที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีมีตอพระองคทาน ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดเพชรบุรี
ตองขอขอบพระคุณ คุณศิระภา วาระเลิศ และผูแทน ที่มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินในการสมทุนกอสรางอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้ง โดยจังหวัดจะจารึกชื่อผูบริจาคไวหลังพระแทนฯ

-92. มอบเกียรติบัตรและธงสัญลักษณสถานบริการสีขาว
ตามที่กระทรวงมหาดไทย กําหนดกระบวนงานจัดระเบียบสังคมภายใน 90 วัน ตามนโยบาย
ปลัดจังหวัด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2553 จังหวัดเพชรบุรีไดดําเนินการ
คัดเลือกสถานบริการสีขาว จํานวน 2 สถานบริการ เพื่อเปนตนแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ไดแก สถานบริการเพชรชมพู อําเภอเมืองเพชรบุรี และสถาน
บริการบานเพลง อําเภอชะอํา เพื่ อเปนเกี ยรติและเปนขวัญกํ าลังใจ จังหวัดจึงขอมอบเกียรติบัตรและ
ธงสัญลักษณสถานบริการสีขาวใหแกสถานบริการดังกลาว
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
- นางสาวปณิดา เอกผดุงพงศ การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี ยายมาจากสํานักงาน
การคาภายในจังหวัดรอยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553
ผลการเบิกจายตั้งแตตนป จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 รายจายประจํา เงินงบประมาณ
คลังจังหวัด
ที่ไดรับ 5,557.49 ลานบาท เบิกจายได 4,849.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.26 รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 1,626.33 ลานบาท เบิกจายได 1,118.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.80 ภาพรวม เงินงบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด 7,183.83 ลานบาท เบิกจายได 5,968.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.08 ผลการเบิกจาย
งบลงทุนรายไตรมาส เมื่อเทียบกับเปาหมายการเบิกจาย เปาหมายตั้งไวรอยละ 56 เบิกจายได 68.80 ภาพรวม
เปาหมายตั้งไวรอยละ 68 เบิกจายไดรอยละ 83.08 ลําดับผลการเบิกจายทั้งประเทศของจังหวัดเพชรบุรี
งบประจําอยูในลําดับที่ 50 งบลงทุนอยูในลําดับที่ 65 ภาพรวมอยูในลําดับที่ 52
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน หนวยงานที่ไดรับงบประมาณเกิน 2 ลานบาท และ
เบิกจายเกินรอยละ 50 ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบิกจายไดรอยละ 97.83 สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 88.39 โครงการชลประทานเพชรบุรี เบิกจายได
รอยละ 85.73 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอย 77.97
สํานักงานทางหลวงชนบทเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 59.40 และสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
เบิกจายไดรอยละ 55.42 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน หนวยงานทีไ่ ดรบั งบประมาณเกิน 2 ลานบาท
และเบิกต่ํากวารอยละ 50 ไดแก สํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 49.87 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เบิกจายไดรอยละ 47.47 สํานักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ) เบิกจายไดรอยละ 44.40 สถานีพัฒนาที่ดิน
ระเบียบวาระที่ 3

- 10 จังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 38.95 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 37.39
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี เบิกจายไดรอยละ 31.96 โครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 14
เบิกจายไดรอยละ 14.20 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เบิกจายไดรอยละ 13.07 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุ รี เขต 1 เบิ ก จ า ยได ร อ ยละ 9.68 และที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด เพชรบุ รี เบิ ก จ า ยได ร อ ยละ 5.54
หนวยงานที่ยังไมมีผลการเบิกจาย ไดแก สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร) และศูนยการทหารราบ (คายธนะรัชต)
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 1,058.27 ลานบาท เบิกจายได
845.32 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 79.88 ผลการเบิ ก จ า ยเงิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง
ตามพระราชกฤษฎีกา รอบที่ 1 เงินจายประจํา ไดรับจัดสรรเงิน 1,240.97 ลานบาท เบิกจายได 780.51 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 62.90 รอบที่ 2 เงินจายประจํา ไดรับจัดสรรเงิน 585.01 ลานบาท เบิกจายไดรอยละ 43.75 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 7.48 สรุปผลรวมการเบิกจาย รายจายประจํา ไดรับจัดสรรเงิน 413.87 ลานบาท บันทึกใบสั่งซื้อ
14.11 ลานบาท เบิกจายได 81.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.70 รายจายลงทุน ไดรับจัดสรรเงิน 1,412.11
ลานบาท บันทึกใบสั่งซื้อ 285.61 ลานบาท เบิกจายได 742.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.60 รวมไดรับ
จัดสรรเงิน 1,825.98 ลานบาท เบิกจายได 824.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.14
ผลการดําเนินงานลูกหนี้นอกระบบ ที่มีมูลหนี้ไมเกิน 50,000 บาท (6 ธนาคารของรัฐ) ผูขึ้นทะเบียน
จํานวน 3,556 ราย เจรจาสําเร็จ จํานวน 1,449 ราย ธนาคารอนุมัติและจายเงินแลว จํานวน 223 ราย ไดแก
ธนาคารออมสิน จํานวน 134 ราย เปนเงิน 4,761,900 บาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) จํานวน 89 ราย เปนเงิน 3,878,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.39 การเจรจาหนี้ของผูขึ้นทะเบียนที่มี
มูลหนี้ 50,000 – 200,000 บาท ผูขึ้นทะเบียน จํานวน 4,952 ราย ผานการเจรจาหนี้ จํานวน 3,002 ราย เจรจา
สําเร็จ จํานวน 2,160 ราย ธนาคารอนุมัติ จํานวน 68 ราย จายเงินแลว จํานวน 62 ราย ไดแก ธนาคารออมสิน
จํานวน 5 ราย เปนเงิน 675,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 56 ราย
เปนเงิน 6,575,000 บาท และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 87,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.87
ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล“ พระพุทธสิทธัตถศาสดา” เนื่องในโอกาสครบรอบ120 ป แหงการ
สถาปนากรมบัญชีกลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2553 กรมบัญชีกลางไดจัดสราง “พระพุทธสิทธัตถศาสดา” ซึ่งไดผาน
พิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิอาจารยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 โดยพระเนื้อทองเหลืองรมดําแดง
ขนาด 5.9 นิ้ว บูชาองคละ 3,999 บาท ขนาด 3 นิ้ว ราคาบูชา 2,999 บาท กระกริ่งทองแดงกะไหลทอง ขนาด
3 เซนติเมตร บูชาองคละ 299 บาท และเหรียญทองแดงกระไหลทอง ขนาด 3 เซนติเมตร บูชาองคละ 99 บาท
ทานที่ประสงคจะสั่งจองติดตอที่สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 3.2 สถานการณ นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการปองกันควบคุมไขหวัดใหญ
ระบาดใหญ (เอ็ช 1 เอ็น 1) 2009
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1) ของประเทศไทย ตั้งแตวันที่
25 เมษายน 2552 ถึง 15 พฤษภาคม 2553 ผูปวยยืนยัน อัตราปวย 58.30 ตอประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่ผานมา 0.05 ซึ่งมีอัตราปวยเทากับ 58.25 ตอประชากรแสนคน ผูปวยยืนยันเสียชีวิต จํานวน 228 ราย
สถานการณจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2552 ถึง 26 พฤษภาคม 2553 ผูปวยยืนยัน
จํานวน 127 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 28.01 ตอประชากรแสนคน เปนเพศชาย จํานวน 60 ราย เพศหญิง
จํานวน 67 ราย อายุระหวาง 10 – 19 ป พบมากที่สุด จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 29.93 รองลงมา อายุ
ระหวาง 20 – 29 ป จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 18.90 อายุระหวาง 5 – 9 ป จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ
13.39 อายุระหวาง 1 – 4 ป จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 11.81 อายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 14 ราย
คิดเปนรอยละ 11.02 อายุระหวาง 40 – 49 ป จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 7.87 อายุระหวาง 50 – 59 ป
จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 4.72 และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 2.36
ผูปวยรายแรกเริ่มวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ผูปวยรายสุดทายเริ่มปวย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
โดยผูปว ยที่ ปว ยในเดื อ นมิ ถุ น ายน จํ า นวน 16 ราย เดื อนกรกฎาคม จํา นวน 84 ราย และเดื อนสิ ง หาคม
จํานวน 27 ราย พบผูปวยทุกอําเภอ อําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี อัตราปวย 36.21
ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแก อําเภอชะอํา อัตราปวย 36.09 อําเภอบานลาด อัตราปวย 27.93 และ
อําเภอทายาง อัตราปวย 26.41 ผูปวยยืนยันที่เสียชีวิต จํานวน 5 ราย เปนเพศชาย จํานวน 1 ราย เพศหญิง
จํานวน 4 ราย อายุระหวาง 5 – 9 ป จํานวน 2 ราย อายุระหวาง 40 – 49 ป จํานวน 2 ราย และอายุ 60 ปขึ้นไป
จํานวน 1 ราย อยูในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 2 ราย อําเภอบานลาด จํานวน 2 ราย และอําเภอบานแหลม
จํานวน 1 ราย ผูปวยเสียชีวิตรายสุดทายเปนเพศหญิง อายุ 40 ป อยูอําเภอบานลาด
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
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เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหสวนราชการ
จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลใหการดําเนินการเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ทางสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหเปนตัวชี้วัดของสวนราชการทุกสวน ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค
นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี หมายถึ ง การประกาศเจตนารมณ ข ององค ก ารที่ จ ะ
ดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยผู บ ริ ห ารของแต ล ะองค ก ารจะต อ งวางนโยบายเกี่ ย วกั บ รั ฐ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย องคการและผูปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการหรือ
โครงการ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายขององคการ จังหวัดเพชรบุรี มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
คณะทํ า งานจั ด ทํ า และกํ า กั บ ดู แ ลนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี โดยมี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี

- 12 เปนประธานกรรมการที่ปรึกษาและกํากับดูแลนโยบายฯ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เปนเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการและคณะทํางาน ไดรวมกันจัดทํานโยบายฯ โดยกําหนดนโยบายหลักของนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี ทั้ง 4 ดาน ไดแก
(1) นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม นโยบายหลัก มุงสรางสรรคและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน ใหความสําคัญ
เปนอยางมากในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง และสงเสริม รักษา/ธํารงไว ซึ่งจารีตประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยใหความรวมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อประโยชนของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ แนวทางปฏิบัติ กําหนดมาตรการควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาจากมลพิษ ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย และสงเสริมอุตสาหกรรมที่ไดรับมาตรฐาน จัดทํา
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทําแนวทาง/มาตรการ เพื่อสงเสริม
ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ ม กํ า หนดมาตรการและแผนงานในการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษรักษาไวซึ่งจารีตประเพณี สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญตางๆ ตามวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรี จัดกิจกรรมใหผูบริหารและเจาหนาที่/พนักงานทุกคนมีสวนรวม
ในการสงเสริม รักษา ธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมองคกรของแตละหนวยงาน เพื่อสรางเอกลักษณของแตละหนวยงาน
(2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายหลัก มุงมั่นในการสรางจิตสํานึกใน
การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ สรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมและเปนธรรม แนวทางปฏิบัติ
รณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับใหความสําคัญตอการใหบริการแกประชาชน กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ใหบ ริ ก ารแก ผูรับ บริ ก ารและประชาชนได รับ การตอบสนองอยา งรวดเร็ว และต อเนื่ อง จั ด ให มีก ารพั ฒ นา
กระบวนการรับขอรองเรียน สรางจิตสํานึกใหผูปฏิบัติใหความสําคัญตอผูรับบริการอยางเทาเทียม เปนธรรม
และเสมอภาค ประชาสัมพันธใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับรูถึงขั้นตอนการใหบริการ
(3) ดานองคการ นโยบายหลัก สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน สงเสริมใหเกิด
ระบบคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมใหเกิดระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญตอความถูกตอง
และความชัดเจนของขอมูลที่เผยแพรสูสาธารณชน แนวทางปฏิบัติ ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการ
กําหนดไวอยางชัดเจน กําหนดแนวทางใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่ผิดตอคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล กําหนดใหหนวยงานจัดทําการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีและกําหนดเงื่อนไขหรือ
มาตรการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ร าชการ จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาจิ ต ใจแก เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐสรุปภารกิจวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญ กําหนดใหหนวยงานจัดทําความ
เสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน กําหนดรูปแบบ วิธีการประเมินผล รวมทั้งจัดใหมีคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กําหนดใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลใหถูกตอง ทันสมัย และใหรายงานผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ใหมีการระบุที่มาของขอมูลกอนที่จะเผยแพรสูสาธารณชน จัดใหมีชองการการสื่อสาร
2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข

- 13 (4) ด า นผู ป ฏิ บั ติ นโยบายหลั ก ให ความสํ าคั ญกั บการพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลอย างเป นระบบ
และตอเนื่อง สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกผูปฏิบัติงานตามหลักความรูความสามารถ เปนธรรม และ
เสมอภาค สงเสริม สนับสนุน จัดใหมีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณและความรูในการปฏิบัติงาน
ทุกระดับ เพื่อยกมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สนับสนุน สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับมีสวนรวมในการ
กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร ข ององค ก าร แนวทางปฏิ บั ติ จั ด ให มี ร ะบบการฝ ก อบรมและพั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ กําหนดแนวทางการพัฒนาความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานทุกระดับ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและเสริ ม สร า งความรู ใ ห แ ก บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ จั ด ให มี เ วที ก ารแลกเปลี่ ย น ส ง เสริ ม
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางเจาหนาที่ สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับมีสวนรวม
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตรขององคการ
มติที่ประชุม
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4.2 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
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4.3 ผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจังหวัด
รายการปฏิบัติการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได แ ก (1) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายละเอี ย ดอาชี พ ครั ว เรื อ นขอรั บ การสนั บ สนุ น
ตามความถนัด โดยใหครัวเรือนยากจนเปาหมายลงลายมือชื่อรับรองขอมูล จํานวน 957 ครัวเรือน (2) จัดประชุม
ชี้แจงทําความเขาใจการดําเนินงานแกครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 957 ครัวเรือน ดําเนินการแลว จํานวน
2 ครั้ง/อําเภอ (3) จัดทําฐานขอมูลครัวเรือนยากจนเปาหมายโดยใชโปรแกรม Excel (Family Folder) จํานวน
2,037 ครัวเรือน ดําเนินการแลวทั้งหมด (4) จัดทําเอกสารคูมือการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจน
จํานวน 2,500 แลว ดําเนินการและเบิกจายเรียบรอยแลว (5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู ความเขาใจ
ในการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการแลว

- 14 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อําเภอเมืองเพชรบุรี (6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร อ มครั ว เรื อ นยากจน การจั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น/จั ด ทํ า แผนวิ ถี ชี วิ ต ครั ว เรื อ น/จั ด ทํ า ทะเบี ย นวั ส ดุ
ครุภัณฑ/เพิ่มทักษะอาชีพเชิงวิชาการ จํานวน 957 ครัวเรือน ขณะนี้จังหวัดไดประสานอําเภอกําหนดแผนการ
ดําเนินการ (7) จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางครัวเรือนยากจน เปาหมาย และ ศจพ.อ. จํานวน 2,037 ครัวเรือน
อยูระหวางดําเนินการ (8) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณสนับสนุนครัวเรือนยากจนเปาหมาย จํานวน
957 ครัวเรือน อยูระหวางดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส (9) จัดทําเว็ปไซตเผยแพร
ประชาสัม พั น ธ ขั้น สรุ ปผลและประเมิ น ผลการดํา เนิน งาน ทํา สัญ ญาแลว เมื่อวั น ที่ 14 พฤษภาคม 2553
(10) ติดตามประเมินผลระดับครัวเรือน โดย ศจพ.อ./จ. คณะทํางานติดตามฯ สรุปผลการติดตามรายงาน
ผูบริหาร ชุดปฏิบัติการติดตามเปนรายครัวเรือน โดยสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น และส ง เสริ ม อาชี พ ปลู ก ผั ก สวนครั ว จํ า นวน 41 ครั ว เรื อ น
(11) จัดเวทีครัวเรือนยากจนสรุปผลการดําเนินการเปรียบเทียบรายได อยูระหวางดําเนินการ (12) จัดทํา Best
Practices อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ (13) ผลิ ต รายการโทรทั ศ น แ ละสารคดี เ ผยแพร ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ตามโครงการ ทําสัญญาแลว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
เนื่องจากเปนแผนงานโครงการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัด จึงขอให
ประธาน
ผูเกี่ยวของและคณะทํางาน ตรวจติดตามผลการดําเนินงานระดับอําเภอ ระดับจังหวัดอยางจริงและตอเนื่อง
ซึ่งเราจะทําใหเปนโครงการตัวอยาง เพื่อชวยลดปญหาความยากจน ตลอดจนลดปญหาอาชญากรรม
มติที่ประชุม
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4.4 วันสหกรณนักเรียน ครั้งที่ 2
ผูแทน ผอ.ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16 วันสหกรณนักเรียนกําหนดขึ้นจากวันที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณใหมีการสอนสหกรณในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ณ ศาลาดุสิตาลัย กรมสงเสริมสหกรณ จึงขอนอมนําวันดังกลาว
กําหนดเปนวันสหกรณนักเรียน โดยมีการจัดวันสหกรณนักเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 สําหรับ
ครั้งนี้ เปนครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2553 ณ ลานริมแมน้ําขางจวนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
บริเวณงานดานซายมือเปนตลาดจริง จะเปนผลผลิตสหกรณ ของกลุมอาชีพตาง ๆ ทั่วประเทศ ดานขวามือ
เปนตลาดเรียนรู จะเปนผลผลิต ผลิตภัณฑ ของนักเรียน ครู ผูปกครอง ที่นํามาแสดงและจําหนาย รวมทั้ง
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสหกรณนักเรียนของโรงเรียนตนแบบการสหกรณในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวม 15 โรงเรียน จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมงานดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 15 4.5 ผลการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทน หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี เกิดสถานการณวาตภัย เมื่อวันที่ 9 – 29
เมษายน 2553 มีพื้นที่ไดรับความเสียหาย ดังนี้ (1) อําเภอแกงกระจาน ที่อยูอาศัยและทรัพยสินของประชาชน
ไดรับความเสียหาย จํานวน 591 หลัง เปนเงิน 368,654 บาท ไดรับความชวยเหลือแลว จํานวน 135 หลัง
เปนเงิน 158,260 บาท (2) อําเภอทายาง ที่อยูอาศัยและทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย จํานวน
47 หลัง องคการบริหารสวนตําบล ใหความชวยเหลือ จํานวน 28 หลัง สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี ใหความชวยเหลือ จํานวน 19 หลัง (3) อําเภอหนองหญาปลอง ที่อยูอาศัยและทรัพยสิน
ของประชาชนไดรับความเสียหาย จํานวน 111 หลัง เปนเงิน 53,598 บาท ใหความชวยเหลือ 37,450 บาท
(4) อําเภอชะอํา ที่อยูอาศัยและทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย จํานวน 39 หลัง) เปนเงิน 16,162 บาท
ใหความชวยเหลือ 11,300 บาท (5) อําเภอบานลาด ที่อยูอาศัยและทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย
จํานวน 18 หลัง เปนเงิน 32,565 บาท องคการบริหารสวนตําบลหวยลึกใหความชวยเหลือ จํานวน 17 หลัง
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ใหความชวยเหลือ จํานวน 1 หลัง
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จะจัดสัมมนาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546
และที่แกไขเพิ่มเติม จังหวัดเพชรบุรี กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล และนายก
องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อซักซอมขั้นตอนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งกอนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานระดับอําเภอ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546
และที่แกไขเพิ่มเติม กลุมเปาหมาย ประกอบดวย เจาหนาที่ของที่ทําการปกครองอําเภอ แหงละ 2 คน ไดแก
ปลัดอําเภอ ผูทําหนาที่เลขานุการ ก.ช.ภ.อ. และเสมียนตราอําเภอ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม
ชั้น 2 เหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางขุ น ไทร เขต 3 อํ า เภอบ า นแหลม
ผอ.กกต. จังหวัด
แทนตําแหนงที่วาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 นาวาโทเฉลียว นิ่มตรง ได 95 คะแนน นายนาวิน นิลพันธ
ได 166 คะแนน ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 536 คน มาใชสิทธิ จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 51.31 บัตรที่เปน
คะแนน จํานวน 261 คะแนน คิดเปนรอยละ 94.91 บัตรเสีย จํานวน 8 บัตร คิดเปนรอยละ 2.91 ไมประสงค
ลงคะแนน จํานวน 6 บัตร คิดเปนรอยละ 2.18

- 16 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ เขต 6 อําเภอชะอํา เสียชีวิต คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เห็นชอบ
รางประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ กําหนดใหวันอาทิตยที่
6 มิถุนายน 2553 เปนวันเลือกตั้ง
ศาลอุทธรณภาค 7 พิจารณาคดีหมายเลขดํา ที่ ลต 39/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง นายสุนทร กลั่นเกลา นายกองคการบริหารสวนตําบลตนมะพราว และนายบุญชู บัวไสว สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลตนมะพราว เขต 2 สวนนายอนันต วัฒโน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตนมะพราว เขต 1 ไดลาออก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพพระ เขต 3 อําเภอเมืองเพชรบุรี เสียชีวติ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานหาด เขต 3 อําเภอบานลาด ลาออก และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแกงกระจาน เขต 6 อําเภอแกงกระจาน ลาออก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี
มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบรางประกาศใหมีการเลือกตั้ง
รับสมัครระหวางวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2553 เลือกตั้งวันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุ รี กําหนดจัดประชุมพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2251 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ไดมอนด
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวั ดเพชรบุ รี โดยมีห นั งสื อเรียนเชิญหั ว หนา สว นทุก ส วนราชการ ผูบริ ห ารองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการรานคาที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลจําหนายไปแลว จํานวน 350 คน โดย
นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
เปนวิทยากร จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การอยูเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
รองผูวาราชการจังหวัด ขณะนี้มีสถานการณความไมสงบเกิดขึ้น จึงขอใหสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(นายประสาน วงศสวัสดิ์) ทุกแหง ชวยกันดูแลสถานที่ราชการ ตลอดจนกวดขันเรื่องการอยูเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการอยูเวรยามรักษาสถานที่ราชการ หากละทิ้งหนาที่มีโทษไลออก
ประธาน
กรณีมีทรัพยสินของทางราชการไดรับความเสียหาย มีโทษทางแพง

- 17 5.3 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
หัวหนาสํานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทย แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อใหการจัดทําแผนเปนไปดวยความเรียบรอย
ตลอดจนเพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปมีขั้นตอน และกระบวนการเปนไปตามกระบวนการ
บูรณาการ โดยการจัดทําโครงการตาง ๆ ของจังหวัด จะตองแสดงใหเห็นไดวาเปนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ตองมาจากความตองการของประชาชนในทองถิ่น และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการจังหวัด (ใหใชขอ มูล
จากแผนชุ ม ชน/หมู บ า น) ในส ว นขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เทศบาล องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ตองดําเนินการบูรณาการแผนชุมชน/หมูบาน แผนระดับตําบลและแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก
ก.บ.จ. เพื่อใชในการพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

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

(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นางชูชีพ ไทยเอือ้ )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

