รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
ครั้งที่ 6/2551
วันจันทรที่ 30 มิถุนายน 2551 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.

นายสยุมพร
นายเกียรติศักดิ์
นายมงคล
นายนิรันดร
พ.อ.จิตนาถ
พล.ต.ต.คเชนทร
พ.อ.มานะ
นายเพชรฤกษ
นายสาธิต
นายชวพันธุ
นายรังสรรค
นายวิมล
นายพิบูลย
นายสมเกียรติ
นายสถิตย
นางสาวสุนนั ทา
นางวันเพ็ญ
นายธํารง
นางสาวบังอร
นางสาววรรณา
นายประสิทธิ์
นายยืน
พ.อ.ภูธนา
นายบวร

ลิ่มไทย
ธนวัฒนากุล
สัณฐิติวิฑูร
สมสมาน
เปยมระลึก
คชพลายุกต
วงศนา้ํ เพชร
แทนสวัสดิ์
รัตนศรีทอง
อันตรเสน
ทรวงชมพันธุ
เลิศสําราญ
วองภักดีภูบาล
ศรีมหาบรรณ
กระตายอินทร
นอยพิทักษ
พรหมเกษ
ธาตรีนรานนท
ภมรานนท
เชี่ยวสมุทร
พุมไมชัยพฤกษ
อวมสําอางค
มิตรชอบ
จันทรวงศ

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.รมน.จว.พ.บ.(ฝท.)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ขนสงจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

-225. นายวีระศักดิ์
26. นายธรรมศักดิ์
27. นายพิทักษ
28. นายกิตติ
29. นายประสิทธิ์
30. นางสาวศุทธณัช
31. นายณรงค
32. นายวิบูลย
33. นางยุวนุช
34. นางสาวณุวรรณา
35. นายสุเทพ
อําเภอ
36. นายวรรโณ
37. นายวิศาล
38. นายโอภาส
39. นายวีรพล
40. นายไกร
41. นายมนัส
42. นายปราโมทย
43. นายผาชัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
44. พ.ต.ท.ชาลี
45. พ.ต.อ.ภาณุเดช
46. พ.ต.อ.ชาลี
47. พ.ต.อ.ชูสงา
48. พ.ต.ท.อนันต
49. พ.ต.อ.บุญธรรม
50. พ.ต.อ.พีรพล
51. พ.ต.อ.มโนรถ
52. พ.ต.ท.ชลิต
53. พ.ต.ต.อาวุธ
54. พ.ต.ท.อรัญ

ประภาวัฒนเวช
ชนะ
บุญชูกุศล
พัฒนเจริญ
สุขพัฒนา
เชาวนเจริญ
ศรีพุม
วงศมาศา
นาคปทุมสวัสดิ์
อนันตกิจไพศาล
แกวทอง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี
แทน คลังจังหวัดเพชรบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ
หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชว ยเลขานุการ

ภักดี
เพชรคง
ชูฤทธิ์
บูรณะพานิช
บุญบันดาล
นิลสุข
สําเภาเงิน
โปรียานนท

นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอทายาง
แทน นายอําเภอชะอํา
นายอําเภอเขายอย
นายอําเภอบานแหลม
นายอําเภอบานลาด
นายอําเภอหนองหญาปลอง
นายอําเภอแกงกระจาน

เดชศิริ
พัฒนธรรม
สรอยสุมณฑา
ภูอาวรณ
เวชศิลป
วรรณรัตน
ไชยพงษ
สิทธานนท
ระเวง
ศิลาสุวรรณ
โตยิ่ง

แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรทายาง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรชะอํา
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเขายอย
แทน ผูกาํ กับการสถานีตํารวจภูธรบานแหลม
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบานลาด
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรหนองหญาปลอง
ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรแกงกระจาน
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจภูธรทาไมรวก
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหาดเจาสําราญ
แทน สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหนองจอก
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56.
57.
58.

พ.ต.ท.จรัญ
ร.ต.ท.ธนาธร
พ.ต.ท.ชวน
พ.ต.ต.ตอศักดิ์

59. พ.ต.ต.ชาญ
60. พ.ต.ท.อํานาจ

สามพวงบุญ
พันธุช ู
หอยสง
ธงชัย
รามัญอุดม
หาญไฟฟา

61. พ.ต.ท.พิพฒ
ั น
เรืองขจร
62. ร.ต.อ.วิโรจน
บํารุงกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรี
63. นายเกรียงไกร
วิวัฒนพนชาติ
กระทรวงกลาโหม
64. ร.อ.นรินทร
สายกระสินธุ
65. ร.อ.เรืองศักดิ์
วุธนู
66. พ.ต.สุรพร
สุธรานันท
67. น.ต.ณรงค
อําเอียว
กระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ
68. นายวรวรรธน
ภิญโญ
69. นายรังสรรค
สอนสงกลิน่
70. นายราเชนทร
อุดมศิริ
71. นายจาตุรณต
สยนานนท
72. นายกฤษดา
เรืองกฤษณ
สุภาพจน
73. นายประสบชัย
74. นายวีรศักดิ์
โคมสุวรรณ
75. นางณัฏฐชุดา
พลบุตร
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา /รัฐวิสาหกิจ
76. นายชัยพร
รูปนอย
77. นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
78. นายกิตติพนั ธ
อรัณยกานนท

สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางตะบูน
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจภูธรไรสะทอน
แทน ผูบังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายนเรศวร)
แทน ผูบังคับการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (คายพระรามหก)
แทน ผกก.ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
แทน ผูกาํ กับการกองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ
(คายศรียานนท)
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 144
แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2
ผอ. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รอ.
แทน ผูบงั คับกองรอยฝกรบพิเศษที่ 1
แทน ผูบังคับหนวยทัพพระยาเสือ
แทน ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
สรรพสามิตพืน้ ที่เพชรบุรี
แทน สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ธนารักษพนื้ ที่เพชรบุรี
ผอ.ศูนยชว ยเหลือประชาชนดานการประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
แทน ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานภาคกลาง เขต 2
แทน ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
79. นางเธียรรัตน
กลอมประเสริฐ
80. นายสนิท
สกุฑา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
81. นางสาวสุภาพร
มหันตกิจ
82. นายธนัญช
สังกรธนกิจ
83. นายสมบุญ
ธัญญาผล
84. นายเสนห
ลาภอารมณ
85. นายนพรัตน
จันทรคง
86. นายเขมชาติ
ปญจมทุม
87. วาที่ ร.ต.สวัสดิ์ชัย
พรมมา
88. นายภาสันต
นุพาสันต
แฮวอู
89. นางนันทนา
90. นายโสรัจ
ออไอศูรย
91. นายฉัตรชัย
สัตยุตม
92. นายสุรยุทธ
สันตจิต
93. นายวีระชัย
ฤทธิ์ศรี
94. นายนิคม
เสาวภาคโพธิ์
95. นายเกษม
ชุมแอน
96. นายประจวบ
ศรีสวัสดิ์
กระทรวงคมนาคม/รัฐวิสาหกิจ
97. นายชาญวิทย
จันทรทับ
98. นายประทักษ
เสรีรักษ
99. นายสวาง
รัตนนรา
100. นายวิเชียร
เปมานุกรรักษ
101. พ.จ.อ.เมืองชล
วงศสุวรรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
102. นายสุพัฒน
เปยนุช
103. นายประธาน
สังวรณ
104. นายไพลวัน
เดชเพชร

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหกุมสะแก
แทน ผูอ ํานวยการศูนยพฒ
ั นาสังคม หนวยที่ 37
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิจยั และทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี
แทน หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบุรี
ผอ.ศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 16
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15
หัวหนาศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี
แทน หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเพชรบุรี
หัวหนาสถานีทดลองใชนา้ํ ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้าํ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ผูอํานวยการทาอากาศยานหัวหิน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/รัฐวิสาหกิจ
105. นายอมฤต
เหมะ
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพลังงาน
106. วาที่ ร.อ.คมสัน
ดุษฎีเสนีย
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงพาณิชย
107. นายอาทร
นุมทิพย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี
108. นางนิยดา
หมื่นอนันต
การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงมหาดไทย/รัฐวิสาหกิจ
109. นางสาวอัธยา
ธเนศนิรัตศัย
แทน ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 7
110. นายสุรนิ ทร
ธีรจามรนันท
ทองถิน่ จังหวัดเพชรบุรี
111. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชยั
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
112. นายไอยเรศ
ชัยกุล
แทน ผูจัดการประปาจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
113. นายสัมพันธ
สุทธิรัตน
กระทรวงยุตธิ รรม
114. นายกฤช
กระแสรทิพย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี
115. นายชูเกียรติ
บุญทัน
ผอ. สถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
116. นายเฉลิมพล
ฤทธิรงค
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
117. นายประสาร
สงาแสง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงแรงงาน
118. นายกิตติ
ภูศรี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
119. นายพชรวัฒน
ระดาชัย
แทน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
กระทรวงศึกษาธิการ
120. ผศ.ไพฑูรย
ถิรโพธ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
121. นายเจริญ
เลี่ยมสุวรรณ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
122. นายวีระ
สุเมธาพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
123. นางสาวจุไรรัตน
จงออน
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
124. นายชัยยง
สุวรรณคังคะ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
125. นางสาวโสภิดา
สุรินทะ
แทน รองอธิการบดีเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ
126. นายสุนนั ท
นิลบุตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
127. นายจรัสพงษ
วรรณสอน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย
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129. นายมานะ
130. นายสมรักษ
131. นายชาญณรงค
132. นายสุทัศน
133. นางอรสา
134. นายถาวร
135. นายธวัช
กระทรวงสาธารณสุข
136. นางชลดา
137. นางวิภาพร
สํานักงานอัยการสูงสุด
138. นายไพรัช
139. นายวาที
องคกรอิสระ
140. นายสิทธิพร
ภาคเอกชน
141. นายวิเชียร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
142. นางสุขใจ
143. นายพิทักษ
144. นายพิชยั
145. นายธรรมรัตน
146. นายภราดร
147. นายมนัช
148. นายสรศักดิ์
149. นายพิรัตน
150. นายอนวัช

นิติกาล
โพธิน์ อย
แตวัฒนา
รัตนา
ออนละมัย
รามโกมุท
รุงอวัสดา
เรืองโสภณ

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

คลายคลึง
จันทรเสวต

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
แทน หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

เชื้อทองฮัว
อากาศวิภาต

อัยการจังหวัดเพชรบุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

สุขประเสริฐ

แทน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี

เรียบรอย

แทน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี

ชื่นจิต
นอยพิทักษ
สันติเมธากุล
อุบงชะนี
เวทยนุกูล
จิตสัจจพงศ
สันติวงษ
บัวทอง
พงษลมิ้

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางตะบูน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนายาง
นายกเทศมนตรีตําบลเขายอย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม
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ผูเขารวมประชุม
151. นายเชิดพงษ
152. นางสาววรากุล
153. นายกฤช
154. นางพัชราภรณ
155. นางพิมพลักษณ

จันจะนะ
วัชญากาญจน
รางนอย
แสวงศักดิ์
ตั้งพงศาวลีกุล

หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ปองกันจังหวัดเพชรบุรี
เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี
เจาพนักงานธุรการ 5

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
2. ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 4
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
4. ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
5. ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1 สํานักงานชลประทานที่ 14
6. ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
7. นายกเทศมนตรีตําบลบานลาด
8. นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
9. นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
10. ผูอํานวยการไฟฟาเขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
11. ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเพชรบุรี
12. หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
13. ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เพชรบุรี
14. ผูจัดการศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขาเพชรบุรี
15. นายสถานีรถไฟเพชรบุรี
16. หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสยุมพร ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-8ระเบียบวาระกอนการประชุม

1. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศเกียรติคุณ

ปลัดจังหวัด
ดวยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาเห็นวา ผูบังคับ
กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองเพชรบุรี และผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอชะอํา เปนผูซึ่ง
ทําประโยชนตอประเทศชาติ รวมทั้งใหการสนับสนุนตอกิจการกองอาสารักษาดินแดน ทําใหการปฏิบัติภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย จากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรไดรับ
การยกยองใหไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ กองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน จึงไดมีประกาศกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน เรื่องมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
แก นายวรรโณ ภักดี นายอําเภอเมืองเพชรบุรี/ผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองเพชรบุรี และ
นายธวัชชัย รักขนาม นายอําเภอชะอํา/ผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอชะอํา
ในโอกาสนี้ ขออนุญาตใหผูไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับมอบเครื่องหมายฯ
ตอหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี/
ผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี ไดกระทําพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทั้งกลาว
แสดงความยินดีกับผูไดรับเครื่องหมายฯ ตามลําดับ
2. การมอบโลเชิดชูเกียรติใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน
เกษตรและสหกรณจังหวัด ดวยกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดใหมีการประกวดผลงานของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2550 เพื่อยกยองประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรผลงานสูสาธารณชน
ไดรูจัก และรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551
ณ บริเวณพิธีจัดงานพื ชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทุงพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร โดยกรมสงเสริม
การเกษตร ไดประกาศผลตัดสินผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับประเทศ จังหวัดเพชรบุรี
มีเกษตรกรไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จํานวน 2 ราย และรองชนะเลิศระดับประเทศ 1 ราย ไดแก
1. ศู น ย สง เสริ ม และผลิตพั น ธุข า วชุ ม ชนตํ า บลหนองขนาน อํ า เภอเมื อ งเพชรบุรี จัง หวั ด
เพชรบุรี ไดรับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดน
2. นายมนตรี สุขพินิจ อาจารยโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ไดรับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ประเภทที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรดีเดน
3. นายสํารอง แตงพลับ เกษตรกรตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผม
เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกเกษตรดีเดนระดับประเทศ ทั้ง 3 ราย ที่ไดสรางชื่อเสียง
ใหกับจังหวัดเพชรบุรี กระผมใครขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบโลเชิดชูเกียรติจังหวัด
เพชรบุรี ทั้ง 3 ราย ตามลําดับ ดังนี้

-91. ประธานศูน ย สง เสริมและผลิตพันธุขาวชุ มชนตํา บลหนองขนาน อําเภอเมื องเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
2. นายมนตรี สุขพินิจ
3. นายสํารอง แตงพลับ
ประธาน
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ท า นนายอํ า เภอเมื อ ง (นายวรรโณ ภั ก ดี ) และนายอํ า เภอชะอํ า
(นายธวัชชัย รักขนาม) ที่ไดรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งถือวาเปนเครื่องหมายสูงสุดของบุคคล
ที่ทําหนาที่ในกิจการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย เพราะเครื่องหมายนี้ไมไดหมายความวา
จะไดรับกันทุกคน ที่ไดสวนใหญก็คือ ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอก็ไมไดทุกคน จึงขอแสดง
ความยินดีกับทานนายอําเภอทั้งสอง ที่ไดทําคุณงามความดีใหกับกองอาสารักษาดินแดนมาอยางยาวนาน
และไดรับเครื่องหมายตอหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันนี้
สวนเรื่องของผูที่ไดทําหนาที่ดีเดนในดานการเกษตร ถือวาจังหวัดเพชรบุรีไมนอยหนาจังหวัดอื่น
ทุกทานไดรับทราบแลววาศูนยสงเสริมและผลิตภัณฑขาวชุมชนของตําบลหนองขนาน ซึ่ง ทานนายกองคการ
บริ ห ารสว นตํ า บลหนองขนาน ริ เ ริ่ ม ทํ า มานาน นับ ว า มี ค วามสํา เร็ จ ในระดั บ สูง ก็ คือ ไดรับ รางวั ลที่ 1 ใน
ระดับประเทศ ในขณะนี้ ศูนยแหงนี้โดยเฉพาะที่องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาน ก็กําลังขยายผลไปสู
พื้นที่ ตําบลอื่น ๆ การนํารองรวมกันระหวาง 4 องคการบริหารสวนตําบล ก็จะขยายผลตอไป อีกประการหนึ่งก็
คือ ทานอาจารยมนตรี สุขพินิจ ไดรับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรดีเดน ถือวา
เปนบุคคลที่มีผลงานดีเดนเชนเดียวกัน สวนคุณสํารอง แตงพลับ เปนตัวอยางของเกษตรกรที่ไดทํางานดานนี้
ทําการเกษตรไรนาสวนผสมผสาน จนไดรับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ของแสดงความยินดีกับทั้งหนึ่ง
ศูนย และอีกสองทานดวย ถือวาทุกคนไดมีสวนรวมกันในการทําชื่อเสียงใหกับจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เรื่องแนะนําหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นางสาวสุนันทา
นอยพิทักษ
พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
ยานมาจากสํานักงานพาณิชยจังหวัดนครปฐม
2) นายสมบุญ
บุญญาผล
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปราม
การประมงน้าํ จืดเขื่อนแกงกระจาน
ยายมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประธาน

ยินดีตอนรับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551

- 10 ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551

ผูแทนคลังจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ไดรับการจัดสรร 8,224.11 ลานบาท งบประจํา 5,223.57 ลานบาท เบิกจาย
4,923.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.26 รายจายลงทุน 3,000.54 ลานบาท เบิกจายแลว 2,248.57 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 74.94 เปรียบเทียบผลการเบิกจายในชวงเดียวกัน ในชวงปที่แลว รายจายประจําเบิกจายสูงกวา
รอยละ 11.52 รายจายลงทุนเบิกจายไดสูง รอยละ 22.33
นโยบายรั ฐ บาลตั้ ง เป า หมายไตรมาส 3 ร อ ยละ 70 จั ง หวั ด เพชรบุ รี เ บิ ก จ า ย ณ วั น ที่ 22
มิถุนายน 2551 ไดรอยละ 28.66 สูงกวาเปาหมาย รอยละ 8.66 ผลการเบิกจายเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ
รายจายประจําอยูลําดับที่ 38 รายจายลงทุนลําดับที่ 20 ภาพรวมในลําดับที่ 26
โครงการตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ที่ยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันได มี 4 หนวยงาน 7 โครงการ
ประกอบดวย โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการชลประทาน
จังหวัดเพชรบุรี และตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดไดจัดกลุมผูเบิกจายสูงสุด 3 กลุม ดังนี้
1. กลุ ม 1 ได รั บ จั ด สรรงบประมาณ ตั้ ง แต 100 ล า นบาทขึ้ น ไป คื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเขต 1 เบิกจายได รอยละ 97.93 เบิกจายต่ําสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบิกจายได รอยละ 57.49
2. กลุม 2 ไดรับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต 10 – 100 ลานบาทขึ้นไป คือ ศูนยศึกษาพัฒนา
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เบิกจายได รอยละ 97.52 เบิกจายต่ําสุด คือ สํานักชลประทานที่ 14
เบิกจายได รอยละ 40.18
3. กลุม 3 ไดรับจัดสรรงบประมาณต่ํากวา 10 ลานบาท เบิกจายสูงสุด คือ สัสดีจังหวัด
เบิกจายได รอยละ 96.45 เบิกจายต่ําสุด คือ สถานีอุตุนิยมวิทยา เบิกจายได รอยละ 45.45
ประธาน
การเบิ ก จ า ยงบประมาณของจั ง หวั ด สู ง กว า เป า หมายของรั ฐ บาลกํ า หนด แต ถ า ดู เ ชิ ง
เปรียบเทียบกับการเบิกจายกับจังหวัดอื่น ๆ จะเห็นวาอันดับเริ่มตกลงมาจากเดิม ลําดับที่ 19 ลงมาอยูที่ลําดับ
26 แสดงวาจังหวัดอื่นก็เรงรัดการเบิกจาย สิ่งที่อยากเรียนหัวหนาสวนราชการวา มีบางโครงการที่คิดวามี
ปญหาเหมือนกัน คืองบประมาณที่ไดรับ ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากคาครองชีพสูงขึ้น ทําใหราคาวัสดุ
อุปกรณ ตอนนี้นาเปนปญหาซึ่งก็เปนปญหาเหมือนกันทุกแหง ทราบวาในหลายโครงการกําลังดําเนินการ
เพิ่มเติมงบประมาณใหอยูในวงเงินที่สามารถทําได อยากใหทานไปดูดวยวาในหนวยงานของทานมีโครงการ
ประเภทนี้อยูมากนอยแคไหนที่ทําไมไดเนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณขึ้น และอยูในระหวางรอการอนุมัติเงินเพิ่ม
เหลือเวลาเพียง 3 เดือน จะสิ้นปงบประมาณ สมมุติวาไดรับอนุมัติเงินเพิ่มมาก็ตองไปกอหนี้ผูกพันใหไดภายใน
ชวงเวลาที่เหลืออยู ในกรณีที่ไมไดรับอนุมัติ อันนี้ก็เปนปญหา ทานก็ไปดูวาจะตองทําอยางไรตอไป
เรียนฝากใหหัวหนาสวนราชการไดไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
4.1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และคําของบประมาณประจําป
งบประมาณ 2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสํานักงานจังหวัดไดนําเรียนความคืบหนา
เรื่องการจัดทํางบประมาณ ป 2552 มาโดยลําดับ เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน ที่ผานมา รัฐบาลไดเสนอราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2552 สภาผูแทนราษฎรไดลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 โดยมี
วงเงินงบประมาณป 2552 จํานวน 1,835,000 บาท ซึ่งในจํานวนนี้จะเปนงบประมาณของจังหวัดทั้ง 75
จังหวัด จํานวน 18,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 สําหรับจังหวัดเพชรบุรี จากจํานวนงบประมาณที่เสนอขอไป
ในครั้งแรกสุด 88 โครงการ งบประมาณ 609.6 ลานบาท สําหรับงบประมาณที่ผานการกลั่นกรองจากสํานัก
งบประมาณ นําเขาสูรางพระราชบัญญัติ จํานวน 33 โครงการ งบประมาณ 185,070,500 บาท โดยแยกเปน
ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด คือ เรื่องนาอยู 9 โครงการ จํานวน 51 ลานบาท นาเที่ยว 16 โครงการ จํานวน 64.1
ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด เรื่องดานการทองเที่ยว เปนยุทธศาสตรหลัก เรื่อง
เกษตรและอาหารปลอดภัย 6 โครงการ จํานวน 57.8 ลานบาท อุตสาหกรรม SME และ OTOP 2 โครงการ
จํานวน 11.9 ลานบาท และสวนที่สอดคลองจํานวนผลผลิตของสํานักงบประมาณ ซึ่งจะมีใน 5 ผลผลิต คือ
เรื่องเศรษฐกิจ 25 โครงการ การพัฒนาสังคม 3 โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 โครงการ การ
รั ก ษาความมั่ น คงและความสงบฯ 1 โครงการ และบริ ก ารจั ด การ 1 โครงการ โดยขั้ น ตอนต อ ไป สภา
ผูแทนราษฎร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติในเดือนสิงหาคม และจะนําเขาสูการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ในวาระที่ 2 และ 3 และวุฒิสภาในตนเดือนกันยายนตอไป
ประธาน
ผมขอเรียนเพิ่มเติม ทําไมเสนอขอไป 600 กวาลาน แตไดมาเพียง 185 ลาน คือจริง ๆ แลว
วงเงินที่แตละจังหวัดไดรับ เปนวงเงินที่รัฐบาลกําหนดมาใหแตละจังหวัด โดยใชจํานวนเงินในงบประมาณที่กัน
ไวใหกอนหนึ่ง ประมาณ 18,000 ลาน สําหรับจัดสรรใหจังหวัดตาง ๆ โดย 18,000 ลานนี้ จะแยกเปน 2 สวน
กอนแรก 15,000 ลาน จัดสรรใหตามคําขอของจังหวัดตาง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรีไดวงเงินอยูที่ 185 ลาน
จังหวัดเสนอเผื่อไปประมาณ 600 ลาน สวนวงเงินอีกกอนหนึ่งที่รัฐบาลกันไว 3,000 ลาน ใหโครงการรวม
ระหวางจังหวัด ซึ่งในสวนจังหวัดเพชรบุรี ไดรับการจัดสรร ประมาณ 37 ลาน ในโครงการรวมกัน 4 จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ หลังจากจะเขาสูการแปรญัตติของกรรมาธิการ ในขั้นแปรญัตตินี้
สวนใหญก็มี ส.ส.ในพื้นที่ ทําการแปรญัตติผานกรรมาธิการงบประมาณ จึงใหสํานักงานจังหวัด นําโครงการอีก
ชุดที่ทําสํารองไว 600 ลาน แยกเปนพื้นที่อําเภอตาง ๆ 8 อําเภอ เลือกเฉพาะที่มีความสําคัญเรงดวน จะขอให
ทาน ส.ส. ทั้ง 4 ทาน เขาไปชวยในการขอแปรญัตติเพิ่มเติม ในสวนของ ส.ส. คิดวาอาจจะมีงบประมาณอีก
สวนหนึ่งที่ไดเพิ่มเติมมา ในขั้นตอนของการแปรญัตติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 12 4.2 การแกไขปญหาบุกรุกปาและที่สาธารณะเชิงบูรณาการ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
การประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่องการบูรณาการเพื่อการแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐและการทําลายทรัพยากรปาไม เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาลมีนโยบายสําคัญและเรงดวน 2 มาตรการ คือ
1. มาตรการที่จะตองคงพื้นที่ปาไมและที่ดินของรัฐที่มีอยูไมใหมีการบุกรุกเพิ่มขึ้น และ
2. มาตรการที่จะตองนําพื้นที่ปาไมและที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุก กลับคืนใหแผนดิน ซึ่งหาก
สภาพที่รับกลับคืนมาไดรับความเสียหาย ก็ตองดําเนินการฟนฟูใหดีที่สุด
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง)
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย กํ า ชั บ ทุ ก จั ง หวั ด เร ง ตรวจสอบการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป า
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการพระราชดําริ หลังพบมีการบุกรุกหลายแหง พรอมย้ําหากพบการกระทําผิด
สามารถดําเนินการตามกฎหมายไดทันที
รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กลาววาตามนโยบายของ
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการใหทุกจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ปาทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงการ
พระราชดําริ นั้น พบวามีการบุกรุกหลายแหง ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่ไมควรทําอยางยิ่ง ทั้งนี้เบื้องตนตนเองไดสั่ง
กํ า ชั บ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด และกรมที่ ดิ น เข า ไปตรวจสอบเร ง ด ว นแล ว โดยได เ น น ย้ํ า ให ก าร
ดําเนินการเปนไปตามระบบ หากพบวามีการกระทําใหสามารถดําเนินการไดทันที
นโยบายผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสยุมพร ลิ่มไทย)
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสยุมพร ลิ่มไทย) ไดปรารภถึงแนวทางแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวา “ควรมีการดําเนินการอยางเปนระบบ เปนรูปธรรม และใหมีการบูรณา
การรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ดูแล รักษาที่ดินของรัฐภายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน” ระหวางการสนทนากาแฟยามเชา ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวัน
อังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 กับเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และมอบหมายใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หาแนวทางเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหบรรลุผล
สภาพปญหา
สรุปสภาพปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ และที่สาธารณประโยชนของจังหวัดเพชรบุรี
1. ประเภทที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุก เชน
- เขตโครงการพระราชดําริ
- เขตปาไมฯ
- เขตอางเก็บน้ํา
- เขตอุทยานแหงชาติ
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- ปาชายเลน
- ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ
2. ปญหาเกิดจากความไมชัดเจนของหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา
3. ปญหาเกิดจากความทับซอนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
4. ปญหาเกิดจากการปลอยปละละเลยในการแกไขปญหาฯ
5. ปญหาเกิดจากการขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานฯ
กรณีปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เชน
1. กรณีการบุกรุกพื้นที่บริเวณอางเก็บน้ําหวยแมประจันต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. กรณีการบุกรุกทะเลและกรณีที่ดินของราษฎรถูกน้ําทะเลกัดเซาะ บริเวณหาดเจาสําราญ
3. กรณีการขุดลอกคลองโตนดนอย ตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ตัวแบบ (Model) การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน ระหวาง
ที่ดินของราษฎรกับที่ดินของรัฐ
1. หลักการและสภาพปญหา
1.1 เนื่องจากในปจจุบันที่ดินของรัฐ ที่ดินสาธารณประโยชนและแหลงน้ําสาธารณะใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีการบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครองทั้งที่มีหลักฐานมั่นคงและไมมั่นคงเปนจํานวนมาก
เปนเหตุใหที่ดินของรัฐตกไปอยูในความยึดถือของกลุมบุคคลดังกลาว และจากขอมูลยอนหลังมีเรื่องรองเรียนที่
เปนกรณีพาทที่ดินระหวางที่ดินของราษฎร กับที่ดินของรัฐ มีอยูจํานวนมาก และมีการรองเรียนอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด ไมวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดสั่งยุติเรื่องแลวก็ตาม ทําใหหนวยงานภาครัฐตองแกปญหาใน
ประเด็นดังกลาวอยางไมรูจบ
1.2 จากสภาพพื้นที่สวนใหญของจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดกับทะเล (ชายฝงทะเลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช) ในเขตพื้นที่อําเภอบานแหลม อําเภอเมือง อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา นอกจากนั้น
พื้นที่ในแตละอําเภอยังมีแมน้ํามากมายหลายสายไหลผาน โดยเฉพาะแมน้ําเพชรบุรี ซึ่งไหลผานตั้งแตอําเภอ
แกงกระจาน อําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอเมือง และไหลลงสูทะเลที่อําเภอบานแหลม ซึ่งจากสภาพ
ภูมิประเทศดังกลาว ทําใหบริเวณพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเล หรือแมน้ํา มักจะไดรับผลกระทบจากการ
กัดเซาะของน้ําทําใหที่พังลงทะเลหรือแมน้ํา และอาจเกิดที่งอกขึ้นอีกมากมาย ซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติ วาที่
พังลงทะเลหรือแมน้ํา หรือที่งอกดังกลาว เปนที่ดินประเภทใด ใครเปนผูถือกรรมสิทธิ์ กอใหเกิดปญหาพิพาท
ระหวางราษฎร กับรัฐ หรือที่ดินของรัฐที่มีปญหาพิพาทนั้น หนวยงานใดเปนผูมีหนาที่ดูแล รักษา
1.3 ปญหาเกิดจากการปลอยปะละเลยในการแกไขปญหา เนื่องจากการขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ที่คาบเกี่ยวกันหรือทับซอนกัน ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดูแล รักษา จึงจําเปนตอง
มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด
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2.1 ตองการใหทุกภาคสวน มีความเขาใจตรงกันที่จะรวมกันแกไขปญหาขอพิพาทวา
หนวยงานของภาครัฐ หนวยใดเปนผูรับผิดชอบเรื่องอะไร มีกระบวนการเริ่มตนอยางไรและกระบวนสิ้นสุดเพื่อ
ยุติปญหาไดอยางไร ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “วาระของจังหวัดเพชรบุรี” ดานการแกไขปญหากรณีการบุก
รุกที่ดินของรัฐ หรือกรณีพิพาทเรื่องที่ดินระหวางที่ดินของราษฎร กับที่ดินของรัฐ ในเชิงบูรณาการรวมกัน ซึ่งจะ
เปนการบูรณาการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทําลายทรัพยากรปาไม ของนายกรัฐมนตรี
(นายสมัคร สนุทรเวช) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง) ทีไ่ ดมอบหมายนโยบาย
มาตรการและแนวทางในการดําเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
2.2 ตองการนําไปสูการทําบันทึกขอตกลงรวมระหวางหนวยงาน เพื่อแกไขปญหาการบุก
รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และแก ไ ขป ญ หากรณี พิ พ าทเรื่ อ งที่ ดิ น ระหว า งที่ ดิ น ของราษฎรกั บ ที่ ดิ น ของรั ฐ ให แ ต ล ะ
หนวยงานทราบบทบาท ภารกิจ และหนาที่ที่จะชวยกันแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกันใหชัดเจน วาหนวยงานใดจะตองดําเนินการกับผูบุกรุกอยางไร ตามกฎหมายใด มีขั้นตอน
และวิธีดาํ เนินการอยางไร โดยการกําหนดเงื่อนเวลาในแตละขั้นตอนนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
3. หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในพื้นที่ (จังหวัดเพชรบุรี)
3.1 ความรับผิดชอบของหนวยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน
3.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขต ที่สาธารณประโยชนที่ประชาชน
ใชรวมกัน
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขต ที่ชายหาดของทะเลหรือชายตลิง่ ที่
น้ําทวมไมถึง
- กรณีการดูแล รัก ษา และระวัง ชี้ แนวเขต ที่สาธารณประโยชนประเภท
พลเมืองใชรวมกันในเขตเทศบาล
- กรณีการระวังชี้แนวเขตทางหลวงเทศบาล
3.1.2 นายอําเภอทองที่
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขต ที่สาธารณประโยชนที่ประชาชน
ใชรวมกัน
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขต ที่ชายหาดของทะเลหรือชายตลิง่ ที่
น้ําทวมไมถึง
- กรณีการดูแล รักษา และการเปนพยานในการพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชนในกรณีขอออกโฉนดที่ดิน และหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
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- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขต ที่ชายหาดของทะเลหรือชายตลิง่ ที่
น้ําทวมไมถึง
3.1.4 สํานักงานธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขตที่ดิน ที่ราชพัสดุ และที่ดินที่สวน
ราชการสงคืนใหกรมธนารักษ
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขตที่ดินที่หนวยราชการใชประโยชน
หนวยราชการนั้นเปนผูดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขต
3.1.5 สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี/สาขา/สวนแยก
- กรณีการรังวัดสอบเขตที่ดินของราษฎรหรือตรวจสอบที่ดินของรัฐ
- กรณีการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
- กรณีรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
- การรังวัดทําแผนที่ตามคําสั่งศาล
3.1.6 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขตที่ดินปาสงวนแหงชาติ
3.1.7 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี
- กรณีการดูแล รักษา และระวังชี้แนวเขตที่ดินอุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตว
3.1.8 สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 เพชรบุรี
- กรณีการสงวน อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาชายเลน
- กรณีการระวังรักษา ดูแล และชี้แนวเขตปาชายเลน
3.1.9 โครงการชลประทานเพชรบุรี และหนวยงานชลประทานในสังกัด
- กรณีการดูแล รักษา ระวังชี้แนวเขตคลองชลประทาน
- กรณีการดูแล รักษา ระวังชี้แนวเขตเขื่อน และอางเก็บน้ํา
- กรณีการดูแล รักษา ระวังชี้แนวเขตที่ดินของชลประทาน
3.2 ลําดับชั้นความรับผิดชอบของหนวยงานในการเขาไปแกไขปญหา
ในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือปญหาพิพาทเกี่ยวกับ
ที่ดินของรัฐ และมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงาน ก็ใหหนวยงานที่ดูแลพื้นที่และใชประโยชนดําเนินการ
แกไขปญหา และบังคับใหเปนตามระเบียบกฎหมายเปนอันดับแรก และใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย เขาไปดําเนินการโดยทันทีในลําดับตอไป ยกเวนกรณีที่มีกฎหมายก็ใหเปนบัญญัติเปนการเฉพาะ
พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชา และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
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เมื่อมีสภาพปญหาเกิดขึ้นจากขอพิพาท/รองเรียน/หรือขอความเปนธรรม หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ทุกภาคสวน จะตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบ กฎหมายที่มีอยู ตลอดทั้งใชวิธีการในการแกไข
ป ญ หาตามแนวนโยบายของรั ฐ และในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถจะประนี ป ระนอมกั น ได ก็ ใ ห นํ า ป ญ หาเข า สู
กระบวนการแกไขปญหาตามตัวแบบ (Model) การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน
ระหวางที่ดินของราษฎรกับที่ดินของรัฐ ซึ่งสามารถดําเนินการได ดังนี้
กรณีที่ 1 ราษฎร หรือรัฐ สามารถฟองรองตอศาลไดโดยตรง ซึ่งศาลจะสั่งใหทําแผนที่พิพาท
เพื่อเขาสูกระบวนการรังวัดทําแผนที่พิพาท นําไปสูการยุติปญหาโดยคําพิพากษาของศาล
กรณีที่ 2 ใหราษฎร ยื่นคําขอสอบเขตที่ดินของตนเอง เพื่อนําสูกระบวนการรังวัดหรือทําแผน
ที่พิพาท เพื่อนําไปสูการยุติปญหาในกรณีที่ตกลงกันได หรือในกรณีที่ตกลงกันไมไดก็นําไปสูการยุติปญหา โดย
การฟองรองตอศาล
กรณีที่ 3 ใหหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐหรือที่สาธารณะแปลงดังกลาวนั้น มี
หนังสือถึงสํานักงานที่ดินจังหวัด ขอความรวมมือใหตรวจสอบที่ดินของรัฐหรือที่สาธารณะ โดยใหถือหนังสือ
ดังกลาวเปนคําขอ นําไปสูกระบวนการรังวัดหรือทําแผนที่พิพาท เพื่อยุติปญหาในกรณีที่ตกลงกันได หรือใน
กรณีที่ตกลงกันไมไดก็ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของหนวยงาน เพื่อนําไปสูการยุติปญหาโดยฟองรองตอ
ศาล อนึ่ง ถาหนวยงานภาครัฐ ที่มีหนาที่ดูแลรักษาไมไดตั้งงบประมาณของตนเองในการรังวัดไว ก็สามารถใช
งบประมาณขององคการบริหารสวนทองถิ่นได
ขอตกลงรวม (MOU) ระหวางหัวหนาหนวยงานของจังหวัด
ไดมีการลงนามในบันทึก ขอตกลงรว ม (MOU) ระหวางหัวหนาส วนหน วยงานของจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนวาระเพชรบุรีไปสูการแกไขปญหารวมกันในระดับ โดยไดกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
รวมกัน 3 มาตรการ คือ
1. มาตรการในดานการปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2. มาตรการดานการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
3. มาตรในดานการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหา ดังนี้
หนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง 7 หนวยงาน ไดแก
- อําเภอทองที่
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี
- สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 15 (เพชรบุรี)
- ธนารักษพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการชลประทานเพชรบุรี
- สํานักงานที่ดินของจังหวัดเพชรบุรี
- และหนวยงานที่เกี่ยวของ อีก 25 หนวยงาน

- 17 การกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา
จากสภาพปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการปลอยปละละเลย และขาด
ความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ที่คาบเกี่ยวกันหรือทับซอนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดูแล รักษา จึง
ตองมีการบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวกัน ในระดับจังหวัด
หากจะใหปญหาดังกลาวลดนอยลง ควรใหมีการกําหนดมาตรการ หรือวางแนวทางในการ
แกไขปญหาจากกรณีที่สาธารณประโยชนหรือกรณีที่ดินของราษฎรถูกน้ํากัดเซาะดังกลาวใหชัดเจน รัดกุม
คํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และความยุติธรรมเปนสําคัญ โดยกําหนดเปนตัวแบบ (Model) เพื่อ
ใชในการแกไขปญหาดังกลาว
เพชรบุรี MODEL : วาระเพชรบุรี ดานการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จาก
ความเปนมา และสภาพปญหาสูการปฏิบัติงานรวมกัน ภายในกรอบเพชรบุรี
(MODEL) : วาระเพชรบุรี ดานการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
การขับเคลื่อน เพชรบุรี MODEL วาระเพชรบุรี และ MOU ไปสูการปฏิบัติ
กรณีการบุกรุกบริเวณ อางเก็บน้ําหวยแมประจันต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนอง
หญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
สภาพปญหา
มีการเวนคืน เพื่อสรางเขื่อนบริเวณอางเก็บน้ําหวยแมประจันต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บริเวณตําบลยางน้ํากลัดเหนือ ตําบลหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ “ปายาง
น้ํากลัดเหนือ” บริเวณดังกลาวยังมีความอุดมสมบูรณ มีสภาพภูมิทัศนที่งดงาม อากาศบริสุทธิ์ ทําใหมีการ
บุกรุก แผวถางปา เขาไปทําประโยชนและปลูกบานพักอาศัย ซึ่งเปนการบุกรุกที่ดินของรัฐ
นอกจากนั้น มีนายทุนเขาไปบุกรุกที่ดินบริเวณอางเก็บน้ําหวยแมประจันต อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
การบูรณาการ การทํางานระหวางหนวยงาน
หนวยงานที่ไดรวมดําเนินในการแกไขปญหา ตามเพชรบุรี MODEL วาระเพชรบุรี และ MOU
1. ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสยุมพร ลิ่มไทย) ไดมอบหมายใหปองกันจังหวัด เปนผู
แจงความรองทุกขกับพนักงานสอบสวน ตอมาไดมีการจับกุมผูตองหา จํานวน 3 ราย
2. สถานีตํารวจภูธรหนองหญาปลอง ไดมีการจับกุมผูตองการ 3 ราย
3. ที่ทําการปกครองจังหวัด โดยนายอําเภอหนองหญาปลอง ไดมีคําสั่งพักหนาที่ นายเฉลิม
ทิมทอง ผูใหญบาน หมูที่ 1
4. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการประกาศขับไลผูบุกรุก ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
5. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ไดดําเนินการฟองขับไลราษฎรที่ไดรับเงินคาสิ่งปลูก
สราง และยังไมรื้อถอน จํานวน 2 ราย

- 18 6. สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ไดตรวจสอบความเปนมาของผูบุกรุกที่ครอบครอง น.ส.3
ดังกลาวนั้นวามีความเปนมาอยางไร ไดเวนคืนและไดรับเงินคาทดแทนแลวหรือไม
7. สํานักจัดการปาไมที่ 15 (เพชรบุรี) ทําหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดิน เพื่อขอตรวจสอบแนว
เขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณที่มีการบุกรุกและมีหลักฐาน น.ส.3
ผลจากการดําเนินการตาม เพชรบุรี MODEL วาระเพชรบุรี และ MOU
ถาไดดําเนินการตามกระบวนการและดําเนินคดีกับผูบุกรุกแลว ในเบื้องตนสามารถนําพื้นที่ ที่
มีการบุกรุกคืนใหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหนวยงานของรัฐ ที่ดูแล รักษา ดังนี้
1. ดําเนินคดีตามกฎหมายแลว 4 ราย เนื้อที่ 167.20 ไร
2. อยูระหวางตรวจสอบเพิ่มเติม จํานวน 25 แปลง รวม เนื้อที่ที่ถูกบุกรุก 167.32 ไร รวมเนือ้ ที่
ทั้งหมด 334.52 ไร
กรณีการบุกรุก ทะเลและกรณีน้ําทะเลกัดเซาะที่ดินของราษฎรบริเวณหาดเจาสําราญ
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สภาพปญหา
เกิดจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของราษฎร บริเวณหาดเจาสําราญ และตลอดแนวเขตชายฝงทะเล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดถูกน้ําทะเลกัดเซาะมาเปนเวลานานแลว ทําใหที่ดินของราษฎรตกทะเล ไม
สามารถทราบแนวเขตที่เหลืออยูวามีจํานวนเทาใด แนวเขตชายหาดของทะเลมีขอบเขตเพียงใด จึงเกิดมีการบุกรุก
เกิดจากราษฎรไดบุกรุกเขาไปครอบครองและใชประโยชนในบริเวณหาดทรายชายทะเล และ
บริเวณที่สาธารณะดังกล า ว โดยเจตนาหรือไมเ จตนา โดยเขา ใจว า ที่ดิน ที่ถู กน้ํ าทะเลกัดเซาะนั้น ยัง เปน
กรรมสิทธิ์ของราษฎรอยู
เกิดจากที่ดินของราษฎรที่ถูกน้ําทะเลกัดเซาะ ปจจุบันจะเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดิน หรือ
ตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
เกิดจากความทับซอนของหนวยงานที่รับผิดชอบ วาที่ดินบริเวณหาดทรายชายทะเลจะอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานใด
การนําเพชรบุรี MODEL ไปสูการปฏิบัติ
หนวยงานที่ไดรวมดําเนินในการแกไขปญหาตามเพชรบุรี MODEL
1. สํานักงานเทศบาลหาดเจาสําราญ ดําเนินการดังนี้ คือ
- ยื่นคําขอสอบเขต โดยมีหนังสือถึงสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ขอความรวมมือในการ
ตรวจสอบแนวเขต
- ชําระคาใชจายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทะเล
- นําทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขต

- 19 2. สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี ดําเนินการดังนี้ คือ
- นํารังวัดตรวจสอบและวางแนวเขตชายฝงทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- รับรองแนวเขตของหาดทรายชายทะเล
- ประนีประนอมและตกลงกับเจาของที่ดินที่มีแนวเขตติดตอกับทะเล
3. นายอําเภอเมืองเพชรบุรี ดําเนินการดังนี้ คือ
- ไดรวมตรวจสอบระวังชี้และรับรองแนวเขตที่สาธารณะ
- ไดรวมตรวจสอบระวังชี้และรับรองแนวเขตที่สาธารณะตอจากหาดทรายชายทะเล
4. สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการดังนี้ คือ
- ไปทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทะเลตามคําขอ
- สอบสวนไกลเกลี่ยกรณีพิพาทโดยถือหลักฐานแผนที่เปนหลัก ตามมาตรา 69 ทวิ ป.
ที่ดิน ถาตกลงกันไดใหดําเนินการตามที่ตกลง แตถาตกลงกันไมไดแจงใหคูกรณีไปฟองรองทางศาล ภายใน
กําหนดเกาสิบวัน
ผลจากการดําเนินการตาม เพชรบุรี MODEL วาระเพชรบุรี และ MOU
สํานักงานที่ดินจังหวัด ไดทําการรังวัดวางแนวเขตทะเล บริเวณหาดเจาสําราญ ระยะทาง 4
กิโลเมตร ซึ่งเปนการบูรณาการ การทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ คือ สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3
เพชรบุรี นายอําเภอเมืองเพชรบุรี และเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ เปนผูกําหนดและวางแนวเขตทะเล โดยมี
ชางรังวัดจากสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เปนผูทําการรังวัดตามแนวที่หนวยงานผูดูแล รักษานําชี้
นอกจากนั้ นชางรังวัดจะตองหาคา พิกัดฉากของตํ าแหนงแนวชายทะเล ตามที่ หนวยงาน
รับผิดชอบ ไดนําชี้โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม RTK. (REAL TIME KINEMATIC) เพื่อกําหนดคาพิกัดฉาก
ของตําแหนงแนวเขตทะเล ในระบบ UTM. (UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR)
สรุปผลการดําเนินการ
ผลการรังวัดถาไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการแลว สามารถนําพื้นที่กลับคืนใหแกรัฐ
เปนที่สาธาณประโยชน (ทะเล) เนื้อที่ประมาณ 7-0-33 ไร
กรณีการขุดลอกคลองโตนดนอย ตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สภาพปญหา
หนวยงานราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาน ไดมีนโยบายที่จะขุดลอกคลอง
โตนดนอย เพื่อใหชาวประมงใชสัญจรไปมา แตผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณดังกลาวไดคัดคาน โดยอางวา
ที่ดินตามแนวคลองโตนดนอย ในปจจุบันนั้นเปนที่ดินสวนหนึ่งที่ราษฎรถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินอยู
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเกิดกรณีพิพาทระหวางราษฎร กับหนวยงานภาครัฐ
วาที่ดินของราษฎรที่ไดถูกน้ําทะเลกัดเซาะเปนทะเลหรือตกทะเลไป และไดเปลี่ยนสภาพเปนคลองโตนดนอยไป
แลวนั้น ที่ดินดังกลาวจะเปนสมบัติของผูใดหรือตกเปนสาธารณประโยชนของแผนดิน และหนวยงานภาครัฐใด
จะเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหา

- 20 หนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหา
หนวยงานที่ไดรวมดําเนินการบูรณาการในการแกไขปญหาตามเพชรบุรี MODEL
1. องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาน ดําเนินการ ดังนี้ คือ
- ยื่นขอสอบเขต โดยมีหนังสือถึงสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ขอความรวมมือในการ
ตรวจสอบแนวเขต
- ชําระคาใชจายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตคลองโตนดนอย
- นําทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตคลองโตนดนอย
2. สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3 สาขาเพชรบุรี ดําเนินการดังนี้ คือ
- หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี ไดไปรวมตรวจสอบแนวเขตคลอง
โตนดนอย
- นํารังวัดตรวจสอบและวางแนวเขตชายฝงทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- รับรองแนวเขตของหาดทรายชายทะเล และชายตลิ่งของทะเล และคลองที่น้ําทวมถึง
- ประนีประนอมและตกลงกับเจาของที่ดิน ที่มีแนวเขตตอตอกับคลองโตนดนอย
3. นายอําเภอเมืองเพชรบุรี ดําเนินการดังนี้ คือ
- ไดมอบใหปลัดอําเภอ และผูใหญบาน ไปรวมตรวจสอบแนวเขตคลองโตนดนอย
- ไดรวมตรวจสอบระวังชี้และรับรองแนวเขตที่สาธารณะ
- ไดรวมตรวจสอบระวังชี้และรับรองแนวเขตที่สาธารณที่ตอจากหาดทรายชายทะเล
- ไดรวมตรวจสอบระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ริมตลิ่ง ที่น้ําทวมไมถึง
4. สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการดังนี้ คือ
- ไปทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตคลองโตนดนอยตามคําขอ
- สอบสวนไกลเกลี่ยกรณีพิพาท โดยถือหลักฐานแผนที่เปนหลักตาม มาตรา 69 ทวิ ป.
ที่ดิน ถาตกลงกันไดใหดําเนินการตามที่ตกลง แตถาตกลงกันไมไดแจงใหคูกรณีไปฟองรองทางศาล ภายใน
กําหนดเกาสิบวัน
ผลจากการดําเนินการตาม เพชรบุรี MODEL และ MOU
เมื่อมีการรังวัดเสร็จสิ้นตามกระบวนการแลว จะไดเนื้อที่ตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังนี้
- แบงหักเปนทะเล เนื้อที่ประมาณ 44-1-46 ไร
- แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน ผลที่ดินที่งอกตอจากเกาะเบนท) เนื้อที่ประมาณ 19-1-92 ไร
- แบงหักเปนคลองโตนดนอย รวมเนื้อที่ประมาณ 46-0-47 ไร รวมเนื้อที่ที่จะตองตกเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน จํานวนเนื้อที่ทั้งหมด 109-3-85 ไร
การขับเคลื่อนเพชรบุรี MODEL และ MOU ตามแบบองครวม
จังหวัดเพชรบุรี ไดแกปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการแกไขปญหา
รวมกันแบบบูรณา การใหเปนในรูปธรรม ในลําดับตอไป โดย

- 21 1. ขอมูลการบุกรุกฯ จากที่กระทรวงมหาดไทย สั่งการใหจังหวัดมอบหมายใหสวนราชการที่
เกี่ยวของและนายอําเภอทองที่ สํารวจการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2. ขอมูลการบุกรุกฯ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ขอมูลการบุกรุกฯ จากหนวยงานที่ดูแล รักษา
4. ขอมูลการบุกรุกฯ จากภาคประชาชน
การขับเคลื่อนเพชรบุรี MODEL วาระเพชรบุรี และ MOU แบบองครวม
เพื่อใหมีการขับเคลื่อนเพชรบุรี MODEL วาระเพชรบุรี และ MOU ไปสูการปฏิบัติ อยางเปน
ระบบ ครบวงจร และไดแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง ไดดําเนินการโดยใหแตละ
หนวยงาน รวมทั้งอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการสํารวจ ทบทวนความมีอยูจริงของปญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม เพื่อ
นําไปสูกระบวนการแกไขปญหาแบบองครวม ดังนี้
1. สํารวจและทบทวนปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือที่สาธารณะ วามีการบุกรุก
บริเวณไหน อยางไร มากนอยเพียงใด และที่ดินที่บุกรุกเปนที่ดินของรัฐประเภทใด
2. นํากรณีการบุกรุกตาง ๆ มาจัดกลุมปญหา แยกแตละประเภท
3. นําปญหามาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปสูการแกไขปญหา
4. ใหหนวยงานดูแล รักษา รายงานสภาพปญหาใหหนวยงานตนสังกัดทราบ รวมทั้งกําหนด
แนวทางในการแกไขเพื่อนําไปสูการยุติปญหา
นําปญหาดังกลาวไปสูการแกไขปญหา ดวยเพชรบุรี MODEL วาระเพชรบุรี MOU ตัวแบบ
(Model) ดานตาง ๆ
นอกจากนี้ เพื่อใหทุกปญหาในพื้นที่ ไดมีการแกไข จึงใหหนวยงานผูดูแล รักษาที่ดินของรัฐใน
พื้นที่ทุกอําเภอ ตรวจสอบทบทวน ความมีอยูจริงของปญหาโดยใชตัวแบบ วาระอําเภอเปนตัวขับเคลื่อนพรอม
กันทั้งจังหวัดอีกทางหนึ่งดวย
ประธาน
เรื่องนี้เปนเรื่องที่จังหวัดเพชรบุรี จะตองดําเนินการตอไปอยางจริงจัง MOU หลังจากที่ลงนาม
กันแลว ขณะนี้ไดมีการรายงานทานนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และรายงานไปตามกรมตนสังกัดของแตละหนวยที่แตละหนวยลงนามใน MOU ปญหาการบุกรุก
ทั้ ง 8 อํ า เภอ ที่ ไ ด ร ายงานมาที่ จั ง หวั ด และจั ง หวั ด ได ร ายงานกรมการปกครองแล ว จะนํ า มาตรวจสอบ
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง คงจะมีการประชุมตนอาทิตยหนา โดยใหนายอําเภอแตละอําเภอมาชี้แจงถึงสิ่งที่ได
รายงานมา แลวนําขอมูลมาตกผลึกใหชัดเจนวา พื้นที่ที่เปนปญหาการบุกรุกจริง ๆ ในแตละอําเภอมีจํานวน
เทาไร หากมีสวนใดที่เขาไปสูกระบวนการทางศาลแลว ก็เปนเรื่องของศาล จะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่ยังไมมี
การเขาไปดําเนินการ ยังไมมีการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ์กันใหชัดเจน เนื้อที่สวนที่ยังไมไดดําเนินการ รวมทั้ง
จังหวัดมีจํานวนเทาใด จังหวัดก็จะประกาศเปนเปาหมายของจังหวัด นี่คือเปาหมายที่จะตองเขาไปดําเนินการ
ตาม MOU ที่ตองรวมกันดําเนินการ ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานโดยสรุป 4 ขั้นตอน คือ

- 22 1. ฝายปกครองทองที่ เวลามีปญหาการบุกรุก หรือมีการรองเรียนเรื่องการบุกรุกเบื้องตน คือ
ฝายปกครองทองที่ จะตองเขาไปดูแล คือ นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบในเบื้องตน ตรวจสอบแลวดําเนินการตามอํานาจหนาที่
2. ฝายเจาของพื้นที่ เชน พื้นที่ปาสงวน ฝายเจาของพื้นที่ คือ ปาไม ที่ดินสาธารณะ ฝาย
เจาหนาที่ของพื้นที่ คือ สํานักงานที่ดินฯ ฝายเจาของพื้นที่ตองเขาไปตรวจสอบโดยละเอียด เนื่องจากฝาย
เจาของพื้นที่จะมีระวาง พิกัด แผนที่แนบทายประกาศ แผนที่แนบทายพระราชบัญญัติอยู ตรวจสอบเสร็จแลว
ใหดําเนินการตามกฎหมาย
3. ในกรณีที่มีการโตแยงสิทธิ์ ผูบุกรุกไมยอม คราวนี้ก็เขาไปสูขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อ
พิสูจนสิทธิ์ จะตองมีการยื่นเรื่องขอใหมีการตรวจสอบ และทางสํานักงานที่ดิน จะเขาไปเปนผูดําเนินการรังวัด
ตรวจสอบเพื่อพิสูจนสิทธิ์ พิสูจนแลวไมมีขอโตแยงก็ยุติ ถามีขอโตแยงก็เขาไปสูขั้นตอนตอไป คือ
4. กระบวนการทางศาล
จากกรณี ตัว อย า งขณะนี้ มี 3 แห ง คื อ หว ยแม ป ระจั น ต หาดเจ า สํ า ราญ และโตนดน อ ย
หลังจากนี้จะนํากรณีของแตละอําเภอมาพิจารณาและดําเนินการไปตามความจําเปนเรงดวน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ปลัดจังหวัด
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ไดกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี โดยใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง
ติดบัตรประจําตัวของหนวยงานทุกครั้งในการมาปฏิบัติหนาที่ หรือติดตอราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นั้น
เพื่อใหมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอความรวมมือหนวยงานราชการ ไดกําชับเจาหนาที่และลูกจางที่มาปฏิบัติ
หนาที่ หรือติดตอราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ใหปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีดังกลาวขางตนโดยเครงครัดดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it Center

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามนโยบายเร ง ดว นของรั ฐ บาลในการขยายบทบาทศู น ยซอ มสร า งเพื่ อ
ชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรูประชาชนใหรูวิธีการใช การ
ดูแลรักษาและพัฒนาทักษะชางชุมชน ใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใช
ในครัวเรือน ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู และ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในฐานะหนวยงานหลักที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชนใน

- 23 ระยะที่ 1 และ 2 (พ.ศ.2549 – 2550) จึงดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานและบทบาทของศูนยซอม
สรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ใหกวางขวาง ครอบคลุมและใหความสําคัญในการยกระดับฝมือชางชุมชน
รวมทั้งการเสริมสรางการรวมกลุมของชางชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ และการสราง
เครือขายชุมชนรวมกับสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการสรางเครือขาย
ถายทอดความรู พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และเสริมสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นตนของ
สินคาชุมชน อันจะเปนการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
ผลตอประชาชน
1. ใหคําแนะนํา ถายทอดความรู ประชาชนใหรูวิธีการใช การดูแล รักษา และพัฒนาทักษะ
ชางชุมชน ใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลดรายจาย
โดยการยืดอายุการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน
2. ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณ
ดานการบริหารจัดการแกชางชุมชน สงเสริมการรวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขาย
ความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และพัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
3. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และ
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน
4. ลดรายจายของประชาชน โดยการยืดอายุการใชงานเครื่องมือเครื่องจักที่ใชในการประกอบ
อาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
5. ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมเครื่องมือ
อุปกรณในการประกอบอาชีพ
ผลตอนักเรียนนักศึกษา
1. เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกั บนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
2. สรางแหลงปฏิ บัติ งานจริง รวมทั้ งการพัฒ นาทักษะแกนักศึกษาใหมีความสามารถ มี
ประสบการณ มีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
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1. ประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุการใช
งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน
2. ชุ ม ชนได รั บ การสนั บ สนุ น ด า นการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ และ
มาตรฐานคุณภาพสินคา
3. ชางชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝกปฏิบัติจริงกับทีมชาง
ซอมประจําศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ในการใหบริการซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน
ผลผลิต
1. ชางชุมชน 40,000 คน ประชาชนผูรับบริการ 800,000 คน ใน 8,000 อบต. ไดรับความรู
พัฒนาทักษะในการใช การดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชใน
ครัวเรือน ไมต่ํากวา 200,000 รายการ และสรางมูลคาเพิ่ม พัฒนานวัตกรรมตอยอดโดยใชเทคโนโลยี และ
เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนไมนอยกวา 500 รายการ
2. มีศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 8,000 ศูนย (1 จุด ในทุกอบต.)
3. นักศึกษา จํานวนไมนอยกวา 200,000 คน มีความรู ทักษะ ประสบการณและความเชือ่ มัน่
ในการประกอบอาชีพ
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 โครงการจัดทําฐานขอมูลสงเสริมสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวม

ของประชาชน
ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดที่มีแหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแหง โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวประเภทหาดทราย ชายทะเล ที่มีชื่อเสียงมาชานาน
ไดแก ชายหาดชะอํา ชายหาดหัวหิน และบริเวณชายหาดอําเภอปราณบุรี เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่ใช
เวลาการเดินทางจากรุงเทพฯ ไมนานนัก สงผลทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เดินทางเขามา
ทอ งเที่ ยวในพื้น ที่ดั ง กล า วมากขึ้ น และจากจํ า นวนนัก ทองเที่ย วที่ เ พิ่ม ขึ้น อาจสงผลกระทบตอการพั ฒ นา
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เชน สถานที่พัก สถานบริการ แหลงทองเที่ยว
การคมนาคมขนสง เปนตน
การพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการทองเที่ยวนั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ปาไมไปเปนที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อรองรับจํานวน
นักทองเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนบางครั้งเกินขีดความสามารถที่จะรองรับไดของธรรมชาติ ทําใหเกิด
ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมตามมา เชน ปญหาขยะ ปญหาน้ําเสีย ปญหาการบุกรุกพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งปญหาตาง ๆ
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จะลดลงตามไปดวย และสิ่งที่สําคัญ คือ ภาพลักษณดานการทองเที่ยวของประเทศที่เปนไปทางดานลบ
การจัดทําฐานขอมูลสีเขียวนี้ เปนการสํารวจและเก็บขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ ๆ ของแหลง
ทองเที่ยวนั้น ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรมาเปน
เครื่องมือชวยดําเนินการ รวมทั้งการสํารวจขอมูลภาคสนามดวย เครื่องกําหนดพิกัดตําแหนงโลก เพือ่ เพิม่ ความ
ถูกตองของขอมูลที่สําคัญ จะทําการฝกอบรมและรณรงคใหสถาบันบริการในแหลงทองเที่ยวนั้น มีความรูดาน
สิ่ง แวดล อ มในอั น จะนํ า ไปสู ก ารทํา ใหเ กิ ดจิ ตสํ า นึก และความตระหนั ก ในคุ ณค า ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมของตนเอง ทั้งนี้ จะทําการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและสถานบริการ โรงแรมที่พักตาง ๆ ผาน
สื่อในรูปตาง ๆ ไดแก แผนพับ และ Web site ขอมูลสีเขียว เปนตน
การจัดทําขอมูลแหลงทองเที่ยวและสถานบริการสีเขียวนี้ เปนการสงเสริมความรู ตลอดจน
ปลุกจิตสํ านึกดานสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน รวมทั้งเจ าของบริการ เพื่อใหตระหนักถึ งความสํ าคัญของ
สิ่งแวดลอม จนนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อลดหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อันจะทําใหเกิดการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวของประเทศอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําขอมูลและแผนที่ ตลอดจนสื่อตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
2. เพื่อจัดทําเกณฑมาตรฐานสีเขียวของผูประกอบการและชุมชนทองถิ่น
3. นําเสนอขอมูลแหลงทองเที่ยว ตลอดจนสถานบริการตาง ๆ ที่ผานการพิจารณาจากกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
4. ประเมินสถานการณดานสิ่งแวดลอมของทุกภาคสวน ตลอดจนการวิเคราะหและออกแบบ
กิจกรรมสีเขียวสําหรับทองถิ่น
5. สงเสริมใหนักทองเที่ยวเขาไปใชบริการสถานประกอบการ โรงแรม ที่พักสีเขียว และแหลง
ทองเที่ยว
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยกรอบพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย
1. กรอบพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
กําหนดพื้นที่ศึกษาในสวนของการจัดทํา (1) ทําฐานขอมูล (GIS Format) และ (2) ขอมูลของ
พื้นที่ศึกษา ทั้งนี้ จะเรียกพื้นที่ดังกลาวนี้วา “พื้นที่โครงการ” ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ดังนี้
จังหวัดเพชรบุรี
1. อําเภอเมือง
1. ตําบลหาดเจาสําราญ
2. ตําบลหนองขนาน
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3. อําเภอชะอํา

3.
4.
5.
6.

ตําบลปกเตียน
ตําบลหนองศาลา
ตําบลบางเกา
ตําบลชะอํา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1. อําเภอหัวหิน
1. ตําบลหัวหิน
2. ตําบลหนองแก
2. อําเภอปราณบุรี
3. ตําบลปากน้ําปราณ
โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลแหลมผักเบี้ย ตําบลนาพันสาม อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลหนองพลับ ตําบลดอนยาง อําเภอเมือง
ตําบลหนองจอก ตําบลบานในดง อําเภอทายาง
ตําบลดอนขุนหวย ตําบลเขาใหญ ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และตําบลหินเหล็กไฟ
ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. กรอบพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวม
ของประชาชน
กําหนดพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว และการมีสวนรวม
ของประชาชน ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองชะอํา (ตําบลชะอํา) จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน
(ตําบลหัวหิน และตําบลหนองแก) จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยตอไปจะเรียกพื้นที่นี้วา “พื้นที่กิจกรรม” ซึ่ง
ประกอบดวย การจัดทํามาตรฐานสถานประกอบการและมาตรฐานชุมชนสีเขียว ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมสี
เขียว และการประเมินผลตาง ๆ
แนวคิดการดําเนินงานโครงการ
แนวคิดการดําเนินโครงการ “การจัดทําฐานขอมูลสงเสริมสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยวและการ
มีสวนรวมของประชาชน พื้นที่ชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”
ในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดพิจารณากรอบการดําเนินโครงการที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการ
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ของทุกขั้นตอนการทํางาน และเกิดการบูรณาการกันทั้งหมด ซึ่งสามารถจําแนกแนวคิดของกรอบการดําเนิน
โครงการ ดังนี้
ประการแรก การสํารวจ รวบรวมขอมูลเพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมทองเที่ยวและการมีสวน
รวมของประชาชน พื้นที่ชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยาง
ครบถวนรอบดาน โดยจะพิจารณาขอมูลทั้งดาน Demand Side และ Supply Side ของแหลงทองเที่ยวเพื่อ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน
ประการที่สอง แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมสีเขียวนั้น นอกจากจะออกแบบกิจกรรมที่
เกิดจากการสังเคราะหขอมูลอยางครบถวนแลว บริษัทที่ปรึกษาจะออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค
ของโครงการไดทุกประเด็น อีกทั้ง ยังเปนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน หรือพัฒนาตอยอด
ออกไปไดโดยมีขอจํากัด
ประการที่สาม แนวคิดในการนําผลที่ไดจากการดําเนินงาน “การจัดทําฐานขอมูลสงเสริม
สิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวมของประชาชน” ในพื้นที่อื่นที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมได
ดําเนินการไปแลวมาใชประโยชน ทั้งในดานของการตอยอดสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว หรือปรับปรุงพัฒนาให
เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธและทําความเขาใจโครงการ โดยอาศัยผูเขารวมโครงการ
ที่ไดดําเนินการในพื้นที่อื่นรวมเปนวิทยากร ทั้งนี้ นอกจากจะทําใหผูสนใจที่จะเขารวมในโครงการในพื้นที่
ชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดเห็นภาพที่ชัดเจนแลว นับเปนการ
ตอยอดโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยอีกทางหนึ่ง นั่นหมายถึงการ
ขยายหรือการเพิ่มปฏิสัมพันธกันระหวางเครือขายของการสงเสริมสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว และการมีสวน
รวมของประชาชนในพื้นที่ตางระบบนิเวศนกัน จะกอใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาระหวางพื้นที่ไดอีกทางหนึ่ง
ประการที่สี่
การรวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห และสรุ ป ผลเชิ ง บู ร ณาการ บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษา
เล็งเห็นถึงประโยชนขั้นสุดทายที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้ ดังนั้นใน
ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานจะเปนการดําเนินงานที่เกิดจากการบูรณาการของการศึกษาในแตละดาน เพือ่ ให
ผลสรุปที่ไดเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนและถูกตอง ทําใหการใหขอเสนอแนะการนําผลที่ไดจากการดําเนินงาน
ในแตละกิจกรรมไปใชประโยชนจะเปนรูปธรรมและกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
ประการที่หา การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศมาใชในระหวางดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ นอกจากจะไดประโยชนจากการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ในเชิงพื้นที่แลว (Spatial Analysis) การ
ดําเนินงานดังกลาว จะเปนการทดสอบการนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมถูกจัดการ/จัดเก็บไวอยางเปนระบบ
มาใชประโยชน เพื่อหาขอดีและขอดอยสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบใหสามารถใชงานไดในอนาคต
ตอไป

- 28 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกณฑและมาตรฐานสีเขียวของผูประกอบการและชุมชนทองถิ่น
2. แผนที่และขอมูลสีเขียวของแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ตลอดสถานบริการ โรงแรม ที่พักตาง ๆ
3. การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวโดยประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวม
4. ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธาน
ขอขอบคุณทานผูแทนกรมจากสวนกลาง ที่ไดเขามาชี้แจง หลังจากนั้นจะมีการประสานงาน
ตอไป ในขั้นของการเขามาดําเนินการ
มติที่ประชุม
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5.4 การเลือกตั้งทองถิ่น
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ขอ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2551 และการปฏิบัติงานที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2551 เพื่อ
การประชาสัมพันธ ดังนี้
1. การเลือกตั้งทองถิ่น
ดวยสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ เทศบาลตําบล
หัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี และเทศบาลตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดครบวาระ
การดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งจะตองจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแตวันครบวาระ
เทศบาลตําบลทั้ง 3 แหง ไดประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ระหวางวันที่ 16 –
20 มิถุนายน 2551 เลือกตั้งวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 เมื่อปดรับสมัคร มีผูมาสมัคร ดังนี้
เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ มีผูสมัครนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 4 คน สมาชิกสภา
เทศบาลตําบล เขต 1 จํานวน 21 คน เขต 2 จํานวน 21 คน
เทศบาลตําบลหัวสะพาน มีผูสมัครนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 3 ราย สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล เขต 1 จํานวน 18 คน เขต 2 จํานวน 18 คน
เทศบาลตําบลบานแหลม มีผูสมัครนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล เขต 1 จํานวน 23 คน เขต 2 จํานวน 22 คน
2. การจัดงานวันสถาปนา สํานักงาน กกต.
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดโครงการ “เสวนาเชิงวิชาการ
เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 10 ป สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เมื่อวันศุกรที่ 13 มิถุนายน 2551
เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ หองนพรัตน โรงแรมรอยัลไดมอน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีปลัด
จังหวัดเพชรบุรี ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด มีผูเขารวมเสวนาประกอบดวย ตัวแทนหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจํา

- 29 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. องคกรเอกชน ผูดูแลหอกระจาย
ขาว นักการเมือง สื่อมวลชน กํานัน ผูใหญบาน สภาเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 153 คน
วิทยากรเสวนาเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในกระบวนการเลือกตั้ง ไดแก กกต.จว. อดีต/ปจจุบัน กกต.
เขต ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ผูสมัครรับเลือกตั้งทองถิ่น อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม 7 คน และ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนผูดําเนินการเสวนา ผูเขารวมเสวนาใหความสนใจ มีสวนรวม แสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะหลายประเด็น
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

6.1 การจัดประกวดโครงการวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ การประกวดโครงการวิ ท ยาศาสตร อ าชี ว ศึ ก ษา-เอสโซ ระดั บ ภาคกลาง
ประจําปการศึกษา 2551 ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2551 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมการ
จัดแสดงผลงานโครงการวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. ปวส. รวม 96 โครงการ การนํา เสนอผลงานโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร ต อ กรรมการตั ด สิ น การจั ด นิ ท รรศการทางวิ ช าการ นิ ท รรศการนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข อง
สถานศึกษาในกลุม อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี การจําหนายสินคา OTOP โดยความรวมมือจากพัฒนาการ
จังหวัดเพชรบุรี การฝกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ จากสถานศึกษาในอาชีวศึกษาเพชรบุรี ทั้ง 6 แหง และกิจกรรม
อื่น ๆ โดยความรวมมือของกลุมสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 6 แหง ไดแก วิยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขายอย และวิทยาลัยการอาชีพบานลาด จึงขอเชิญชวนสวนราชการรวมงานในครัง้
นี้ดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การแขงขันเจทสกีชิงแชมปประเทศไทย
รองผูวาราชการจังหวัด (นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล) จังหวัดเพชรบุรี เปน จัง หวัดที่มียุ ทธศาสตรที่สงเสริมการ
ทองเที่ยว ผูวาราชการจังหวัด มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในทุกดาน ทุกรูปแบบ ในการจัดกิจกรรมทีล่ งไปสู
แหลงทองเที่ยว จึงเปนนโยบายของจังหวัด ในโอกาสนี้จังหวัดเพชรบุรีรวมกับเทศบาลเมืองชะอํา และสมาคม
เจทสกีแหงประเทศไทย รวมกันจัดงานแขงขันเจทสกีชิงแชมปประเทศไทย สนามที่ 4 เปนสนามสุดทายที่ตัดสิน
การเปนแชมปประเทศไทย โดยมีนักกีฬาเจทสกีจากตางประเทศ 4 – 5 ประเทศ ณ ชายหาดชะอํา บริเวณจุด
ชมวิ ว ของชายหาดชะอํ า ในวั น ที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2551 ที่ จ ะถึ ง นี้ เวลา 09.00 น. เป น ต น ไป มี ก ารจั ด
แขงขันเจทสกีระดับชาติของประเทศไทย ซึ่งเปนนัดตัดสินที่จะไดแชมปแหงประเทศไทย จะเปนตัวแทนเขาไป
ชิงแชมปในระดับโลกตอไป จึงขอประชาสัมพันธหัวหนาสวนราชการทราบโดยทั่วกัน

- 30 ประธาน
ขอฝากในชวงนี้ หรือ 3 เดือนก็จะสิ้นปงบประมาณ ฝากหัวหนาสวนราชการทุกทาน ไปดูแล
เรื่องที่เกี่ยวกับหนวยงานของทาน มีอะไรที่ตองดําเนินการใหจบภายในชวงกอนสิ้นปงบประมาณ เปนเรื่อง
สําคัญ
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).............................................................บันทึกการประชุม
(นางพิมพลกั ษณ ตัง้ พงศาวลีกุล)
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(ลงชื่อ)............................................................ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ แกวทอง)
หัวหนาฝายอํานวยการ

