รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี
( กรอ.จังหวัด )
ครั้งที่ 7/2559 วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้มาประชุม

1.นายสนิท
2.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
3.นายธีรยุทธ์
4.นายจํานงค์
5.นายวสันต์
6.นายประเสริฐ
7.น.ส.สิริพัชร
8.นายธีรวุฒิ
9.นายประดิษฐ
10.นายยุทธนา
11.น.ส.พัชรศรี
12.นายธนรัตน์
13.น.ส.กนกวรรณ
14.ผศ.ดร.นิวัต
15.นายสุพล
16.ว่าที่ ร.อ.จิตร์
17.นางวันเพ็ญ
18.นายพิสิษฐ์

ขาวสอาด
ประวิตร
พิทักษ์สิทธิ์
ตันติรัตนโอภาส
กิตติกุล
ตติยวงศ์วิวัฒน์
สุขแก้ว
คล้ายเคลื่อน
แจ่มจันทรา
สมบูรณ์จิตต์
สมบัติทวีพูน
เศวตสุวรรณ
ผดุงขันธ์
กลิ่นงาม
หมอนทอง
ศิรธรานนท์
มังศรี
บุญส่งนาค

19. นายธีรยุทธ์

จําปาทอง

20.นายอนันต์

วรรณพรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
รองประธานกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
รองประธานกรรมการ
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
รองประธานกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
รองประธานกรรมการ
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบุรี
รองประธานกรรมการ
(แทน) คลังจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.เพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สนจ.เพชรบุรี
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธวัชชัย รักขนาม)
2.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
3.ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
4.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
5.นายกสมาคมชาวเพชรบุรี
6.ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
7.ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
8.เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
9.เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบุรี
10.เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
11.นางบุญสม นุชนิยม
12.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.พ.อ.สีหเดช
2.นายเจริญฤทธิ์
3.นายประจักษ์
4.พ.ต.ต.ธนดล
5.นางวิจิตรา
6.นายรังสฤษฏ์
7.น.ส.บุญตา
8. นายโพยม
9. นางศุภลักษณ์
10.ว่าที่ ร.ท.ดร.นิคม
11.นายสายัณต์
12.นางเพ็ญแข
13.นายพอพล
14.นายเกรียงศักดิ์
15.นายปัฐตพงษ์
16.นายนิยม
17.ผศ.มนู
18.นายประยูร
19.ว่าที่ ร.อ.จํารัส
20.นายรัฐพล
21.นายยุทธนา
22.น.ส.วีณา
23.นายสุทธิพงษ์
24.นายพรศักดิ์
25.นายสุรวุฒิ
26.น.ส.ญาณิพัชญ์
26.นายประสูตร
27.นางเยาวลักษณ์
28.นายสุรพล
29.นางวิมลทิพย์
30.นางอธิฏฐาน
31.นายชวพันธุ์
32.นายกิตติศักดิ์
33.นางอุบลศรี
34.นายนิพนธ์
35.น.ส.เกษมณี
36.นางมะลิ
37.นายนิวัฒน์
38.นายปรีชา

ดีสนธิโชติ
จันทร์ทิมา
วัฒนะกูล
วรรณประเสริฐ
จันทร์จวง
นาคเพ็ชร
ทองแท่ง
เกากัณฑ์ทอง
คําดี
เหลี่ยมจุ้ย
สิทธิโชคธรรม
ประหยัดทรัพย์
อุทัยศรี
เจียมใจสกุล
บุญแก้ว
โสมทัศ
อุดมเวช
จันทร์แก้ว
มีลิ
นิโครธานนท์
โพธิวิหค
มุทธากาญจน์
เสถียร
หุ่นกรีด
สุบการี
ศรีโคตร
หอมบรรเทิง
ทัสทะเสน
กายเพชร
เครื่องทิพย์
ช้างเผือก
อันตรเสน
ม่อมเหมาะ
บุญประคอง
คําแถม
แดงเขียว
เวสสวัสดิ์
มั่นหมาย
บรรดาศักดิ์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน-ลุ่มน้ําเพชรบุรี
(แทน) ผู้อํานวยกการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
นายสถานีเพชรบุรี (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
ฝ่ายก่อสร้าง (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
แขวงบํารุงทางเพชรบุรี (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
ประธานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ทํานาจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตาตาลบ้านหม้อ
นายอําเภอบ้านลาด
นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
(แทน) นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
(แทน) นายอําเภอชะอํา
(แทน) นายอําเภอท่ายาง
(แทน) นายอําเภอบ้านแหลม
(แทน) นายอําเภอเขาย้อย
(แทน) นายอําเภอแก่งกระจาน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
(แทน) สถิติจังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ประสานงานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คณะทํางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คณะทํางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คณะทํางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
คณะทํางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

๓

39.ว่าที่ร.ต.พงษ์พันธ์
40.น.ส.ชูชีพ
41.นายชัยรัตน์
42.นายฉัตรมงคล
43.น.ส.ธิดาวรรณ
44.น.ส.กุลธิดา
45.น.ส.ภัทรภร
46.น.ส.อุมาภรณ์
47.น.ส.อรนุช
48.นายพงษ์ศักดิ์
49.นายนิรัตน์
50.นางวนิดา
51.น.ส.ณิชาภา

เวสสวัสดิ์
ยิ้มละมัย
สุอังคะวาทิน
หนูพลาย
สัญญขันธ์
สินธุ์แดง
เอี่ยมสอาด
มั่งถึก
ม่วงอุมิงค์
ตรีวรรณ
ตันสวัสดิ์
สุริยานนท์
หมื่นภักดี

คณะทํางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สนจ.พบ.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
สนจ.พบ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ สนจ.พบ.
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนจ.พบ.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สนจ.พบ.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สนจ.พบ.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สนจ.พบ.
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนจ.พบ.
พนักงานเทคนิค
กรรมการรองผู้จัดการบริษัทเอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด
บริษัทพรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานัก OSM

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานที่ประชุมได้เปิดการประชุม
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2559 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลฯ

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

1.1 ขอขอบคุณทางคณะกรรมการสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้มีการนําข้อเสนอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพ.ศ.2561-2564 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ซึ่ งจะเป็ นกลไกสํ าคั ญในการขั บเคลื่ อนการจั ดทํ าแผนงบประมาณประจํ าปี ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งสํ าคั ญ
ในการพัฒนาจังหวัดในแต่ละปี โดยภาครัฐจะมีงบประมาณในการลงพื้นที่เพิ่มขึ้น และงบประมาณตาม
วาระชาติและนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐต่างๆ ที่สําคัญ งบประมาณที่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเร่งด่วน งบแก้ ปัญหาภัยแล้ง เราจึงต้องมี การจัดเตรียมแผนงานและโครงการให้ มีความพร้อม
ซึ่งเราต้ องช่วยกั นขั บเคลื่อนในทุ กภาคส่วน โดยให้ความสํ าคั ญกั บปั ญหาและความต้ องการของ
ประชาชนและปัญหาระดับในพื้นที่ ว่าควรจะดําเนินการพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องกัน และคํานึงถึง
ความคุ้มค่า พัฒนาให้ต่อยอดและยั่งยืน งบประมาณต่างๆจะได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การบูรณาการแผนงานและโครงการต่างๆ ของกระทรวง ทบวง กรม งบท้องถิ่น จึงขอฝาก
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทําความเข้าใจกับท้องถิ่นอําเภอ การจัดประชุมสัมมนาฯ ให้
บุคลากรภาคท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพราะจะมีการ
ประเมินแผนความถูกต้องของแผนจากส่วนกลาง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ตามที่ ค ณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 6/ 2559 เมื่อวันที่
21 มิ ถุ น ายน 2559 จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ซึ่งมีจํานวน 12 หน้า

๔

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3

โดยแจ้งว่าหากคณะกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ให้แจ้งจังหวัดภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดมี
ความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความคื บหน้ าโครงการรถไฟทางคู่ ในเส้ นทางรถไฟสายใต้ ช่ วงนครปฐม-หั วหิ น
พ.ศ.2559
ผอ.กลุ่มงาน
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ยุทธศาสตร์และ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด เพชรบุ รี (กรอ.จั ง หวั ด ) ครั้ ง ที่ 6/2559 เมื่ อ วั น ที่
ข้อมูลฯ
21 มิถุนายน 2559
ที่ประชุมมีมติเสนอเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
จั ง หวั ด เพชรบุ รี โครงการรถไฟทางคู่ ใ นเส้ น ทางรถไฟสายใต้ ช่ ว งนครปฐม-หั ว หิ น
พ.ศ.2559 สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อ
ดําเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน พ.ศ.2559
ในการดําเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน แบ่งเป็น
ผู้แทน ฝ่าย
ก่อสร้าง (การรถไฟ 2 ช่ ว ง จะก่ อ สร้ า งในระยะเร่ ง ด่ ว น 767 กิ โ ลเมตร โดยการก่ อ สร้ า งในระยะที่ 1
แห่งประเทศไทย) จะก่ อ สร้ า งช่ ว งนครปฐม-หั ว หิ น ตามแนวเส้ น ทางโครงการมี ร ะยะทางรวมประมาณ
169 กิ โ ลเมตร สถานี 28 แห่ ง ผ่ า นพื้ น ที่ ทั้ ง หมด 4 จั ง หวั ด ดั ง นี้ จั ง หวั ด นครปฐม
จุดเริ่มต้น จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จุดสิ้นสุด โดยจะให้
ความสําคัญในการก่อสร้างจุดตัดและทางข้ามทางรถไฟ ในการออกแบบโครงการจะมี
วิศวกรควบคุมการออกแบบจุดตัดต่างระดับในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆที่
จะเกิด ขึ้น การก่อสร้างในเขตทางเดิ นจะมีร ะยะห่าง 5-12 เมตร และจะมี การสร้า ง
รั้วข้างทาง และจะเน้นสถาปัตยกรรมที่สวยงามของแต่ละสถานี งานออกแบบเพิ่มเติมใน
เขตพื้นที่ชุมชน การสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ สําหรับการก่อสร้างได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย มีการทําแบบสอบถามและการศึกษาผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม EIA ในพื้นที่ด้วย และทางคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้มีการเข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและเวนคืนพื้นที่ที่
จะก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด การดําเนินการคาดว่าจะได้รับอนุมัติ
ต้นเดือนกันยายน 2559 ขณะนี้โครงการได้มีการจัดทํา EIA ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆได้สมบูรณ์
จะได้ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป
ขอสอบถามข้อเท็จจริงกรณีเส้นทางรถไฟบริเวณจุดทางข้ามรถไฟดอนคาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราช จส.ร้อย กุ่มสะแก ท่าหิน บริเวณทางข้ามรถไฟต้นมะม่วงไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ซึ่ ง แนวทางในการก่ อ สร้ า งจะดํ า เนิ น การในลั ก ษณะใด ซึ่ ง การก่ อ สร้ า งต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ภัฏเพชรบุรี
ความปลอดภัยทางการจราจรด้วย

๕

ผู้แทน ฝ่าย
สําหรับการดําเนินการก่อสร้างทางยกระดับหรือไม่ยกระดับนั้นในจุดใดจุดหนึ่ง
ก่อสร้าง (การรถไฟ จะต้องคํานึงถึงโครงสร้างทางวิศวกรรมในการก่อสร้างซึ่งจะใช้ในพื้นที่ที่มีการจราจร
แห่งประเทศไทย) หนาแน่น เช่น จังหวัดขอนแก่น เพราะเมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่มีการจราจรวิกฤติมาก
ซึ่งอาจเกิดจากการจัดระบบผังเมืองที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นในเขตพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง
จึงต้องมีการจัดระบบผังเมืองและระบบการจราจรให้สอดคล้องกัน
ทีป่ รึกษาการ
ในการศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ช่วงนครปฐม-หัวหิน
รถไฟแห่ง
สํ า หรั บ การก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มรถไฟสาย 149+600 จุ ด แรกเป็ น จุ ด ข้ า มบริ เ วณ
ประเทศไทย
ถนนคีรีรัฐยา ในจุดนี้จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการเวนคืนพื้นที่ ชาวบ้านเกรงผลกระทบ
ที่จะเกิดกับการค้าขาย โดยทางคณะที่ปรึกษาได้ดําเนินการทบทวนจากเดิมจะก่อสร้าง
ถนน 4 ช่องจราจร แต่เมื่อเราศึกษาจะมีการปรับขนาดของทางข้ามให้เหลือ 2 ช่องจราจร
ขยายใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการเวนคืนพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยจะใช้เขตทางเดิน
ทั้งหมด โดยจุดตัดของสะพานที่ข้ามมีช่องจราจรขยายใหญ่ไปกลับ 2 ข้าง และมีไหล่ทาง
ให้รถจักรยานยนต์ข้ามได้สะดวก พื้นที่ข้างล่างสามารถก่อสร้างเป็น 2 ช่องจราจรมีพื้นที่
สําหรับพื้นที่จอดรถและค้าขาย โดยจะมีการก่อสร้างทางกลับรถด้วย เพื่อลดผลกระทบ
ด้านการค้าขายของชาวบ้านบริเวณดังกล่าว
จุ ด ที่ 2 ช่ ว งถนนราชดํ า เนิ น จะมี ก ารปรั บ รู ป แบบถนนด้ า นนี้ ทํ า เป็ น สะพาน
ยกข้ามไปส่ว นบริเวณนี้ถนนมี ความกว้า งไม่เพียงพอ จึง ต้องมีการเวนคืนพื้นที่ข้า งละ
5 เมตร จากเขตทางเดิม และมีการก่อสร้างที่กลับรถ สามารถช่วยแก้ปัญหาการค้าขาย
ในช่วงถนนที่ติดกับการก่อสร้างทางข้ามได้
จุด ที่ 3 ช่ว งถนนพงษ์ สุริ ย าจุ ด นี้เ ดิ ม ออกแบบเป็ นสะพานข้า มเป็ น เขตตลาด
การจราจรหนาแน่น เดิมที่ออกแบบเมื่อจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามต้องมีการเวนคืนพื้นที่
จะส่งผลกระทบกับประชาชนค่อนข้างมาก ทางคณะที่ปรึกษาฯ จึงได้มีการปรับรูปแบบ
ใหม่เป็นสะพานกลับรถรูปเกือกม้า จุดที่จะเวนคืนจะเป็นมุมสามเหลี่ยมยาวประมาณ
30 เมตรเท่านั้น เพื่อจะทําเป็นถนน U-Turn เกือกม้า 2 เลนส์ เพื่อลดผลกระทบกับ
การเวนคืนพื้นที่ในบริเวณรอบข้างของการก่อสร้าง
จุดที่ 4 ช่วงถนนท่าหิน ที่มีการขอให้มีการเปิดถนนบริเวณนี้ ซึ่งจะก่อสร้าง
ในรูปแบบท่อลอดขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร ให้รถเล็กสัญจรผ่านได้
จุดที่ 5 เป็นจุดที่กรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการไว้แล้ว ทช.1225
จุด ที่ 6 บริ เ วณถนนราชดํ า ริ ได้ ทํ า การปรั บ ทางข้ า มจาก 4 เลนส์ ใ ห้ เ หลื อ
2 เลนส์ เพื่อพิจารณาปริมาณจราจรน่าจะพอเพียงในการสัญจรได้ ส่วนด้านล่างสามารถ
จอดรถ 1 เลนส์ และU-Turn กลับ รถได้ ซึ่ง คาดว่ าจะช่ ว ยสามารถลดผลกระทบจาก
การเวนคืนที่ดิน โดยจะมีการเวนคืนที่ดินในจุดถนนพงษ์สุริยาบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยม
เท่านั้น ซึ่งคณะที่ปรึกษาร่วมกันหาแนวทางในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเมือง
ให้น้อยที่สุด การยกระดับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีถ้าจะดําเนินการต้องมีการยกระดับ
ใน 7 จุด 1 กิโลเมตร ข้ามทางแยกต่างๆทั้งหมดและจะเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะใหญ่

๖

ความหนาของโครงสร้าง 2.50 เมตร กําแพงกั้นสี่เหลี่ยมสูง 2.50 เมตร ลักษณะแถบมี
ความกว้าง 5 เมตร เป็นลักษณะโครงสร้างที่วิ่งผ่านกลางเมือง จึงต้องมีการศึกษาอย่าง
ละเอียดเพื่อป้องกันการบดบังทัศนียภาพของเมือง
รอง กอ.รมน.
ในส่ ว นของพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การโครงการรถไฟทางคู่ ในเส้ นทางรถไฟสายใต้
จังหวัดเพชรบุรี ช่วง นครปฐม-หัวหิน ขณะนี้รถไฟที่วิ่งลงจากกรุงเทพฯ ถึงภาคใต้ ชาวบ้านอยากทราบ
ข้อมูลในส่วนการขยายปีกซ้าย และปีกขวาถนนหน้าโรงพยาบาล และการดําเนินการจะ
เริ่มต้นก่อสร้างและสิ้นสุดช่วงใด ซึ่งชาวบ้านอยากทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเตรียมตัว
ถ้าต้องมีการเวนคืนพื้นที่บริเวณดังกล่าว
ทีป่ รึกษาการ
สําหรับถนนรถไฟที่อยู่หลังสถานีรถไฟเพชรบุรี หน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
รถไฟแห่ง
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถนนเส้นนี้จะมีการล้อมรั้วด้านในที่ติดบริเวณสถานีรถไฟ และมีการ
ประเทศไทย
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามสําหรับนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี ในส่วนผู้ที่อยู่ในเขตทางรถไฟผู้ที่เช่าและผู้ไม่ได้เช่าพื้นที่กับการรถไฟ
แห่งประเทศไทยนั้น ซึ่งได้ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อไว้เบื้องต้นแล้ว สุดท้ายต้องปรึกษา
กับผู้บริการทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าจะให้ดําเนินการเช่าต่อหรือต้อง
รื้อย้ายออกไป โดยอาจจะจ่ายค่าเช่าหรือเวนคืนพื้นที่
การที่ จ ะก่ อ สร้ า งบริ เ วณการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย จะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผู้แทน ฝ่าย
ก่อสร้าง (การรถไฟ ความปลอดภั ย ของผู้ ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ เ ขตทางรถไฟด้ ว ย โดยจะต้ อ งมี แ นวทาง
แห่งประเทศไทย) ในการเยียวยาหรือผู้ที่บุกรุกต้องออกไปจากพื้นที่ ซึ่งโดยสรุปคณะรัฐมนตรีน่าจะอนุมัติ
งบประมาณในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม และใช้ เ วลาคั ด เลื อ กผู้ รั บ จ้ า งประมาณ 4 เดื อ น
โดยจะดําเนินการก่อสร้างช่วงเดือนมกราคมต่อไป ใช้เวลาในการดําเนินการ 4 ปี
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการทําสัญญาจ้างดําเนินการในลักษณะใด
เลขาธิการสภา
อุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี
การดําเนินการแนวเส้นทางโครงการที่มีระยะทางรวมประมาณ 169 กิโลเมตร
ผู้แทน ฝ่าย
ก่อสร้าง (การรถไฟ ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แห่งประเทศไทย) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดําเนินการออกแบบและทําสัญญาจ้าง สําหรับการก่อสร้างในแต่ละ
จุดต้องรออนุมัติก่อน จึงจะดําเนินการก่อสร้างได้
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้กับแนวรถไฟซึ่งอาจจะกระทบกับแนวการก่อสร้าง
ปศุสตั ว์จงั หวัด
เพชรบุรี
หรือพื้นที่ต้องมีการเวนคืนบ้างหรือไม่
ผู้แทน ฝ่าย
ในจุดนี้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจะไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว
ก่อสร้าง (การรถไฟ
แห่งประเทศไทย)
ผู้อํานวยการ
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะขยายพื้นที่เพิ่มจากถนนเดิมข้างละ 5 เมตร โดยจะกระทบ
วิทยาลัย
กับพื้นที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีหรือไม่
อาชีวศึกษา
เพชรบุรี

๗

ผู้แทน ฝ่าย
ก่อสร้าง (การรถไฟ
แห่งประเทศไทย)
ว่าที่ ร.อ.จิตร์
ศิรธรานนท์
ทีป่ รึกษาการ
รถไฟแห่ง
ประเทศไทย
ผู้แทน ฝ่าย
ก่อสร้าง (การรถไฟ
แห่งประเทศไทย

ประธาน

ในส่วนของพื้นที่บริเวณถนนราชดําเนินฝั่งทางพระนครคีรีจะไม่มีการเวนคืน ถ้าข้ามฝั่งถนน
รถไฟถนนจะมีส่วนแคบ จึงจําเป็นต้องเวนคืน 5 เมตร
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดําเนินโครงการ
ก่ อ สร้ า งทางคู่ ใ นเส้ น ทางรถไฟสายใต้ ช่ ว งนครปฐม-หั ว หิ น พ.ศ.2559 เมื่ อ วั น ที่
2 พฤษภาคม 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องมีความชัดเจนในการดําเนินการด้วย
เมื่อดําเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ใหม่ ในส่วนของทางรถไฟเก่ายังใช้ประโยชน์
หรือไม่
ในส่วนของทางรถไฟใหม่จะอยู่ฝั่งซ้ายจนไปถึง อ.ชะอํา ต่อจากนั้นทางรถไฟใหม่
จะอยู่ฝั่งขวาจนถึง อ.หัวหิน ผู้ที่บุกรุกพื้นที่เราจะสร้างรั้วกั้นไว้เป็นเขตชัดเจน โดยจะต้อง
มีระยะห่างทั้ง 2 ฝั่งข้างละ 40 เมตร ซึ่งต้องไม่มีผู้ใดอยู่บริเวณนี้ ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติ
ตามกฎที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ด้วย ในกรณีเป็นพื้นที่ชุมชนจะสร้างถนน
ในรูปแบบ Local Road เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น โดยการสร้าง Local Road
จะทําให้พื้นที่ตาบอดมีราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงจะมีการเริ่มต้นเมื่อใด

ผู้แทน ฝ่าย
การดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งรถไฟความเร็ ว สู ง จะดํ า เนิ น การในพื้ น ที่
ก่อสร้าง (การรถไฟ จังหวัดระยองก่อน แต่สําหรับพื้นที่ชะอํา-หัวหินยังไม่ชัดเจน
แห่งประเทศไทย
ว่าที่ ร.อ.จิตร์
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเริ่มดําเนินการในฝั่งตะวันออก ทั้งระบบรถ
ศิรธรานนท์
ระบบราง และระบบเรื อ ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ชลบุ รี
และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจุดลงทุนที่รัฐบาลให้ความสําคัญ สําหรับการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงในพื้นที่อื่นยังคงชะลอไปก่อน
การเดินทางแบบรถไฟทางคู่ใช้เวลานานหรือไม่
ประธาน
โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 120 กม.ต่อชั่วโมง ในภาคใต้ผู้ที่ใช้บริการ
ผู้แทน ฝ่าย
ก่อสร้าง (การรถไฟ รถไฟส่วนใหญ่จะคํานึงถึงความแม่นยําในการขนส่งสินค้า
แห่งประเทศไทย
ในอนาคตอยากจะให้ โ ครงการรถไฟทางคู่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง เสริ ม
ประธาน
ในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่ากิน และน่าเที่ยวต่อไป
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ผอ.กลุ่มงาน
สืบเนื่องจาก ก.พ.ร. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์และ ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดเดิมปี พ.ศ.2557-2560 ได้สิ้นสุดลง จังหวัดจึงได้จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ข้อมูลฯ
ขึ้นใหม่โดยจัดประชุม 4 ครั้ง ประกอบด้วย

๘

1.การจัดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.การจัดทําวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
3.การจัดทําแผนงาน/โครงการ
4.การทํ าประชาพิ จารณ์ และการประชาคมโดยมี ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มจํานวน 100 คน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
จากการประชุมดังกล่าวสรุปประชุมได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (เดิม)

วิสัยทัศน์ (ใหม่)

(พ.ศ.2557-2560)

ร่าง (พ.ศ.2561-2564)

แหล่ ง ผลิ ต อาหารคุ ณ ภาพและเมื อ ง เมื องเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้ นแบบ
ท่องเที่ยวชั้นนําของ ASEAN
และเมื องน่ าอยู่ น่ ากิ น น่ าเที่ ยว
ระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เดิม)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ใหม่)

(พ.ศ.2557-2560)

ร่าง (พ.ศ.2561-2564)

1.สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและ
ปลอดภัย

1.การพั ฒ นาเมื อ ง การพั ฒ นาการค้ า
การ บริ การ แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

2.เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิต 2.การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ที่ดี
และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบ
วงจร
3.เมืองท่องเที่ยวชั้นนําของ ASEAN และแหล่ง 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และ
สังคมคุณภาพ ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๙

เป้าประสงค์ (เดิม)

เป้าประสงค์ (ใหม่)

(พ.ศ.2557-2560)

ร่าง (พ.ศ.2561-2564)

1.สิ น ค้ า เกษตร-อาหารมี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตรของจังหวัด
2.เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง

2.การคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจิ สติ กส์
จั งหวั ดสะดวก ปลอดภั ย เชื่ อมโยงอย่ างเป็ น
ระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว
และการพัฒนา
3.เป็ นเมื องท่ องเที่ ยวชั้ นนํ าของ ASEAN 3.องค์ กรภาครั ฐมี สมรรถนะสู ง บุ คลากรมี
โดยเฉพาะสถานที่ ท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศและเป็ น คุ ณภาพ การบริ หารจั ดการมี ธรรมาภิ บาล
แหล่ งศึ กษาดู งาน-การประชุ มสั มมนาสํ าคั ญ การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพ
ระดับประเทศ
ในการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาจั งหวั ด
พัฒนาสู่สากล
4.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง
ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ
๕.ผลผลิ ตและผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเกษตรมี
คุ ณภาพมาตรฐานการส่ งออก สิ นค้ าทาง
การเกษตรสามารถสร้ างรายได้ ให้ กั บจั งหวั ด
สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน
๖.พื้ นที่ ป่ าเพิ่ มมากขึ้น ทรั พยากรธรรมชาติ มี
ความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลง
อย่างต่อเนื่อง
๗.จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ พื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
8.หมู่ บ้ านมี ศั กยภาพในการพึ่ งตนเองสู ง
ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑๐

เป้าประสงค์ (เดิม)

เป้าประสงค์ (ใหม่)

(พ.ศ.2557-2560)

ร่าง (พ.ศ.2561-2564)

9.เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหา
ความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุก
ด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
10.เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชน
ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ประธาน
ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
มติทปี่ ระชุม
พัฒนาการจังหวัด
เพชรบุรี

สําหรับรายละเอียดโครงการอยู่ระหว่างส่วนราชการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ตามวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่วนร่างดังกล่าวสามารถดูรายละเอียด
ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องจั ง หวั ด เพชรบุ รี ซึ่ ง ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถเข้ า ไปแสดงความคิ ด เห็ น
ในร่างดังกล่าวได้ ซึ่งจังหวัดจะให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเพชรบุรีและภาคส่วนต่างๆสามารถเข้าไปแสดง
ความคิดเห็นได้โดยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของจังหวัดเพชรบุรี
ส่ ว นราชการสามารถจั ด ส่ ง แผนงาน/โครงการภายในสิ้ น เดื อ นกรกฎาคม
และจะนํ า ข้ อ มู ล ร่ า งฯ แผนงาน/โครงการ นํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม ก.บ.จ.ในช่ ว งกลาง
เดื อ นสิ ง หาคม เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ก.บ.จ.พิ จ ารณา โดยถ้ า หากเห็ น ชอบจะส่ ง ข้ อ มู ล
ไปยังส่วนกลางต่อไป
รับทราบ
3.3 ผลการดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด
สําหรับการดําเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
จํากัด ซึ่งได้มีคณะกรรมการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มมาจากภาควิชาการและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
1.ดร.โฉมยง โต๊ะทอง (ภาควิชาการ) 2.นายประภาส อินทนู (ภาคประชาสังคม) 3.น.ส.จินดา กาญจนกีรติ
(ภาคประชาชน) โดยการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ขณะนี้ดําเนินการครบ 5 ภาคส่วน การดําเนินงาน
จะแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1.ด้ านการเกษตร เช่ น ผั กปลอดภั ย พื้ นที่ ดํ าเนิ นการโดยชุ มชนตํ าบลท่ าคอย
อําเภอท่ายาง ชุมชนตําบลวังจันทร์ ชุมชนตําบลแก่งกระจาน (บ้านถ้ําเสือ) อําเภอแก่งกระจาน
2.ด้านการแปรรูป ขนมหวานเมืองเพชร พื้นที่ดําเนินการชุมชนตําบลสํามะโรง
อํ าเภอเมื องฯ และชุ มชนตํ าบลบ้ านหม้ อ อํ าเภอเมื องฯ ผลิ ตภั ณฑ์ จากตาล ชุ มชนบ้ านถ้ํ ารงค์
อําเภอบ้านลาด และชุมชนตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด
3.ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ดําเนินการ ชุมชนบ้านถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด
และชุมชนตําบลแหลมผักเบี้ย

๑๑
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ในการดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด ต้องมีชุมชนที่เข้มแข็ง
และชุมชนต้องรู้ว่าตัวเองต้องการพัฒนาในด้านไหน และพร้อมที่จะดําเนินการต่อยอดได้ในอนาคต
ทั้งนี้ สําหรับการกําหนดทุนจดทะเบียนจํานวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และขณะนี้มีผู้
ประสงค์ลงหุ้นแล้วจํานวน 49 คน เป็นเงิน 1,522,000 บาท หรือ 1,522 หุ้น ช่องทางที่จะสมัคร
สามารถเข้ามาจดทะเบียนลงหุ้นระดมได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยจะมีการติดต่อ
ประสานงานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด โดย CEO จะนํารายชื่อผู้แจ้งความประสงค์
ส่งให้กับเลขานุการฯของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด เพื่อติดต่อกลับ และจะมีเงื่อนเวลา
ในการแจ้งความประสงค์ ในการดําเนินงานจะมีกลไกขับเคลื่อนประกอบด้วย
1.คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี
2.คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับอําเภอ
3.คณะทํ างานสนั บสนุ นขั บเคลื่ อนการพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารั ฐ
จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการแจ้งหนังสือให้คณะทํางาน
ในแต่ละด้านจัดทําข้อมูลและจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อจะได้นําข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนธุรกิจที่ครอบคลุมและสามารถต่อยอดให้กับชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้ต่อไป
และในส่วนของผลการดําเนินงานจะมีการแบ่งเป็น 5 กระบวนการ ดังนี้
1.การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
2.การบริหารจัดการ
3.การเข้าถึงองค์ความรู้
4.การประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร
5.การตลาด มีจุดจําหน่ายสินค้า
การดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดนิทรรศการในงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “ บัวบาทยาตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว เนื่ องในโอกาสมหามงคลเสด็ จเถลิ งถวั ลยราชสมบั ติ ครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ พระราชนิเวศมฤคทายวัน อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
การพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากโดยใช้ พลั งประชารั ฐ ซึ่ งรั ฐบาลกํ าหนดแนวทาง
ให้ส่วนรายละเอียดจะมีการแต่งตั้งคณะทํางานจํานวน 12 คณะ โดยในแต่ละคณะจะดําเนินการประชุม
กลุ่ มย่ อย และมี การแต่ งตั้ งส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นเจ้ าภาพในแต่ ละคณะ โดยมี สํ านั กงาน
พั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดเพชรบุ รี และสํ านั กงานจั งหวั ดเพชรบุ รี เป็ นเลขานุ การร่ วมกั นทั้ ง 12 คณะ
โดยมีดําเนินงานร่วมกันในระดับอําเภอและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด ให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการดําเนินงานต้องร่วมกันทุกภาคส่วน และในส่วน
การประชุ มระดั บจั งหวั ดพั ฒนาการอํ าเภอและพั ฒนากรในแต่ ละพื้ นที่ ต้ องประชุ มร่ วมกั นด้ วย
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
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และมี การประชาสั มพั นธ์ ผลผลิ ตให้ น่ าเชื่ อถื อ ภาคการตลาดมี การส่ งเสริ มอย่ างเป็ นรู ปธรรม
เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผู้ที่จะลงทุนต้องการความชัดเจน เพราะการลงทุนทางสังคมต้องเสียสละคล้ายกับ
การทําบุญไม่ใช่ธุรกิจ ถ้าเรามีการลงทุนทางสังคมเรียกว่า Social Enterprise แบบเอาเงินมาลงทุน
มีการปันผลและเมื่อบริษัทมีกําไรสามารถเอาทุนคืนได้ ถ้าเป็นธุรกิจทางสังคม Social Bisiness
เมื่ อลงทุ นไปแล้ ว เราจะไม่ ได้ กํ าไรจากการลงทุ นเลย เพราะฉะนั้ นเราจึงต้ องกํ าหนดให้ ชั ดเจนว่ า
บริษัทประชารัฐของเราอยู่ในระดับใด เพื่อให้ผู้จะลงทุนได้ทราบความชัดเจนในการดําเนินการดังกล่าว
คําว่าบริษัทจํากัดต้องมีกําไร แต่บริษัทประชารัฐได้จะระบุไว้ว่ากําไรไม่คืนปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนกําไรที่เกิดจากการลงทุนสามารถคืนสู่ชุมชนได้ โดยหุ้นที่ถืออยู่เป็นไปตามสถานะ
ของบริษัท ซึ่งจะจํากัดความรับผิดชอบเท่าที่เราลงทุนไว้
การดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด ควรจะมีการกําหนด
รูปแบบ ทั้งด้านสถานที่และบุคลากรประจําในการบริหารงานต้องมีความชัดเจน โดยการบริหารต้องมี
ความมั่นคงและยั่งยืน
ขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการติ ดต่ อขอใช้ สถานที่ บริ เวณอาคารขององค์ การบริ หารส่ วน
จังหวัดเพชรบุรีบริเวณตลาดดงยาง
การดําเนินงานต้องให้ความสําคัญกับความมั่นคงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของพี่น้องประชาชน
และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลงสู่ชุมชน
การดํ าเนิ นงานตามแนวทางประชารั ฐในต่ างประเทศได้ ดํ าเนิ นการมานานแล้ ว
มีการดําเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการจัดทําบริษัทประชารัฐซึ่งรัฐบาล
พยายามใช้องค์กรนี้ทําหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้สินค้าและผลผลิตในจังหวัดที่มีศักยภาพสามารถพัฒนา
และต่อยอดให้ธุ รกิจมีความเข้ มแข็ง โดยการพัฒนาผลผลิ ตของจั งหวัดโดยนําระบบดิจิ ตอลและ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งไบโอเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสินค้า ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคกลาง
โดยจะเน้น
1.เรื่องข้าวและกล้วย
2.วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีที่จะสอดแทรกจะนํามาประยุกต์กับในท้องถิ่น
3.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0
สําหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด จะเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการระดมทุนยาก เพราะเกิดจากความไม่ชัดเจนในการดําเนินการของบริษัททําให้ผู้ที่จะลงหุ้น
เกิ ดความไม่ มั่ นใจ ถ้ าบริ ษั ทฯ มี ความชั ดเจนขึ้ นในการดํ าเนิ นงานน่ าจะมี ผู้ ที่ สนใจในการลงหุ้ น
กับบริ ษั ทฯ เพิ่ มขึ้ น และจะต้ องมี โครงสร้ างในการดําเนิ นงานที่ ชั ดเจน เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริหารงานในอนาคต
การดํ าเนิ นงานบริ ษั ทประชารั ฐรั กสามั คคี เพชรบุ รี จํ ากั ด ต้ องให้ เกิ ดความเชื่ อมั่ น
และเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง สินค้าต้องมีคุณภาพดีและส่งออก และขอให้
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีนําตัวเลขและรายได้ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการฯในการประชุมครั้งต่อไปด้วย
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รับทราบและเห็นชอบให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีนําตัวเลขและรายได้ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการฯ ในการประชุม
ครั้งต่อไปด้วย
3.4 การสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดเพชรบุรี
ในการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดเพชรบุรีในปี พ.ศ.2559
จะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะในเขตชนบท ถ้าเป็นข้อมูลในเขตเทศบาลและเขตเมืองจะเรียกว่า ข้อมูลพื้นฐาน
ซึ่งชุมชนจะอยู่ในเขตชนบท ในปี 2559 ข้อมูล จปฐ.ของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้วัด
ทั้งหมดจะมี 30 ตัวชี้วัด ซึ่งในตัวชี้วัดต้องผ่าน 100 % ที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2558 มีตัวชี้วัดที่ผ่าน
เกณฑ์เพียง 2 ตัว คือ ตัวชี้วัดที่ 28 และ 29 ในเรื่องตัวชี้วัดคนสูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลทาง
สังคม ซึ่งในปีนี้เราก็ยังคงผ่านเกณฑ์อยู่ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งถ้าเรานํามาพัฒนาต่อเมืองเพชรบุรีก็จะเป็นเมืองน่าอยู่หรือน่าเที่ยวได้ โดยในปี
พ.ศ.2559 เราผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดจนถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันครบในอัตรา
ที่ ต้ องสร้ างภู มิ คุ้ มกั นโรค ซึ่ งตั วนี้ มี ความสํ าคั ญสํ าหรั บกลุ่ มเยาวชนที่ ต้ องฉี ดวั คซี นให้ ครบ
ฉะนั้นในปี พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ผ่าน 3 ตัว ในส่วนชี้วัดที่เกือบผ่านเด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า
2,500 กรัม จากเด็กที่เกิด 1,100 กว่า คน ไม่ผ่านเพียง 4 คน และตัวชี้วัดเด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับ
การเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 6,000 กว่าคน ไม่ผ่าน 2 คน และตัวชี้วัดเด็กจบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทําได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ เป็นต้น
การที่เราได้รับทราบข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดเพชรบุรี ปัญหาที่เรา
ไม่ผ่านเราจะต้องให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน หรืออาจให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
รณรงค์กันเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผ่านตัวชี้วัด
สํานั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดเพชรบุ รีได้จั ดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้ ง
ที่ประชุมตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ดําเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

พัฒนาการ
จังหวัดเพชรบุรี

ประธาน

พาณิชย์จังหวัด
เพชรบุรี

3.5 ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ทํานาเกลือจังหวัดเพชรบุรี
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ในที่
ประชุมการหารือร่วมกันเกี่ยวกับราคาเกลือตกต่ํา ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมาจํานวนหนึ่ง โดยโครงการได้ดําเนินการครอบคลุม
ใน 3 จังหวัด ทั้งจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ในส่วนของสํานักงาน
พาณิ ชย์ จั งหวั ดเพชรบุ รี ได้ ดํ าเนิ นการช่ วยเหลื อเกษตรกรผ่ านสหกรณ์ ผู้ ทํ านาเกลื อบ้ านแหลม
โดยนําไป Matching กับแหล่งการค้า โรงงานอุตสาหกรรมในภาคต่างๆ และจังหวัดที่เราเชื่อมโยง
ดําเนินการประสานความร่วมมือกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จากการที่ได้นําตัวแทนสหกรณ์ชาวนาเกลือไปเจรจาก็
สามารถช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาได้ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาเกลือได้

๑๔

ประธาน

เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัด
เพชรบุรี
มติทปี่ ระชุม

ผู้แทนเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา
เพชรบุรี

ประธาน
หอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา
เพชรบุรี
ประธาน
มติทปี่ ระชุม

ขณะนี้มียอดการสั่งซื้อเกลือที่เพิ่มขึ้น และได้ประสานกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นแหล่งปลูกขิงและ
ผลิตอาหารทะเล โดยจะดําเนินการเจรจาธุรกิจอีก 2 ครั้ง และอีกปัญหาหนึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้ง
ทางภาคเหนือโรงงานดองขิงหรือผลไม้ที่จะใช้ในการหมักดองลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อยอดการสั่งซื้อเกลือ
ที่น้อยลงด้วย และอีกแนวทางในการดําเนินงานโดยเชิญหน่วยงานราชการสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจัด
เจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วม Matching กับสหกรณ์ของจังหวัดอื่น และมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน กิจกรรมการ
Matching จะดํ าเนิ นการต่ อในช่ วงสิ งหาคม ส่ วนกิ จกรรมเสริ มจะจั ดร่ วมกั บการท่ องเที่ ยว
แห่งประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรี (ททท.) ในเรื่องการจัดงาน Art of Salt ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นที่รู้จัก
ของนั กท่ องเที่ ยว และมี ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมจํ านวนมาก ทั้ งนี้ ได้ มี การหารื อกั บผู้ บริ หารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการเพิ่มขึ้น
ขอฝากสํ านักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุ รีและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกั น และส่ งเสริ มให้ มี ระบบสหกรณ์ ที่ เข้ มแข็ ง การจั ดทํ านาเกลื อแบบแปลงใหญ่
เพื่อให้ชาวบ้านร่วมคิดร่วมทําและรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มั่นคงและยั่งยืน
การจั ดทํ านาเกลื อแบบแปลงใหญ่ สํ านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ดเพชรบุ รี
กําลังศึกษาและเตรียมดําเนินการนํามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเรื่องการแก้ไขปัญหาราคา
เกลือทะเล ไว้อีกทางหนึ่งแล้ว
รับทราบ
3.6 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ขอชี้แจงความคืบหน้าในการดําเนินโครงการฯ
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมเจ้าท่าศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาพัฒนาการขนส่งทางน้ํา
โดยเรือเฟอร์รี่ ในเส้นทางระหว่างพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและตะวันตก จะพิจารณาพื้นที่
ทางเลือก ได้แก่ ฝั่งตะวันตก ได้แก่ วัดไทรย้อย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และร่องน้ําปราณบุรี อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และฝั่งตะวันออก ได้แก่ ท่าเรือจุกเสม็ด ในท่าเรือพาณิชย์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี และบริเวณปากคลองบ้านสัตหีบ จ.ชลบุรี การดําเนินงานในปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา
ของกลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2559 และจะทราบผลในปี พ.ศ.2560
สํ าหรั บการศึ กษาอยากทราบขั้ นตอนของการศึ กษาว่ าอยู่ ในขั้ นตอนใดแล้ ว และมี
ระยะเวลาการศึกษาถึงเรื่องใด
ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้เร่งรัดการดําเนินงานกับบริษัทที่ปรึกษาแล้ว

ขอฝากสํา นัก งานเจ้า ท่า ภูมิ ภาคสาขาเพชรบุรี ใ นการพั ฒนาแม่น้ํ าเพชรบุ รีใ ห้
สะอาดและสวยงามด้วย
รับทราบ

๑๕

ผู้แทนแขวงทาง
หลวงเพชรบุรี

มติทปี่ ระชุม

3.7 ความคืบหน้าโครงการถนนยกระดับสายพระราม 2-วังมะนาว
ในการดําเนินงานโครงการถนนยกระดับสายพระราม 2-วังมะนาว ได้ดําเนินการจัดทํา
การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม และจะต้องทําการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบ แล้วจะได้ทํา
รายงานสรุ ปเพื่ อออกแบบก่ อสร้ าง และจะเริ่ มดํ าเนิ นการก่ อสร้ างในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ
80,000 ล้านบาท โดยทําการยกระดับและก่อสร้างถนนคู่ขนานไป-กลับ ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี
รับทราบ

เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม การส่งออกเราได้รับประโยชน์จากประเทศ
ประธานสภา
สหรัฐอเมริกา แต่โดยรวมยอดส่งออกติดลบ 2 % และจากการทําประชามติของ EU ยอด
อุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี การส่งออกของไทยไม่ได้รับผลกระทบ และปัจจัยบวกจากการลงทุนของภาคเอกชนช่วง
พ.ค.-มิ.ย. เพิ่มขึ้น 2-3 % และการลงทุนภาครัฐยังคงเพิ่มขึ้น ภาคการเกษตรเริ่มดีขึ้น
ซึ่งยังคงต้องใช้ระยะเวลา ในภาคการผลิตยังทรงตัว โดยการผลิตรถยนต์ติดลบ 0.4 %
ด้านการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น
13 % ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น และสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจํานวน 1.71 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในปัจจุบัน
และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน
เพชรบุรี ร่วมกันจัดโครงการ 84 ฝาย มหาราชินี ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการฯ ณ ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล ซึ่ ง จะเป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
อีกแนวทางหนึ่ง
ในภาคการท่ อ งเที่ ย วสื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
ประธานสภา
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้า
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี โดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียให้ทําหนังสือถึงจังหวัด เข้าร่วมงาน
World Expo ที่เมืองจาการ์ต้า มีสินค้าประเภทอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดื่ม
เพชรบุรี
และการบริการต่างๆ และภาคการท่องเที่ยวมีการจัดประชุมคณะกรรรมการพัฒนาพื้นที่
ชายหาดของจังหวัดเพชรบุรี โดยทั้ง 3 องค์กรได้มีการประชุมร่วมกันจะเข้าร่วมงาน
World
Expo
ของประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2559
และจะศึกษาดูงานที่เกาะบาหลีด้วย ซึ่งเป็นสถานที่การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็น
โอกาสดี ที่ เ ราจะนํ า การพั ฒ นาชายหาดของเกาะบาหลี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นพื้ น ที่
จังหวัดเพชรบุรี ภาคการค้าการลงทุนเราจะดําเนินการ Matching ระหว่างผู้ประกอบการ
ธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรีกับผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศอินโดนีเซีย
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4

๑๖

ผู้แทนท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี

ประธาน

มติทปี่ ระชุม
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี

ประธาน
มติทปี่ ระชุม

4.2 รายงานจํานวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
เข้าสู่ช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษา และไม่มีวันหยุดติดต่อกัน
นอกจากวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปกติ ไม่มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
ทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่คึกคักเท่าที่ควร
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทํางานและกลุ่มครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
และใกล้ เ คี ย ง รวมถึ ง ชาวต่ า งชาติ ภ าพรวมตลาดในประเทศ เศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ ม
การปรั บ ตั วดี ขึ้ นอย่ า งต่อ เนื่อ ง จากมาตรการสนั บ สนุน การท่ องเที่ ย วภายในประเทศ
มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมสะดวก
และอยู่ ใ กล้ ก รุง เทพฯนั กท่ อ งเที่ ย วเลือ กเดิน ทางระยะใกล้ แ ทน ประมาณการจํา นวน
นักท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวชาวไทย 464,478 คน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 26,019 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว ชาวไทย 1,177,.58 ล้านบาท
และชาวต่างชาติ 231.21 ล้านบาท
ฝากสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สํ า นั ก งานเพชรบุ รี ช่ ว ยดู ใ นเรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
Route การท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดําริการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และเชิงวัฒนธรรม
รับทราบ
4.3 การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๒ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน “เกษตรแฟร์เพชรบุรี ประจําปี
๒๕๕๙ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒”
ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเ พชรบุ รี ถนนบายพาสชะอํา -หัวหิน ต.สามพระยา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภายในงานจะจัดกิจกรรมอาทิ ร้านจําหน่ายสินค้าเกษตร นวัตกรรม
การเกษตร พืช สัตว์ ประมง เครื่องจักรกลการเกษตร การละเล่นพื้นบ้าน นวัตกรรม
การเกษตรต่างๆฝากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานด้วย
ฝากให้ สํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี เชิ ญ หน่ ว ยงาน
สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตรกร เพื่อนําประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไป
รับทราบ
4.4 บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับ
ท้องถิ่น

พาณิชย์จังหวัด
เพชรบุรี

กระทรวงพาณิช ย์ ได้ มี ก ารปฏิ รู ป นโยบายของกระทรวงพาณิช ย์ ว่า จะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

๑๗

มติทปี่ ระชุม
ปศุสตั ว์จงั หวัด
เพชรบุรี

1.การเข้ายุคอุปสงค์นําการค้าเน้นการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์
2.การเข้าสู่เศรษฐกิจการค้าโดยใช้ภาคบริการเป็นตัวนํา การเพิ่มมูลค่าการ
ส่งออกภาคบริการให้เพิ่มขึ้น
3.ปรับบทบาทเป็นการอํานวยทางการค้า
4.พัฒนาภาคการผลิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นสินค้าที่มีนวัตกรรม
การลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย
1.เน้นด้าน SMES ยกระดับเกษตรกรให้มีความรู้เชื่อมโยงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้เป็น Smart Farmer
๒.เร่งพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นต่อยอดสินค้า OTOP/สินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์
(Organic) จับคู่ผู้ค้า-ผู้ผลิต “มั่นใจตลาด-ราคา” รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมฯ
3. ส่ง เสริม และพัฒ นาระบบกลไกตลาดรองรั บ /เชื่อ มโยงสิน ค้า จากตลาด
ชุ ม ชนไปยั ง ตลาดกลางสู่ ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า เชื่ อ มโยงประเทศเพื่ อ นบ้ า นอาเซี ย น
และตลาดโลก
4.สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเรื่องค่าครองชีพและการใช้จ่ายประจําวัน
โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการให้แก่ประชาชน การดูแล
ปากท้องและการลกค่าใช้ครองชีพประชาชน โดยติดตามตรวจสอบราคาสินค้าจังหวัด
ระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5.ดูแลเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะติดตามสถานการณ์และภาวะราคาสินค้า
เกษตรที่ สํ า คั ญ เช่ น การวางแผนการผลิ ต และการตลาดข้ า วครบวงจร ปาล์ ม น้ํ า มั น
ตลาดชุมชน เป็นต้น
รับทราบ
4.5 ผลการจัดงานโคเนื้อเพชรบุรีและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ.2559
สื บ เนื่ อ งจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ อ นุ มั ติ ง บประมาณ
ให้สํานักงานปศุสัต ว์จังหวัดเพชรบุรีดําเนินการจัดงานโคเนื้อเพชรบุรีและนิทรรศการ
ด้ า นปศุ สั ต ว์ ภายใต้ โ ครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต โคเนื้ อ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้
เกษตรกรตื่ น ตั ว ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ คเนื้ อ
ของจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด
เพชรบุรีได้รับทราบการผลิตโคเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าโคเนื้อและนวัตกรรม
ด้ า นปศุ สั ต ว์ ข องจั ง หวั ด เพชรบุ รี และการเปิ ด ตลาดการจํ า หน่ า ยโคเนื้ อ จากปศุ สั ต ว์
สู่ผู้บริโภค โดยจัดระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ซึ่งมีการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเนื้อแปรรูปเป็นอาหาร
ประเภทต่างๆ การแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านปศุสัตว์และเป็นทางเลือกในการพัฒนาอาชีพ
และนําเมนูต่างๆได้เป็นทางเลือกของร้านอาหารและโรงแรม

๑๘

ประธานสภา
ร้านวิสาหกิจชุมชนของอิสลามที่จะเปิดในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ บริเวณเขาวัง
อุตสาหกรรม
โดยมีการทําเนื้อกระป๋อง มัสมั่นเนื้อ มีสเต็กเนื้อ มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อจํานวนมาก จะเป็น
ท่องเที่ยวจังหวัด การส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดเพชรบุรีอีกทางหนึ่งด้วย
เพชรบุรี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษี

สําหรับผู้ประกอบการ SMES”
ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB จังหวัดเพชรบุรี
MOC BIZ CLUB มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม การสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูต ร “เพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษี สําหรับผู้ประกอบการ SMES”
ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องมุกดา โรงแรม
รอยัลไดมอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วิทยากรโดยอาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ และ
อาจารย์มาฆวัน กาบินพงษ์ รับสมัครจํานวนจํากัด (อบรมฟรี สนับสนุนโดย กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม)
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การจัดตั้งตลาดวิถีตาลเมืองเพชร
ประธานกลุ่ม
เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสินค้าพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
วิสาหกิจชุมชน เฉพาะถิ่นโดยเฉพาะตาลโตนด ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับจังหวัด แต่ในปัจจุบันสภาพ
เตาตาลบ้านหม้อ ของร้านค้าและผู้ประกอบการยังมีสภาพไม่เหมาะสม ทางคณะทํางานจึงช่วยหาทางออกที่
เหมาะสมโดยการจั ด สร้ า งตลาดชุ ม ชนที่ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ ตาลโตนด
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุน
โครงการประชารัฐในการช่วยเหลือชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ด้าน
การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางการค้ า การลงทุ น และการพั ฒ นาจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ให้ ร องรั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ พร้ อ มการสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ แก่ ป ระชาชน
จากต้นทุนทรัพยากร ต้นทุนทางปัญญา มุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้าน
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การสร้ า งตลาดแห่ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
ในการดําเนินการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น จะต้องก่อตั้งกลุ่มให้เข้มแข็งก่อน
โดยเป็นโครงการที่ดีที่จะมีพื้นที่ในการจําหน่ายผลผลิตจากตาลโตนดของเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี แต่พื้นที่ที่จะดําเนินการจะต้องปรึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง ไม่สามารถ
ใช้มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด ไปดําเนินการขอใช้พื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างตลาดชุมชนได้
เพราะระเบียบกฎหมายในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน จึงควรนําข้อมูลไปปรึกษาเจ้าของพื้นที่
ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพือ่ การ
พัฒนาจังหวัด

๑๙

เช่น อยู่ในพื้นที่ของโครงการชลประทานเพชรบุรีหรือสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เพชรบุรีเป็นผู้ดูแล จึงควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน และควรขอคําปรึกษา
จากสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อีกแนวทางหนึ่งด้วย
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวารที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
6.1 การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Bike For Health”
ผอ.กลุ่มงาน
ด้วยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Bike For Health” ในวันอังคารที่
ข้อมูลเพือ่ การ
9 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น. เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สู่จุดชมวิว
พัฒนาจังหวัด
หาดเจ้าสําราญ ระยะทาง 25.2 กิโลเมตร สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
6.2 ประชาสัมพันธ์การลงมติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
ประธาน
ฝากทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม
2559 เวลา 08.00-16.00 น โดยภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบการต่ า งๆ ภาคโรงแรม
จั ง หวั ด ขอความร่ ว มมื อ บุ ค ลากรต่ า งๆขององค์ ก รให้ ม าใช้ สิ ท ธิ ใ นการลงประชามติ
โดยพร้อมเพรียงกันด้วย
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม
6.3 การพัฒนาพื้นที่ชายหาดของจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
จากการที่ จั ง หวั ด ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายหาดของ
จังหวัดเพชรบุรี มีการจัด ทําโครงสร้างระดับชายหาดของอําเภอ และคณะตรวจสอบ
ติดตามฯ เพื่อพัฒนาชายหาดเน้นความสะอาด ระเบียบ ปลอดภัย ภาคเอกชนที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริเวณชายหาดต้องมีการลงทะเบียนด้วย เพื่อมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาบ้านเมือง
ให้สวยงาม เป็นระเบียบ หรือการจัดกองทุนพัฒนาชายหาดในอนาคต
ประธานสภา
โรงแรมในพื้นที่อําเภอชะอําได้มีการจัดโครงการหาดสวยด้วยมือเราในทุกวันพุธ
อุตสาหกรรม
โดยพัฒนาบริเวณหน้าโรงแรมของแต่ละแห่ง ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
6.4 การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day แม่น้ําเพชรบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day แม่น้ําเพชรบุรี โดยใช้ชื่อ
ประธาน
งานรักษาและพัฒนาแม่น้ําเพชรบุรี เน้นเรื่องการพัฒนาแม่น้ําเพชรบุรีในทุกมิติ ในอนาคต
จะมี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารทํ า ความสะอาดและจั ด ระเบี ย บ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม

