รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี
( กรอ.จังหวัด )
ครั้งที่ 6/2560 วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1.นางฉัตรพร
2.นายสมชาย
3.นายธานินทร์
4.นายธีรยุทธ
5.นายวสันต์
6.นายกรภัทร
7.นายอานนท์
8.นายธีรวุฒิ
9.นายประดิษฐ
10.นายสุธัญญ์
11.น.ส.ภัทรภร
12.น.ส.ลดารัตน์
13.น.ส.จามรี
14.ผศ.นรีนารถ
15.ว่าที่ ร.อ.จิตร์
16.น.ส.ธนพร
17.นางวันเพ็ญ
18.นายพิสิษฐ์

ราษฎร์ดุษดี
บํารุงทรัพย์
ถิตตยานุรักษ์
พิทักษ์สิทธิ์
กิตติกุล
จันทรจรูญ
จันทร์สุข
คล้ายเคลื่อน
แจ่มจันทรา
ฤทธิขาบ
พลายแก้ว
ช่วยชูวงศ์
อนุรัตน์
ศรีวรนารถ
ศิรธรานนท์
โกดสวัสดิ์
มังศรี
บุญส่งนาค

19.นายอนันต์

วรรณพรรณ

20.น.ส.นาถนัดดา

นิติพน

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

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1.เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
2.เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอามิกต์
2.น.ส.ธัญลักษณ์
3.นายฉัตรชัย
4.พ.ต.ท.ณรงค์
5.นายชาลี
6.นายนิจิตณาพงศ์
7.น.ส.สรียา
8.นายวันชัย
9.นายชุมพล

คัสตุระ
นาคขํา
สมานมิตร
ประติพัทธิ์พงษ์
ฉ่ําแช่ม
บัณฑิตสมิทธ์
บุญมาก
คนงาม
วีระไพศาล

(แทน) รองผู้อาํ นวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเพขรบุรี
(แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(แทน) ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
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10.นายบัญชา
11.นายพนัส
12.ผศ.มนู
13.นายประนม
14.ดร.กรัณย์
15.นายธนภัทร
16.นายสุธี
17.นายอับดุลเลาะห์
18.น.ส.กัญจน์นพร
19.นายศรีธรรม
20.นายประพิน
21.น.ส.วีณา
22.นายอภิรักษ์
23.นายวันชัย
24.นายอนุชา
25.นางณฐากูร
26.นางพิศมัย
27.น.ส.ประกายแก้ว
28.นายธีรยุทธ์
29.นายไพฑูรย์
30.นายทองล้วน
31.น.ส.สิริพัชร
32.น.ส.ชูชีพ
33.รตอ.อภิชาติ
34.น.ส.อุมาภรณ์
35.น.ส.กุลธิดา
36.นายชัยรัตน์
37.นายฉัตรมงคล
38.น.ส.จิราภรณ์

แก้วลอยมา
ทองภูเบศร์
อุดมเวช
จิตรปราณี
สุทธารมณ์
ณ ระนอง
เล้าสุบินประเสริฐ
พงหลง
แทนรินทร์
ราชแก้ว
แสงแก้ว
มุทธากาญจน์
วนะชีวิน
กองทรัพย์
สุภาษิต
นาเจริญ
ทองสํานึก
ใจเดียว
จําปาทอง
เก่งการช่าง
เผ่าวิจารณ์
สุขแก้ว
ยิ้มละมัย
กลัดน้อย
มั่งถึก
สินธุ์แดง
สุอังคะวาทิน
หนูพลาย
เกตุสุวรรณ

ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจานลุ่มน้ําเพชรบุรี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ทํานาจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการผู้จดั การบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
นายอําเภอแก่งกระจาน
(แทน) นายอําเภอชะอํา
(แทน) นายอําเภอท่ายาง
นายอําเภอบ้านแหลม
(แทน) นายอําเภอเขาย้อย
(แทน) นายอําเภอบ้านลาด
(แทน) นายอําเภอแก่งกระจาน
(แทน) นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง
(แทน) ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดําธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ํา ฯ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี
นว.การคลังชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
งานจราจร สภ.เมืองเพชรบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สนจ.พบ.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สนจ.พบ.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สนจ.พบ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนจ.พบ.
นักวิเทศสัมพันธ์
สนจ.พบ.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อ ที่ ป ระชุม พร้อ ม นางฉัต รพร ราษฎร์ดุษ ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานที่ประชุมได้เปิด
การประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2560 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
จั ง หวั ด ได้ กํ า หนดจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ กรอ.จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ประจํ า
สม่ําเสมอโดยจัดประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาและ
แก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยในครั้งนี้เป็นการจัด
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มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ

นักวิเทศสัมพันธ์
สนจ.พบ.

ประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งการดําเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด
ถือว่าเป็นคณะกรรมการฯ ที่ทุกรัฐบาลให้ความสําคัญและเป็นกลไกที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่
และสะท้อนปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ต่อส่วนกลาง โดยภาคเอกชนสามารถนําเสนอประเด็นที่มี
ความสําคัญและสามารถพัฒนาภาคการค้า การลงทุนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 5/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๐
ตามที่ ค ณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
เศรษฐกิ จจั งหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ได้ จัดประชุม ครั้ งที่ 5/2560 เมื่อวั นที่ 18
ตุ ล าคม ๒๕60 ฝ่ า ยเลขานุก ารได้ จั ดส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ค ณะกรรมการทุก ท่ า น
พิจารณาแล้ว ซึ่งมีจํานวน 16 หน้า ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าว
รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความคืบหน้าการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2560 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบและเห็ น ชอบให้ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี กํ า หนด
วัตถุประสงค์ของการสานสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่าต้องการสานสัมพันธ์ในด้านใดและเมืองใด
ซึ่ งสํานั กงานจังหวั ดเพชรบุรี ได้จัดประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อหารื อ แนวทาง
การดํ า เ นิ นการส าน สั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื องน้ อ งดั ง ก ล่ าว เ มื่ อวั นอั ง ค า ร ที่ 7
พฤศจิกายน 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวั ดเพชรบุรี (นายสมชาย บํ ารุงทรัพย์ )
เป็นประธานการประชุมฯ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
แนวทางการดําเนินการสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับ
เมืองพารามัตตา ประเทศออสเตรเลีย
- ให้จั งหวัด มีหนั ง สื อถึง เมืองพารามั ตตาสอบถามการรื้อฟื้ น ความสั ม พั นธ์ ว่ ายังคง
ต้องการที่จะสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเพชรบุรีอยู่หรือไม่เพื่อจังหวัดจะได้
กําหนดแนวทางการดําเนินงานในด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในกรณีที่เมืองพารา
มัตตาตอบรับยินดีรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับจังหวัด
แนวทางการดําเนินการสานสัมพันธ์ฉันท์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองเพชรบุรี
กับเมืองหูลู่เต่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองเพชรบุรีกับเมืองหูลู่
เต่า เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ํากว่าระดับจังหวัดในการประชุมวันที่ 7
พ.ย. 60 มีมติให้จังหวัดมีหนังสือสอบถามเทศบาลเมืองเพชรบุรี เนื่องจากว่าความสัมพันธ์
ฉันท์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองเพชรบุรีกับเมืองหูลู่เต่ามีความสัมพันธ์ระดับต่ํากว่า

๔

ประธาน

ประธานชมรมธุรกิจ
การโรงแรมจังหวัด
เพชรบุรี
ประธาน

จังหวัดโดยในที่ประชุมเห็นว่าต้องการที่จะให้ยกระดับการสถาปนาความสัมพันธ์ให้เป็น
ระดับจังหวัดและในกรณีที่ต้องการยกระดับเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ในระดับจังหวัด
จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาสานสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องกับต่างประเทศในระดับจังหวัดที่กําหนดให้ถูกต้องต่อไป
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองของต่างประเทศอื่นๆ
- ในที่ประชุมพิจารณามองเห็นว่านอกจากการสานสัมพันธ์กับเมืองพารามัตตา ประเทศ
ออสเตรเลี ย กั บ เมื อ งหู ลู่ เ ต่ า แห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และทางจั ง หวั ด เพชรบุ รี
มีความสัมพันธ์กับเมืองอื่น เช่น ปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากในปี 2558 เทศบาล
ตําบลหาดเจ้าสําราญและเทศบาลเมืองชะอําและผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัด ได้ไปเปิดตลาด
การท่องเที่ยวและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลเมือง Palembang ซึ่งเรา
อาจจะใช้โอกาสนี้ดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองปาเล็มบัง ประเทศ
อินโดนีเซียในอนาคตต่อไปได้
- การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมมีความเห็น
ร่วมกันเนื่องจากจังหวัดโดยสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
จํากัด มีการส่งออกกล้วยหอมทองไปยังเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นจํานวนมาก จึงอาจจะใช้
โอกาสนี้สถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นในอนาคต
ในขณะนี้ จังหวัดเพชรบุรี ได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้
1. ตอนนี้ หนั งสื อฉบั บภาษาอั งกฤษอยู่ ระหว่ างส่ งไปให้ กองการต่ างประเทศของ
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเพื่อส่งไปที่เมืองพารามัตตา ประเทศออสเตรเลีย เพื่อรื้อฟื้น
ความสัมพันธ์
2. เมื อ งหู ลู่ เ ต่ า ได้ มี ห นั ง สื อ สอบถามเทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี เรื่ อ งการยกระดั บ
การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองเพชรบุรีกับเมืองหูลู่เต่าตอนนี้
อยู่ระหว่างรอคําตอบจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี ว่าต้องการที่จะยกระดับหรือไม่
3. ส่วนการสถาปนาเมื องพี่ เมืองน้องกั บต่างประเทศอื่ นๆ ตอนนี้จังหวัดได้ แต่งตั้ ง
คณะทํางานเรียบร้อยแล้วและได้แจ้งคณะทํางานให้ทราบแล้ว ส่วนการประชุมเพื่อพิจารณาว่า
มีโอกาสเป็นได้หรือไม่ที่เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
พารามัตตาทางจังหวัดได้ส่งหนังสือไปเป็นฉบับสุดท้ายเพราะได้คุยกันว่าถ้าเขาไม่ตอบ
ตกลงกลับมาก็หยุดเพราะเขาไม่อยากสร้างความสัมพันธ์กับเราแล้ว ปกติเมืองพี่เมืองน้องจะ
สรุปปีละ 1 ครั้ง ในการแลกเปลี่ยนการเยือน ส่วนเมืองหูลู่เต่าให้เทศบาลตอบมาว่าได้หรือ
ไม่ได้ และเมืองปาเล็มบัง
เมืองปาเล็ มบั งมาจากการร่วมมือทางการศึกษาโดยมี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
อาชีวะทางด้านการท่องเที่ยว หาดเจ้าสําราญ หาดชะอํา ทางสภาอุตสาหกรรมและได้มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับอาชีวะกับระดับมหาวิทยาลัย
คณะทํางานมีการสานต่อปาเล็มบังหรือไม่

ในเบื้องต้นมีการแต่งตั้งคณะทํางานและแจ้งคณะทํางานเรียบร้อยแล้วส่วนการประชุม
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นักวิเทศสัมพันธ์
สนจ.พบ.
ประธาน

นายอําเภอ
บ้านแหลม

เลขาธิการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
มติทปี่ ระชุม

เลขานุการ

ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี

จะทําหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง
งานบ้ านพี่ เมื องน้ องไม่ ได้ เริ่ มจากภาครั ฐเสมอไปบางครั้ งก็ ภาคเอกชนเข้ ามาร่ วม
ฝากเมืองปาเล็มบัง เมืองทางเกาหลี บริษัทเอกชนได้คุยเรื่องสาหร่ายเพราะเขามีความต้องการ
สาหร่ ายในจั งหวัดเพชรบุ รี ได้ เข้ าไปพบนายอํ าเภอบ้ านแหลมและได้ ขอแบบฟาร์ มทะเล
ตัวอย่างเมืองเพชร น้ํา การเลี้ยง การเพาะ เขาได้รับซื้อสาหร่ายทั้งหมดและเขาได้มาขอเข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเขามีความสนใจแต่อีกประเด็นคือเขามีเรื่องแรงงาน จึงได้แนะนําให้ลอง
ไปหาภาคเอกชน
เมืองซาวเชินเป็นเมืองที่ทําสาหร่ายที่ใหญ่ที่สุดและส่งออกมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้
เขาอยากให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสาหร่ายเพื่อสุขภาพ เรื่องน้ําและชายฝั่งของพื้นที่เราคล้าย
กับของประเทศเขา เพราะพื้นที่ที่นี่เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นหรือสาหร่ายทะเล
ชาวประมงหรื อชาวบ้ านถ้ ามี การส่ งเสริ มการเพาะเลี้ ยงสาหร่ ายทะเลจะมี ช่ องทางการ
เสริมสร้างรายได้มากขึ้น คนที่ได้เปรียบคือคนที่ได้รับอนุญาต
เมื องหู ลู่ เต่ าระดั บความสั มพั นธ์ ของเขาเป็ นระดั บเทศบาลกั บทางเมื องจี นเขามี
ความสําคัญกันทางด้านการศึกษากับเรื่องวัฒนธรรม
รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยในคราวประชุ มคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญ หาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2560 เมื่ อวันพุ ธที่ 18
ตุลาคม 2560 มีมติรับทราบและเห็นชอบให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประสาน
หารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกําหนดแนวทางและเป้าหมายการดําเนินการตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในการนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงขอรายงานความคืบหน้า โดยได้
ดํ า เนิ น การบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นองค์ ค วามรู้ วิ ช าการ และความเชี่ ย วชาญต่ า งๆ จาก
สถาบันอุดมศึกษานําไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน โรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทําให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาคณาจารย์
นิสิต นักศึกษา ครูและนักเรียน ดังนี้
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อที่จะ
วางแผนเชื่อมโยงและติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยทําหน้าที่เป็นกลไกในการจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาด้านอุดมศึกษาตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี โดยขณะนี้มีการเสนอ
โครงการประกอบการของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สําหรับ
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ประธาน

มติทปี่ ระชุม

เลขานุการ

ตํารวจภูธรจังหวัด
เพชรบุรี

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์
2. โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลในโรงเรียนศตวรรษที่ 21
4. โครงการพัฒนาทักษะ การอ่านสะกดคําภาษาอังกฤษ
5. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการจัดการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นคนมาชี้แจงว่าราชบุรี ส่งโครงการแล้วส่วนเพชรบุรียังไม่ได้ส่ง ถ้าครั้งนี้ได้โครงการ
มาแล้วให้ประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าต้องทําอย่างไรต่อไป
และต้องมีความชัดเจนว่าโรงเรียนทั้งหมดอยู่อําเภออะไรแล้วต้องมีหลักฐานการส่งไปให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทราบเป็นหลักฐานด้วยและฝากสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีช่วยตามต่อแล้วมาแจ้งผลความก้าวหน้าในที่ประชุมให้ทราบ
ด้วย
รับทราบและเห็นชอบให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีติดตามผลการดําเนินงาน แล้ว
แจ้งผลความคืบหน้ารายงานให้ที่ประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
3.3 การจัดระเบียบที่จอดรถในตลาดเมืองเพชรบุรี
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญ หาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 18
ตุลาคม 2560 มีมติรับทราบและเห็นชอบให้ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการการจัด
ระเบียบที่จอดรถในตลาดเมืองเพชรบุรี
ในการนี้ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอรายงานผลฯ ดังนี้
ปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรบนถนนในเขตรับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรเมือง
เพชรบุรีมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ประกอบกับผังเมืองเส้นทางการเดินรถในเมืองไม่สามารถขยายออกไปได้
อีกโดยมีสถานที่สําคัญ เช่น สถานที่ส่วนราชการ,วัด,โรงเรียน,สถานประกอบการ หรือ
ชุมชนในพื้ นที่ ซึ่งมาตั้งอยู่ร วมกันในเขตเมื องอยู่เป็นจํานวนมาก และสาเหตุสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ทําให้เสียพื้นผิวการจราจรสําหรับการจอดรถเป็นจํานวนมาก ก็คือ บรรดา
ห้างร้าน ร้ านค้ าหาบเร่แผงลอยที่ นําสิ่ งของมาตั้ งวางขายบนพื้นผิวการจราจรหรือวาง
สิ่งของกันพื้นที่ไม่ให้รถจอดบังหน้าร้านเป็นต้น ทําให้ช่วงเช้ามีประชาชนที่ต้องเดินทาง
จับจ่ายซื้อของในตัวเมือง เดินทางมาทํางานและส่งบุตรหลานในสถานศึกษาต่างๆ โดยมุ่งสู่
ตัวเมืองเพชรบุรี และช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาบุคลากรเลิกงาน ประชาชนที่ต้องเดินทางกลับ
บ้านและมารับบุตรหลานหน้าสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการจราจรบนเส้นทางถนน
เพชรเกษมในช่ วงวั นหยุ ดราชการหรือ วันนั กขั ต ฤกษ์ ซึ่ งเป็น เส้นทางศู นย์ร วมของการ
เดินทางของพี่น้องประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงเดินทางผ่าน เป็นจํานวนมากทําให้ปัญหา
การจราจรหนาแน่นมีการจอดรถไว้บนถนนที่มีการติดตั้งป้ายห้ามจอด จอดรถไว้ในลักษณะ
กีดขวางการจราจร และเส้นทางคู่ขนานบนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี
ซุ ป เปอร์ เ ซ็ น เตอร์ สาขาเพชรบุ รี มี ก ารจอดรถในเขตที่ มี เ ครื่ อ งหมายจราจร
ห้ามจอดรถทําให้การจราจรติดขัด การจราจรไม่คล่องตัว ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ
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ความเดือดร้อน
ดังนั้น สถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี จึงได้จัดทําโครงการ “คืนพื้นผิวจราจรให้แก่
ประชาชน”เพื่อดําเนินการตามนโยบาย 5 จริง โดยมุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน
และภาพลักษณ์ของตํารวจจราจรให้ดีขึ้น ประกอบด้วย การยกรถ คือ มาตรการเคลื่อนย้าย
รถที่จอดผิดกฎหมายออกจากถนน เพื่อคืนผิวจราจรให้กับประชาชนที่ใช้รถคันอื่น ล็อคล้อ
คือ มาตรการใช้เครื่องบังคับล้อกับรถที่จอดผิดกฎหมาย,จับจริง คือ มาตรการบังคับใช้
กฎหมายเด็ดขาดกับผู้กระทําความผิด สุภาพจริง คือ การให้ตํารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุภาพทั้งขณะอํานวยความสะดวกการจราจรและจับกุม บนถนนอย่างยั่งยืนให้มีพื้น
ในการจอดรถ การจราจรคล่องตัว ไม่ ติดขัด สามารถเดิ นทางได้ สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยให้เป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์จะสร้างให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยในการขับขี่และคืนพื้นผิวการจราจรให้
ประชาชนเพราะเป็ น บริ เ วณถนนที่ มี ป้ า ยที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายการจอดรถและเพื่ อ ให้
ประธาน
การจราจรคล่องตัว
ด้วยความเคารพและเห็นใจตํารวจเนื่องจากในจังหวัดเพชรบุรีก็มีพื้นที่เละมานาน
แล้วมีพื้นที่ตลาดเยอะอย่างที่ว่าปากท้องต้องมาก่อนที่จะจัดระเบียบ จากประวัติเพชรบุรีมี
ว่าที่ ร.อ.จิตร์
ถนนที่แคบและมีแนวคิดที่จะมีการเก็บค่าจอดรถคือชั่วโมงแรกฟรีต่อไปคิดเงินตามเวลาที่
ศิรธรานนท์
จอดก็จะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง
ได้รับการร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องบังคับใช้กฎหมาย ขอถามตํารวจว่าพื้นผิวจราจร
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ตํารวจเป็นคนดูแลส่วนฟุตบาทเทศบาลเป็นคนดูแล ไฟเขียว ไฟแดง เทศบาลเป็นคนดูแล
เวลาชํารุด ตอนนี้ถนนพาณิชย์เจริญ 18 เมตร ซึ่งมีสิ่งกีดขวางก้ออยากให้บังคับใช้กฎหมาย
จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าฯ เคยเข้าการประชุมอนุกรรมการจราจรทางบก ตํารวจเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประธาน
กฎหมายดังนั้นการออกประกาศกําหนดความเร็วออกมาจากเจ้าพนักงานตํารวจ เพียงแต่
อนุกรรมการมาดูคือวันนั้นที่ประชุมมีการพูดคุยว่าจะมีการบังคับความเร็วได้มีการเสนอมา 2
เส้น ให้ขับ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาจากหลายๆ ฝ่ายคุยกันในพื้นที่นี้จะขับเร็วไม่ได้เพราะ
อยู่ในพื้นที่ชุมชน และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมีการเสียชีวิตสูง ประกาศนี้จะออกจาก
ตํ า รวจไม่ ใ ช่ อ นุ ก รรมการหรื อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แนวคิ ด ที่ ว่ า ที่ ร .อ.จิ ต ร์ ศิ ร ธรานนท์
เสนอมานั้นน่าจะเป็นกลางที่สุดคือทางตํารวจและเทศบาลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นตลาดโบ๊เบ๊
กฎจราจรตรงนั้นทําพิเศษ ช่วง 05.00 – 09.00 น. เป็นเวลาแม่ค้ารถจะไม่เข้าไปผ่านเลย
แต่หลังจากนั้นแม่ค้าจะรู้ว่าเป็นเวลาของประชาชนเหมือนเป็นการแบ่งเวลาการใช้ถนนที่มี
ความจํากัดและคับแคบ ตัวแทนพี่น้องประชาชนใครจะคุยได้ ฝากทางภาคเอกชนหาข้อมูล
มาบอกเกี่ยวกับเส้นทางการจราจร
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม
เรื่อง เพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
4.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิ จภาพรวมและสภาวะเศรษฐกิ จจั งหวั ดเพชรบุ รี
ตารางแสดงการขยายตั ว/หดตัว ของเศรษฐกิจจั งหวั ดเพชรบุรี เป็นรายเดือ น
ประธาน
ปี 2560 (เทียบเดือนเดียวกันปี 2559)
หอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี
อัตราการ

ภาคการผลิต

การใช่จ่าย

รายได้

๘
เดือน

ขยาย/หดตัว
(%)

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

บริการ

สัดส่วน 11.8
%

สัดส่วน 28.4
%

สัดส่วน 59.8
%

การใช้จ่าย
ภาครัฐ

บริโภค
ภาคเอกชน

การลงทุน
ภาคเอกชน

เกษตรกร

มกราคม

-5.6

-23.8

7.0

-12.3

-27.2

8.6

5.5

-27.5

กุมภาพันธ์

11.4

-45.0

4.5

30.5

-32.8

-12.7

4.0

-52.4

มีนาคม

5.1

1.8

4.7

17.8

-28.4

-17.6

2.4

-7.8

เมษายน

8.8

5.4

0.2

24.0

-47.7

-9.6

3.5

-6.6

พฤษภาคม

-13.0

20.5

4.6

-19.7

-29.4

-12.9

3.7

8.7

มิถุนายน

-3.3

20.3

1.7

-1.8

-47.1

0.1

2.6

7.2

กรกฎาคม

2.7

55.6

0.4

0.5

0.1

12.8

3.1

37.6

สิงหาคม

3.1

17.7

5.5

6.2

-30.0

1.1

3.6

3.9

กันยายน

3.4

-3.1

8.9

5.3

-18.9

6.1

3.1

-12.9

ตุลาคม

4.7

-1.0

7.7

7.0

-18.6

-0.4

3.4

-9.7

พฤศจิกายน
ธันวาคม

ประธานชมรมธุรกิจ
การโรงแรมจังหวัด
เพชรบุรี

ว่าที่ ร.อ.จิตร์
ศิรธรานนท์

การขยายตัว/หดตัว ของเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือภาคอุตสาหกรรม
กับภาคเอกชนส่วนภาคบริการเติบโตพอสมควรถ้าภาคบริการเป็นลบจะส่งผลถึงการเติบโต
ของจังหวัดด้วย แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อภาคบริการก็อาจส่งผลต่อ
การขยายตัวด้วย ครั้งนี้มีสัดส่วนรวมประมาณ 60% ก็ทําให้ส่งผลกระทบพอสมควรส่วนใน
เรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนที่เติบโตจะส่งผลดีกับจังหวัดสะท้อนถึงความมั่นคงใน
นักลงทุนที่สําคัญเรื่องของการเกษตรจะเชื่อมโยงกับรายได้ของเกษตรกรเพราะถ้าดูจาก
ตารางรายได้ของเกษตรกรขึ้นอยู่กับเรื่องปริมาณการผลิตเป็นหลักและที่ส่งผลมากคือเรื่อง
ราคาผลการผลิ ต ที่ ข ณะนี้ ห ลายตัว ตกต่ํ า มากต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเรื่ อ งของการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มด้านผลผลิตด้านการเกษตรให้มากขึ้นด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเน้นเรื่องความคลาสสิคและความนิยม และเรื่องประชาสัมพันธ์ในเชิง
ลึกเพราะมีหลายส่วนที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้า เช่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเช่นกัน
เพชรบุรี แ บ่ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ความเชื่ อ มั่ น ผู้ ป ระกอบการกั บ ความเชื่ อมั่ น ของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการปี 60 ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จะดีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
ช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน-ธั น วาคม เรายั ง มั่ น ใจว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศจะเข้ า มา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ปบาหลี ก็ หั น กลั บ มาเที่ ย วที่ ช ะอํ า มากขึ้ น ส่ ว นความเชื่ อ มั่ น ของ
ผู้ประกอบการจะต้ องเร่งประชาสั ม พั นธ์ ก ารตลาดสําหรับกลุ่ ม ท่องเที่ย วAECและกลุ่ ม
Asean จากการไปประชุมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ที่จังหวัดอุดรธานี ช่วงวันที่ 2-10 ธันวาคม 60 เรามีธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศ 60
จังหวัดเราไประดมความคิดเห็นว่า สปป.ลาว Aec ยังมีแนวโน้มที่ว่าชะอําน่าจะเติบโตขึ้น
แต่ต้องอาศัยบริษัททัวร์ภาคอีสาน

เศรษฐกิจปีหน้าเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือของเศรษฐกิจไทย การส่งออกลบด้วย
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ประธาน

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน

ผู้แทน
คลังจังหวัดเพชรบุรี

มติทปี่ ระชุม
พาณิชย์จังหวัด
เพชรบุรี

การนํ า เข้ า ในเรื่ อ งการศึ ก ษาในขณะนี้ เ ขาเปิ ด ให้ ต่ า งชาติ เ ข้ า มาเปิ ด โรงเรี ย นในไทยได้
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการนั้นเปลี่ยนยากถ้าจะสอนคนให้รองรับ AEC รองรับความเจริญ
เข้าไปให้ไปเรียนโรงเรียนต่างชาติเลย โดยภาพรวมเรื่องเศรษฐกิจที่ประธานหอการค้าจังหวัด
เพชรบุรีได้รายงานคือปีหน้ายังดูไม่ดีแต่ภาคกลางโดยเฉพาะเพชรบุรีเกี่ยวกับสินค้าเกษตร
ด้วยและมีการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวทําให้GDPของจังหวัดดีขึ้น
ในวาระนี้ใน กรอ.มีเกษตรอยู่ด้วยในเวลานําเสนอถ้าจะให้ครบทุกภาคครั้งต่อไปให้
เป็นภาคการเกษตรและในครั้งนี้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ย้ายมาใหม่ซึ่งทานได้ย้ายมา
จากวิ ศ วกรชลประทาน ให้ พู ด นิ ด หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ การนํ า ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ภาพการ
ดําเนินการทางเกษตรให้ในที่ประชุม กรอ.ทราบ
ข้อมูลเปรียบเทียบปี2559กับ2560ตัวเลขที่ออกมาไม่น่าจะใช่เท่าไหร่เดียวจะหา
ข้อมูลมานําเสนอเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
ภาคการเกษตรต้ อ งให้ มี นํ า เสนอ ในส่ ว นของการท่ อ งเที่ ย วเรามากกว่ า จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์แต่เงินได้น้อยกว่าต่างกันที่คนไทยเที่ยวชะอําคนต่างประเทศเที่ยวหัวหิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติบ้านจัดสรรเขาวังเมืองใหม่ได้อนุมัติไป 3 โครงการ ภาคราชการ
มีหน้าที่ช่วยเหลืออุปสรรคที่เขาทํางานไม่ได้ วงล้อเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีก็จะหมุนไป
ในทางการลงทุนของผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี เศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรีเดือน
ตุลาคม ขยายตัว 4.7 % เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนตุลาคม 2560 บ่งชี้เศรษฐกิจ
จังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากด้านอุปโภค สะท้อนจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ขณะที่ด้านอุปสงค์ หดตัวจาก
การบริโภคภาคเอกชนและใช้จ่ายภาครัฐ ด้านรายได้เกษตรกร หดตัวจากปริมาณผลผลิต
และราคาที่ลดลง ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมหดตัวขณะที่ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรา เงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านการคลัง ผลการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลง
รับทราบ
4.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ช ย์ ข อรายงานความเคลื่ อ นไหวดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 โดยสรุ ป จากการประมวลผลดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของ
ประเทศ มีจํ านวนรายการสินค้ าปี ฐ าน 2558 ทั้งหมด 422 รายการ สําหรั บจังหวัด
เพชรบุรีมีรายการสินค้าที่ใช้คํานวณทั้งหมดจํานวน271รายการ ครอบคลุมหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่านและการศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณค่าดัชนี
ราคาผู้ บ ริ โ ภคของ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ป ระจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560ได้ ผ ลดั ง นี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปี 2558 ดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 101.45 ค่าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 (MoM) สูงขึน้ ร้อยละ 0.07

๑๐

มติทปี่ ระชุม

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี

1.2 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.9
1.3 เทียบเฉลี่ย 11 เดือน (AoA) (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน) 2560 เทียบกับ
ระยะเดียวกัน ของปี 2559 สูงขึ้นร้อยละ 0.66
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560 ปี 2558 ดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเท่ากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 102.9
สําหรับเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 102.9
3. การเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด เพชรบุรี เ ดือ นพฤศจิก ายน
2560 ค่าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 (MoM) ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
3.2 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.0
3.3 เที ยบเฉลี่ย 11 เดือน (AoA) (เดือนมกราคม - พฤศจิกายน) 2560 เทียบก
เดียวกันของปี 2559 สูงขึ้น ร้อยละ 1.3
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
1. ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีนิติบุคคลคงอยู่จํานวน 2,304 ราย แยก
เป็นบริษัทจํากัด จํานวน 1,452 ราย ห้างหุ้นส่วนจํากัดจํานวน 851 ราย และบริษัท
มหาชนจํากัด 1 ราย
2. เปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 กับเดือน
มกราคม - เดือนพฤศจิกายน 2560
- จํานวนนิติบุคคลที่มีการจัดตั้ง เพิ่มขึ้น 22 ราย (+10.09%) เงินทุนเพิ่มขึ้น 0.05
ล้านบาท (+0.12% )
- จํา นวนนิ ติบุ ค คลที่ มี ก ารแจ้ง เลิก ลดลง 19 ราย (-18.45 % ) เงิน ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
941.21 ล้านบาท (+602.68 %) เนื่องจากมีนิติบุคคลประเภทที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหารจดแจ้งเลิก โดยมีทุนที่จดทะเบียน 1,000 ล้าน
รับทราบ
4.3 รายงานจํานวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
สถานการณ์การท่องเที่ยว ช่วงเดือนกันยายน 2560-เดือนพฤศจิกายน 2560
ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี - อ.ชะอํา ไม่มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน ทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย
และต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวค่อนข้างไม่มากนัก และไม่คึกคัก เนื่องจากเป็นช่วง
ใกล้ ส อบปลายภาคเรี ย นและเป็ น ช่ ว งฤดู ฝ นที่ มี ฝ นค่ อ นข้ า งตกหนั ก ตลอดทั้ ง เดื อ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ยั ง คงเป็ น กลุ่ ม คนทํ า งานและกลุ่ ม ครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพฯและใกล้เคียง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทําให้
นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้จ่าย และท่องเที่ยวระยะใกล้แทน
ประมาณการจํานวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2560

๑๑
รายการ

เดือนกันยายน

%

ปี 2560

จํานวนผู้เยี่ยมเยือน (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

437,331

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

1,531.18

406,298
31,033
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+ 8.20
+ 6.21
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293.10

+ 14.32
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+ 16.00
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หอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี

ตัวเลขที่นําเสนอใน Royal Coast คือเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวตะวันตกจะเป็น
ตัวเลขทั้งปี จังหวัดเพชรบุรีเป็นอันดับหนึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอันดับสอง จังหวัด
ชุมพรเป็นอันดับสาม จังหวัดระนองเป็นอันดับสี่ แต่ถ้าเป็นช่องรายได้จังหวัดเพชรบุรีเป็น
อันดับสองรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยความแตกต่างของนักท่องเที่ยวกับปริมาณการ
ใช้จ่ายในเพชรบุรีเรายังไม่สามารถดึงเงินของนักท่องเที่ยวได้
รับทราบ
4.4 ผลการสั ม มนาหอการค้ า ทั่ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 35 ระหว่ า งวั น ที่ 17-19
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หอการค้าไทยได้กําหนดจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่
17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ข้า
ร่วมสัมมนาฯประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศผู้แทน
ภาคราชการ สื่ อ มวลชนทั้ ง ส่ ว นกลางและภู มิ ภ าครวมทั้ ง นั ก ธุ ร กิ จ รุ่ น ใหม่ (YEC)
ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ
หอการค้ า ไทยมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น Trade & Services 4.0 ด้ ว ยการใช้ น วั ต กรรม
(Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้
เกิดขึ้นจริง (Execution) ด้วยการพัฒนาและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่
สมาชิ ก 100,000 รายทั่ ว ประเทศโดยเฉพาะใน 3 Value Chains หลั ก คื อ
1) การค้าและการลงทุน
2) เกษตรและอาหาร
3) ท่องเที่ยวและบริการ
ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ Trade & Services 4.0
ซึ่งผลสรุปการสัมมนาทั้ง 3 กลุ่มมีดังนี้
1. เรื่อง Executing Trade and Investment with Inclusive Growth จากแน้วโน้มวิธีทํา
การค้ า เปลี่ ย นไปมากธุ ร กิ จ จะแข่ ง ขั น ที่ ค วามรวดเร็ ว (Economy of Speed) ซึ่ ง
Technology จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว
เข้าสู่ E-Business อีกทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล (Net ประชารัฐ)ให้ทุกหมู่บ้าน
เข้าถึง Internet ได้นั้นหอการค้าไทยจะดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
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จากเรื่องนี้และส่งเสริมให้สมาชิกนํา E-Business มาใช้เป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจ
2. เรื่อง Executing AgricuLture and Food Processing with Inclusive Growth จาก
ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มเริ่มดีขึ้นทําให้ความต้องการอาหารมีมากขึ้น จึงควรจะ
ส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหารของไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันโดยมีแนวโน้มดังนี้
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด
2) การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
3) การสร้างและขยายผลมาตรฐานสินค้า
4) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
5) การตลาดนําการผลิต
3. เรื่อง Executing Tourism and Servicer with Inclusive Growth กลุ่มนี้สรุป
ข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการกระจายรายได้และเพิ่มมูลค่า
สําหรับการท่องเที่ยวและบริการ 3 ประเด็น คือ
1) โครงการ 1 หอการค้าดูแลอย่างน้อย 1 ท่องเที่ยวชุมชน
2) สนับสนุน “ไทยเท่” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่แต่
ละจังหวัด
3) ส่งเสริม Thailand Digital Tourism Platform ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สําคัญที่ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความสะดวก สร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ลดต้นทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
การสัมมนาจะอยู่ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ในงานได้พูดถึงเรื่องไทยเท่
คือความภาคภูมิใจและกล้าทีจ่ ะนําวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยที่ดีงามมาผนวกกับวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์สร้างเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่างมีมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจใน
พื้นที่ แนวคิดไทยเท่เป็นการสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมหรือเรียกว่า Cultural Economy
ดั ง นั้ น การสร้ า งไทยเท่ ต ามแนวคิ ด ไทยเท่ จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องคนไทยทุ ก คนไม่ ใ ช่ เ ฉพาะ
หอการค้า ไทยจะเท่ได้ต้องอาศัยทั้ง รัฐ เอกชน ประชาชน ในการร่วมมือผลักดันให้เกิดขึ้น
จริงโดยในขณะนี้หลายหน่วยงานก็ได้ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดไทยเท่แล้ว อยากจะแจ้งทาง
ภาคเอกชนว่าเรื่องท่องเที่ยวชุมชนตามที่ท่านสมคิดได้พูดทางจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในกลุ่มที่ทํา
มาตรฐานของ CDP (การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน) และมี ชุ ม ชนเป้ า หมายอยู่ 9 แห่ ง และได้ มี
องค์การพื้นที่พิเศษด้านชุมชนมาช่วยทําประเมิน 100 ข้อ ถ้า 9 แห่ง สามารถผ่านการ
ประเมินได้จะทําให้การรองรับนักท่องเที่ยวดูมีมาตรฐานมากขึ้น ตัวเลขตั้งแต่ 1 ต.ค. 15 ธ.ค. 60 เราได้รับงบประมาณลงจังหวัดเพชรบุรี 1,049,000,000 บาท ในเมื่อเงิน
เข้าวงล้อเศรษฐกิจจะต้องหมุนต่อจึงอยากให้มีความเชื่อมั่นในตัวภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
ขอเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งไทยเท่ ภ าคเอกชนต้ อ งการหาแบบฟอร์ ม ที่ ผู้ ว่ าพู ด ถึ ง มาตรฐาน
เพราะฉะนั้นไทยเท่จะมี พร้อมเท่ กําลังเท่ จังหวัดสามารถเอาไปใช้ได้เพราะเป็นมาตรฐาน
ไทยเท่จะร่วมไปถึงการท่องเที่ยว ในลักษณะที่มาจังหวัดเพชรบุรีไทยเท่ของจังหวัดเพชรบุรี
คืออะไร เรื่ออาหาร โรงแรม สินค้า Otop ของที่ระลึก คืออะไร เพื่อจะมาต่อยอดของ
ท้องถิ่นต่อไป
รับทราบ

๑๓

จังหวัดเพชรบุรี

ประธาน

ว่าที่ ร.อ.จิตร์
ศิรธรานนท์

มติที่ประชุม
ประธาน
หอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี

4.5 ทิศทางการลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ตัวเร่งให้ไทยไปสู่ industry 4.0 แบ่งเป็น
first S-curve
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและการพัฒนา
New S-curve
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
4. อุตสาหกรรมดิจิตอล
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เราจะเห็นว่าตอนนี้หนังสือทยอยปิดตัวกันมาก ล่าสุดที่ปิดตัวคือคู่สร้างคู่สม หนังสือ
ในอดีตไม่เหลือแล้วเนื่องจากถูกปิดตัวเพราะคนส่วนมากหันมาอ่านหนังสือทางInternet
ต่อไปสินค้าหรือธุรกิจหลายตัวอาจต้องถูกปิดตัวลงการเปลี่ยนแปลงของโลกตอนนี้เร็วมาก
เราจึงต้องตั้งรับให้ทัน
first S-curve ที่ประธานหอการค้าเขามาโชว์เราได้ทําอยู่แล้วแต่ New S-curve
มาแล้วทําได้ เลยเพราะเป็นเป้าหมายที่จะทําอยู่แ ล้วส่วนเรื่องอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เราไม่มีสถาบันการศึกษาที่จะสอนงานนี้แบบจริงจังเลยนี่
คือปัญหาระบบการศึกษาของไทย
รับทราบ
4.6 โอกาส 10 ธุรกิจที่เติบโตในปี พ.ศ. 2561
10 อันดับ ธุรกิจดาวรุ่งปี 2561
1. ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ (ผู้ให้บริการโครงข่าย)
2. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
3. ธุรกิจ E-Commerce
4. ธุรกิจเครื่องสําอางและครีมบํารุงผิว
5. ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติกธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
6. ธุรกิจ Modem Trade ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
7. ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
8. ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว
9. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจสังหาริมทรัพย์และบ้านเช่าหรือห้องเช่า
ธุรกิจด้านความเชื่อ เช่น โหราศาสตร์ เครื่องรางของขลัง
10. ธุรกิจวัสดุด้านก่อสร้างและรับเหมา

10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2561

๑๔

ประธาน
ประธานชมรมธุรกิจ
การโรงแรมจังหวัด
เพชรบุรี

นายอําเภอ
บ้านแหลม
ประธาน

มติทปี่ ระชุม
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี

มติทปี่ ระชุม

โครงการส่งน้าํ และ

1. ธุรกิจหัตถกรรม
2. ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่
3. สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและวารสาร
4. ธุรกิจการเช่าหนังสือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องเล่น DVD CD
5. ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายแผ่น CD DVD ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
6. ธุรกิจเคเบิลทีวี
7. ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร ยาง ปาร์ม ข้าว
8. ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2
9. ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม
10. ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
ธุ ร กิ จ หั ต ถกรรมที่ ไ ม่ ส วยก็ ฝื น ทํ า อยู่ จ ะเข้ า ค่ า ยการตลาด โอท็ อ บหรื อ sme
บางตัวที่ยังทําเป็นหัตถกรรมไม่ได้ที่จะยกเลิกมีแต่จะให้ปรับปรุง
ดาวรุ่งเรื่องท่องเที่ยวคือต้องขอบคุณนายอําเภอหนองหญ้าปล้องได้ก่อตั้งชมรม
ท่องเที่ยวอําเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี อยากให้ทุกอําเภอที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว ดึงภาคเอกชนมาตั้งชมรมท่องเที่ยวของอําเภอ อําเภอหนองหญ้าปล้องเน้น
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรีต้องขับเคลื่อนไปทั้ง 8 อําเภอ แล้วเชื่อมไปยัง
กลุ่มจังหวัด
ถ้าเป็นกลุ่มเชื่อมความหลากหลายที่คุณวสันต์แจ้งนั้นยังไม่ชัดเจน ตอนนี้ที่อําเภอ
บ้านแหลมได้ทําคือการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นที่ต่างคนต่างขาย เวลาใครที่ต้องการจะซื้อ
ใครรู้ก็รีบเก็บมาขาย สุดท้ายของกินไม่ได้เพราะของไม่ได้คุณภาพราคาจึงตกลงเรื่อยๆ ตอนนี้
ได้เรียกมาคุยเพื่อที่จะรวมกลุ่มกัน
อํ า เภอหนองหญ้ า ปล้ อ งทํ า เรื่ อ งน้ํ า พุ ร้ อ น เพราะมาประชุ ม ได้ รั บ รู้ เ รื่ อ งเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันตกเราจะเชื่อมน้ําแร่ที่ระนอง น้ําพุร้อนที่ละแม จ.ชุมพร ชีวา
ศรมที่ประจวบคีรีขันธ์ น้ําพุร้อนที่ อ.หนองหญ้าปล้องและปิดท้ายที่ จ.กาญจนบุรี จึงได้ตั้ง
เป็นชมรมขึ้นมา
รับทราบ
4.7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ (BOI)
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาคือ ด้านการท่องเที่ยว ปีนี้มีเรื่องของการส่งออกที่ชัดเจนทํา
ให้ภาคการผลิตใช้การผลิตมากขึ้น ทําให้ภาคเอกชนขยายตัวส่งผลให้การส่งออกดีถึงปีหน้า
การลงทุนของ Boi เป็นหน่วยงานที่ผลักดันประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 การลงทุนที่
เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย พั ฒ นา ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ล งทุ น ได้ น้ อ ยส่ ว นโครงการที่ ส ภา
อุ ต สาหกรรมได้ ทํ า ในช่ ว งปี ก ว่ า คื อ ร่ ว มกั บ สถาบั น พลั ง งานและได้ ง บมาจากกระทรวง
พลังงานกับโครงการที่ชื่อว่า Energy Points ได้รับสมัครโรงงานเข้ามา 26 โรงงานและทั้ง
26 โรงงาน ได้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเป็ น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ทํ า แบบประหยั ด พลั ง งานมากขึ้ น ทั้ ง 26
โรงงานได้รับทุนสนับสนุนหากโรงงานมีการลงทุนโดยการซื้อเครื่องจักรใหม่หรือปรับปรุง
เครื่องจักรเดิมเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยช่วย 30 %
รับทราบ
4.8 ปัญหาน้ําท่วมและแนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพชรบุรี
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทํ า ให้ เ กิ ด เป็ น อุ ป สรรคในเรื่ อ งการพั ฒ นาด้ า นการ

๑๕

บํารุงรักษาเพชรบุรี

มติทปี่ ระชุม

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ตัวเลขหลังปี 2546 คือสร้างเขื่อนแม่ประจันต์
เสร็จแล้วตัวเลขน้ําที่ผ่านเขื่อนเพชรบุรีมานั้นจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ปลอดภัย
น้ําที่มาจาก อ.แก่งกระจาน และ อ.หนองหญ้าปล้อง รวมมาเป็นแม่น้ําเพชรบุรี ในส่วนของ
น้ําท่วม 2546จะเป็นพื้นที่แถว ปึกเตียน หาดเจ้า แหลมผักเบี้ย และบ้านแหลม แล้ว
ปัญหาเมื่อปี 2559-2560 ที่ว่าหนักเนื่องจากท้ายเขื่อนแม่น้ําเพชรบุรีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเยอะมากมีการทําผนังกั้นน้ําในส่วนพื้นที่เขต อ.บ้านลาดทําให้ปริมาณน้ําที่เคยไหลออก
ด้านข้างทําให้ไปท่วมพื้นที่การเกษตรได้นั้นขณะนี้ไม่มีน้ําไหลออกมาแล้ว และน้ําก็จะไหล
เข้าสู่ตัวเมืองซึ่งตัวเมืองเพชรบุรีรับน้ําได้ 150 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่จะทํา
อย่างไรที่จะให้น้ําส่วนเกินในจังหวัดเพชรบุรีไล่ออกลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สภาพเหตุการณ์เมื่อปี 2560 ฝนที่ตกลงมาที่ลุ่มน้ําแม่ประจันต์ซึ่งพื้นที่รับน้ําใต้
เขื่อนมีพื้นที่ 663 ตารางกิโลเมตร ข้างบนรับน้ําได้ 452 ตารางกิโลเมตร
พื้ น ที่ ฝ นที่ ต กโซนนี้ ทํ า ให้ มี น้ํ า 53 ล้ า นลบ.ซม. ทํ า ให้ เ กิ ด น้ํ า หลากลงสู่ แ ม่ น้ํ า เพชรบุ รี
พอมาถึ ง เขื่ อ นเพชรบุ รี ก็ พ ยายามเอาน้ํ า ออกสู่ ค ลองส่ ง น้ํ า ของกรมโยธา ฝั่ ง ซ้ า ยฝั่งขวา รวมแล้วได้ประมาณ 46 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ําอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน ปริมาณน้ํา
วันที่ 18 ธ.ค. 60 = 454.937 ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้ 389.937 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บ
น้ําแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณน้ํา วันที่ 18 ธ.ค. 60 = 31.470 ล้าน ลบ.ม.
ใช้การได้ 29.430 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ําห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณน้ํา วันที่
18 ธ.ค. 60 = 23.463 ล้านลบ.ม. ใช้การได้ 20.463 ล้านลบ.ม.
แผนงานติดตั้งเครื่องสูบน้ํา-เครื่องผลักดันน้ํา
1) ช่วงวันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2560
(ติดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อม 16 จุด)
- เครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว 8 เครื่อง , 10 นิ้ว 6 เครื่อง , 12 นิ้ว 4 เครื่อง
2) ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560
(ติดตั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักในแต่ละพื้นที่ 13 จุด) เครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว 18 เครื่อง
3) ช่วงวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560
(ติดตั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักในแต่ละพื้นที่ 10 จุด)
- เครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว 8 เครื่อง , 10 นิ้ว 1 เครื่อง , 12 นิ้ว 1 เครื่อง รวม
46 เครื่อง
4) ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ํา 44 เครื่อง
โครงการที่จะแก้ต่อเพื่อลดความเสียหายให้มากที่สุดมีหลายมาตรการในเวทีอื่นจะมี
ความชัดเจนมากขึ้น เช่น โครงการขุดลอกแม่น้ําเพชรบุรีฯ
รับทราบ

เลขานุการ

4.9 โครงการรถบรรทุกสีขาว
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงว่ารัฐบาลได้มีนโยบายในการ
เข้มงวดกวดขันน้ําหนักรถบรรทุก ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ประธาน
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม
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ถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่าที่กําหนด ปัญหาการบรรทุกน้ําหนักเกินเป็นปัญหาที่ทุก
ภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันดูแลและแก้ไข เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ําหนักเกิน
กว่ า ที่ อั ต รากฎหมายกํ า หนดเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กรมทางหลวงจึ ง ได้ เ สนอโครงการ
รถบรรทุกสีขาว ซึ่งเป็นนโยบายประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีผลการดําเนินงานเป็น
ที่น่าพอใจ โดยขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเป็นการปฏิบัติงาน
เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคผู้ ประกอบการขนส่ ง ในระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้การดําเนินโครงการรถบรรทุกสีขาวมีการบูรณาการเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
จังหวัดจะได้มอบหมายให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ดําเนินโครงการฯ ตามนโยบายดังกล่าวต่อไป
ประสานขนส่งเรื่องรถบรรทุกที่น้ําหนักเกินและหามาตรการอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้
เกิดอันตราย
รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 สถานที่และสินค้าที่จะจําหน่ายเพิ่มเติมในตลาดประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ดําเนิน
โครงการตลาดประชารั ฐ ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท
ประชารัฐสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙
ประเภท ได้แก่ ๑) ตลาดประชารัฐ Green Market ๒) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
๓) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ๔) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
๕) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ๖) ตลาดประชารัฐ Modern Trade
๗) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ๘) ตลาดประชารัฐต้องชม
๙) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยาย
พื้นที่ตลาดเดิม และ/หรือเพิ่มวันทําการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขายต่อไป
ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มี
สถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขายโดยให้ดําเนินการ รับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ และให้ ดํ า เนิ น การเปิ ด ตลาดพร้ อ มกั น ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
จังหวัดเพชรบุรี มีตลาดประชารัฐ ทั้งหมด ๗ ประเภท
๑) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน่วยรับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๒) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ หน่วยรับผิดชอบ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
๓) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด หน่วยรับผิดชอบ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

๑๗

วัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี
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๔) ตลาดประชารัฐ Modern Trade หน่วยรับผิดชอบ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด และสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
๕) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. หน่วยรับผิดชอบ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
(สาขาบ้านลาด)
๖) ตลาดประชารัฐต้องชม หน่วยรับผิดชอบสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
๗) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม หน่วยรับผิดชอบ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งทางสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรีจะเปิดโครงการ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริเวณที่จะเปิดจุดแรกคือตรง
ถนนคลองกระแชงด้านในของวัดพลับ บริเวณลานสุนทรภู่ จะเชื่อมโยงไปที่ตลาดริมน้ํา จะ
นําผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนเรื่องของตลาดวัฒนธรรม ในครั้งต่อไปจะเปิด เดือนละ 1
ครั้ง ทุกวันจะเชื่อมโยงกับเรื่องถนนคนเดิน หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตลาดได้
เปิ ด รั บ ลงทะเบี ย น วั น ที่ 10-30 พฤศจิ ก ายน 2560 จํ า นวน 980 กว่ า ราย
ถนนสายวัฒนธรรมจะมารองรับการท่องเที่ยว ถ้าถนนคนเดินที่ชะอําทําให้คนมาพัก
ได้รายจ่ายที่จะใช้ในตัวเมืองก็จะทําให้ถนนเส้นนี้มีการรองรับการท่องเที่ยวกลางคืนได้ดี
ตลาดแต่ ละประเภทจะไม่เหมือนกั นเช่น ตลาด พช.จะเป็นสินค้าโอท็อบเข้ากับตลาด
ประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ถ้าเป็นหัตถกรรมจะเข้ากับตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
รับทราบและเห็นชอบ ให้ทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์เรื่องตลาดประชารัฐเพื่อต้องการแก้ไข
ปัญหาโดยให้มีสินค้าที่น่าสนใจมีความหลากหลายมีผู้ประกอบการรายใหม่ และขอให้มีทั้ง
2 แบบ คือ Demand & Supply รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาสถานที่/
พื้นที่ใหม่ด้วย เช่น โรงงานและสถานที่ประกอบการ
เรื่องอื่นๆ
6.1 การรับรางวัลตลาดประชารัฐ
จังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ
1. บริษัทเชิดชูเกียรติ คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.รางวัลด้านผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
3. รางวัลด้านการบูรณาการความร่วมมือ
จังหวัดเพชรบุรีเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ได้รับ 3 รางวัล
- วันที่ 26 ธันวาคม 2560 จะมีการปิดตัวอย่างข้าว ธกส. (ข้าวเพชรพริบพรี) เพื่อพลักดัน
เข้าสู่ร้านอาหาร
ธกส. ได้สนับสนุนข้าวหอมเพชรบุรี โดยใช้ชื่อเพชรพริบพรีและจะมี MOU โดยมี
ประชาชนนี้เป็นคนผลิตข้าวเองและจะมีงาน MOU วันที่ 26 ธ.ค. 60 โดยฝากให้ใช้ข้าว
เพชรพริบพรี เพราะเป็นแบรนด์ของคนเพชรบุรีและจะทําให้ชุมชนที่ปลูกมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้วย
รับทราบ
17.00 น

