รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
............................
ผู้มาประชุม
1. นางสาวเอกรัตน์
2. พ.อ.นรินทร์
3. พ.ต.อ.ปัญจพล
4. พ.อ.พล
5. นางสาวสายใจ
6. นางพิมพ์นิภา
7. นางสาวฤทัยกาญจน์
8. นายวิชาญ
9. นายฑนพัฒน์
10. นางสาวสุกัญญา
11. นางสมคิด
12. นายบุญยอด
13. นายธานินทร์
14. นางสุนันท์
15. นางโสภา
16. นายสมภร
17. นายชนพหล
18. นายวุฒิพงษ์

นาคาคง
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
สายกระสินธุ์
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ชานาญหมอ
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ทิมทอง
(แทน) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี
ศิริทัพ
(แทน) คลังจังหวัดเพชรบุรี
กลัดเข็มเพชร
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นาคเส็ง
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ม่วงใหม่
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
อังศุภานิช
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ทรัพย์ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
มุ่งลิ้ม
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ
มาคล้าย
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเจ้าสาราญ
ถิตตยานุรักษ์
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร
มาลัยเลิศ
ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี
ทัพนาค
ผู้แทนสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ส่งเสริพม เกษตรจังหวัปลัดเพชรบุ
ดจังหวัรดี เพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการร่วม
สุภัควนิช
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการร่วม

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ลาประชุม
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดเพชรบุรี
3. ปราชญ์ชาวบ้าน
4. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกิตติกา
2. นางสาวอุดม
3. นายฉัตรชัย
4. นายวัฒนา
5. นายชาลี
6. นายนันทวัฒน์
7. นายวิศรุตติ
8. นางสาวพัชรศรี
9. นายนิพล

เรืองรัตน์
อ่วมละออ
สมานมิตร
นกแก้ว
ฉ่าแช่ม
พรายเสถียร
หุ่นงาม
สมบัติทวีพูน
ไชยสาลี

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ประมงจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
(แทน) ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
/นางสาวณัฐพร...
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10. นางสาวณัฐพร
11. นายชัยรัตน์
12. นายฉัตรมงคล
13. ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์
14. นางสาวมนัสวี
15. นางสาวศิริวรรณ
16. นางสาวกุลธิดา
17. นางสาวอุมาภรณ์
18. นายพฤศหิรัญย์
เริ่มประชุม

เพชรสวัสดิ์
สุอังควาทิน
หนูพลาย
ใคร่ครวญ
นฤดีศรีอุทัย
อยู่เย็น
สินธุ์แดง
มั่งถึก
น้อยวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พนักงานทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้ เ ปิ ด การประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นไทยไปด้ ว ยกั น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ครั้ ง ที่
3/2563 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

เลขานุการ
(หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี)

ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี /เลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จั งหวั ดเพชรบุ รี ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว จ านวน 9 หน้ า จึ ง ขอให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี พิจารณารับรองรายงานการประชุม
และหากคณะกรรมการฯ ท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้ง
ให้ทราบด้วย

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ
(หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี)

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบตามแนวทางที่กาหนด แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
1.เรื่ อ งการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการขับ เคลื่ อนไทยไปด้ว ยกั นระดับ จัง หวั ด และที่แ ก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ 2.ผลการด าเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นไทยไปด้ ว ยกั น ระดั บ จั ง หวั ด
3.การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่
จังหวัด

ประธาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่รับผิดชอบแนวคิด
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าในส่วน
ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ ร ายงานปั ญ หาให้ ท างรั ฐ บาลทราบ ได้ ม อบหมายให้ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ในส่วนของปัญหาน้าเสียของกลุ่มผู้ เลี้ยงหอย
ในพื้นที่อาเภอบ้านแหลม ฟาร์มเลี้ยงหมูพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เป็นฟาร์มใหม่ได้ดาเนินการ
ให้ มีร ะบบบ าบั ดน้าเสี ยทุกฟาร์มแล้ ว และถ้ามีการแก้ไขปัญหาได้ครบแล้ ว ท่านจะมา
ตรวจเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

การติดตามประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน จาเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพชรบุรี
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีการ
เสนอประเด็น ปัญ หาความเดือ ดร้อ นของจัง หวัด เพชรบุร ี ออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แ ก่
กลุ ่ม ปัญ หาด้า นเศรษฐกิจ กลุ่ มปัญหาด้านสังคมและความมั่นคง และกลุ่ มปัญหาด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ใ ห้ ห น่ ว ยเลขานุ ก าร
แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ ไ ปรวบรวมข้ อ มู ล ในรายละเอี ย ดเพื่ อ น าเสนอให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้จึงขอให้หน่วยงาน
ได้น าเสนอ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานในส่ว นที่เกี่ยวข้องตามประเด็นปัญหาความ
เดือดร้อน ดังนี้
4.1 กลุ่มปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
- สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ปัญหาเดิมที่เคยรายงานคือสถานประกอบการด้านสุ ขภาพ สปาและนวด ปัญหาทางด้าน
ผู้รับบริการลดลงตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นและประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องดู
สถานการณ์ต่อไป และด้านการพัฒนาบุคลากร ในด้านการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
แผนไทยได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี จะมีการจัดอบรม กิจกรรมหลักสูตรแพทย์
แผนไทย 150 ชั่วโมง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์
แผนไทยของเขต จะมีกิจกรรมที่จะจัดอบรม ทั้งนี้รอว่าได้รับจานวนโควตาที่จะอบรมในส่วน
ของจังหวัดเพชรบุรี และเขต 5 ซึ่งจะคัดเลือกผู้ที่มีความประสงค์ที่จะอบรมหลักสูตรแพทย์
แผนไทยต่อไป

-

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี

/ประธาน...
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ประธาน

มาตรการในเรื่องของสถานบริการให้นวดแพทย์แผนไทยตอนนี้ยังเปิดได้ แต่ ว่ามีผลกระทบ
ทางด้านผู้รับบริการลดลง ต้องรอความมั่นใจกับกิจกรรมอื่นๆ อีกสักระยะ

ผู้แทนประมง
จังหวัดเพชรบุรี

ในส่วนด้านประมงมีปัญหาด้านกุ้งขาวมีโรคทาให้กุ้งโตช้าและไม่กินอาหารทาให้ตายก่อนจับ
ทาให้ต้นทุนอัตราการเลี้ยงสูง ขณะนี้กรมประมงได้จัดทาโครงการเพิ่ม ขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 โดยโครงการ
สนับสนุนเงินสมทบค่าลูกพันธ์กุ้งขาวให้แก่เกษตรกร รายละไม่เกิน 40,000 บาท เพื่อเป็น
โครงการบรรเทาความเดื อดร้ อนของเกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้ งขาวรายย่ อย และปั ญหาด้ าน
ปลากะพงราคาตกต่า ได้นารายชื่อเกษตรกรและประสานทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดาเนินการ
ต่อไปแล้ว

ประธาน

ฝากฝ่ายเลขานุการแจ้งพาณิชย์ มีช่องทางช่วยเหลืออะไรบ้ าง และให้เพิ่มพาณิชย์จังหวัด
เข้าร่วมเป็นกรรมการ ในส่วนปัญหาทางด้านหอยแครงมีการแก้ไขหรือยัง

ผู้แทนประมง
จังหวัดเพชรบุรี

ตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงที่บางตะบูนเลี้ยงไม่ได้ เพราะพื้นดินแข็ง ผลผลิตได้น้อย

ประธาน

ที่ส่วนกลางได้เก็บดินไปวิจัยผลทราบเมื่อไหร่

ผู้แทนประมง
จังหวัดเพชรบุรี

ยังไม่ได้ส่งเรื่องกลับมา เพราะต้องให้ศูนย์ชายฝั่งแหลมผักเบี้ยส่งเรื่องไปที่ศูนย์นราธิวาส

ประธาน

ติดตามผลว่าเป็นอย่างไร

ผู้แทนสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี

ด้านเกลือทะเล ปัจจุบันในส่วนของสหกรณ์ 3 จังหวัด เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
มีปริมาณเกลือค้างสต็อก ประมาณ 140,000 ตัน ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ
400,000 ตัน สมุทรสงคราม 20,000 ตัน สมุทรสาคร 20,000 ตัน ปัจจุบันทางกลุ่ ม
สหกรณ์เกลือทะเลไทยได้มีการสารวจข้อมูลความแน่นอน ความชัดเจนของเกลืออีกครั้งหนึ่ง
ปัญหาด้านเกลือสินเธาว์ตีตลาดจากการประกาศทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการบริโภค
เกลือ ต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิกรัม และไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อเกลื อ
บริ โภค ๑ กิ โลกรั ม และปั ญหาด้ านการน าเข้ าเกลื อจากต่ างประเทศ ท าให้ ราคาเกลื อ
ในท้องถิ่นตกต่า เกษตรกรไม่สามารถส่งออกเกลือได้ในราคาที่คุ้มทุน ทาให้เกษตรกรไม่มีเงิน
มาชาระหนี้เงินกองทุนเกษตรกร แนวทางการแก้ไขคือ ปัญหาการนาเข้าเกลือจากต่างประเทศ
มีคณะกรรมการการพัฒนาเกลือทะเลไทย ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ทางกรมศุลกากรตรวจสอบการ
นาเข้าเกลือว่าวัตถุประสงค์การนาเข้าเกลือเพื่ออะไร ปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อกมอบหมาย
ให้ ทางกรมศุ ลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ดาเนินการโดยสานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีสารวจเกลือคงเหลือและประสานงานกับ
กรมการค้าภายในเพื่อแก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก ซึ่งมีการให้สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีนาเกลือไป
ขายในธงฟ้า เบื้องต้นได้มีการสารวจแล้วแต่ยังไม่ได้นาเกลือไปจาหน่ายร่วมกับธงฟ้า สาหรับ
เกษตรกรท านาเกลื อ การช าระหนี้ กองทุ นปั จจุ บั นได้ มี การท าหนั งสื อขอผ่ อนผั นแล้ ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สาหรับคณะกรรมการมีมติ 3 แนวทาง
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1.มี การกระจายเกลื อผ่ านธงฟ้ าราคาประหยั ด 2.น าสิ นค้ าเกลื อทะเลเข้ าร่ วมกิ จกรรม
กระทรวงพาณิชย์ 3.นาสินค้าเกลือทะเลจัดจาหน่ายเป็นกระเช้าของขวัญ อยู่ช่วงระยะเวลา
ดาเนิ นการ และประสานกับเครือข่ายสหกรณ์ในจั งหวัดต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการ
จาหน่ายเกลือซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือบ้างจากสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดต่างๆ
ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย OTOP
จังหวัดเพชรบุรี

เช็คเกลือแล้วไม่มีไอโอดีน ถ้านาไปทาเป็นของขวัญให้ผสมไอโอดีน ไม่ขายราคาแพง และให้
เขียนว่าดอกเกลือเสริมไอโอดีน

ผู้แทนท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ ม.ค-ต.ค.
ยอดรายได้และสถิตินักท่องเที่ยว เริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมกราคม ลดลงประมาณ 8% หลังจาก
กุมภาพันธ์ลดลงมาเรื่อยๆ เดือนเม.ย.-พ.ค. ลดลงเกือบ 100% เดือนกรกฎาคมมีการท่องเที่ยว
มากขึ้ น สถานการณ์ การท่ องเที่ ยวดี ขึ้ นเรื่ อยๆ จนถึ งเดื อนตุ ลาคม มาตรการการกระตุ้ น
เศรษฐกิจที่รัฐบาลช่วย โครงการต่างๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยผ่อนคลาย
ให้ มี นั กท่ องเที่ ยวมี การหมุ นเวี ยนเศรษฐกิ จ มี ประชาชนมาเที่ ยว มาใช้ สอยเพิ่ มมากขึ้ น
ปัจจุบันเดือน พ.ย.-ธ.ค. ต้องดูยอดตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่มลดลง

ประธาน

ถ้ามีเบาะแสการเคลื่อนย้ายต่างด้าวให้รีบแจ้งข่าว

ผู้แทนอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี

ยังไม่กระทบด้านเศรษฐกิจ มีการแจ้งประกอบกิจการอยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่มกราคม ถึงปัจจุบัน
จานวน 26 โรงงาน อยู่ระหว่างขออนุญาตตั้งใหม่ประมาณ 18 โรงงาน แจ้งเลิก 13 โรงงาน
แต่ไม่ได้เกิดจากผลกระทบโควิด-19 ได้แจ้งผู้ประกอบการโรงงานให้คัดกรองพนักงานก่อน
เข้าโรงงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

แรงงานจังหวัด
เพชรบุรี

มติที่ประชุม

4.2 กลุ่มปัญหาด้านสังคมและความมั่นคง
- สานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
2 ประเด็น คือ ตาแหน่งงานว่าง กับผู้ว่างงานไม่ตรงกัน แรงงานที่จบระดับสูงไม่ลดคุณวุฒิ
มาทางานระดับต่ากว่า มีปัญหาทุกจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีว่างงาน 3,552 คน ปัญหาการ
ว่ างงานของจั งหวั ดเพชรบุ รี ไม่ เป็ นปั ญหา ปั ญหาคื อคนที่ เรี ยนไม่ ตรงกั บต าแหน่ งงาน
ที่ต้องการ กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแก้ไขโดย สานักงานพัฒนา
ฝี มื อ แรงงานโดยต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพฝี มื อ แรงงานที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ต รงกั บ งานที่
สถานประกอบการต้องการ ในปี งบประมาณที่ผ่านมามีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จานวน
1,520 คน 1.ฝึกยกระดับฝีมือ 62 คน 2.ทดสอบมาตรฐานฝีมือ 20 คน 3.พัฒนาศักยภาพ
แรงงาน 20 คน 4.พั ฒ นาทั ก ษะก าลั ง แรงงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว 120 คน
5.เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 110 คน 6.ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 84 คน
7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,104 คน
สามารถแก้ปัญหาตาแหน่งงานว่างที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิได้ระดับหนึ่ง
รับทราบ
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ผู้แทนผู้อานวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี

4.3 กลุ่มปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
มีการขับเคลื่อนหลายรูปแบบ ในส่วนของน้าเสียมีการดาเนินการตั้งแต่ปี 2560 ร่วมกับ
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม มีการแต่งตั้งคณะทางาน คณะอานวยการแต่ละ
จังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด เกษตรและสหกรณ์เป็นฝ่ายเลขานุการ มีการขับเคลื่อนอยู่และ
รายงานทางเกษตรและสหกรณ์อยู่เป็นระยะ

ผู้แทนเกษตรและ
มีการประชุมล่าสุดปี 2561 มีการปรับปรุงคาสั่ง เพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีผ่ ่านมามีการประชุมร่วมกับจังหวัดราชบุรี ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีไม่มีปัญหามีการ
ขับ เคลื่ อนกัน อยู่ ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่ ว นของฟาร์มหมูจังหวัดราชบุรีมีการ
ลักลอบปล่อยน้าเสียอยู่ ยังแก้ไขไม่ได้
ประธาน

ฝากเกษตรและสหกรณ์ประสานจังหวัดราชบุรีติดตามอยู่เรื่อยๆ

ผู้แทนประมง
จังหวัดเพชรบุรี

การแก้ไขระดับจังหวัดเกินศักยภาพของหน่วยงาน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลม
เสนอจัดทาโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์การอนุบาลสัตว์น้า จัดการมลพิษในพื้นที่ทะเลอ่าว
ไทยตอนบน คณะทางานประสานงานเสนอโครงการ ภาคประชาชน ส านักงานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี จัดทาเสนอโครงการ 34 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณา

เลขานุการ
(หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี)

ฝากเรื่องการติดตามปัญหาทั้ง 3 ประเด็น ให้เป็นรูปธรรม เพราะรัฐมนตรีฯ จะมาตรวจติดตาม
อีกครั้ง ส่วนหนึ่งให้จังหวัดแก้ไขแต่ถ้านอกเหนือเกินศักยภาพในเรื่องของงบประมาณให้ทาเป็น
แนวเสนอทางรัฐบาลดาเนินการ

ประธาน

ปั ญ หากลุ่ ม ชาวประมงบางตะบู น ผู้ เ ลี้ ย งหอย หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง ต้ อ งให้
องค์ความรู้มากกว่านี้ว่าจะแก้ไขอย่างไร

แรงงานจังหวัด
เพชรบุรี

การแก้ไขปัญหาของกระทรวงแรงงาน เรื่องคนว่างงานกับตาแหน่งงานว่างไม่ตรงกัน ยังไม่
สามารถปรับได้

ผู้แทนศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี

ทางโรงเรียนยังมีการจัดเวรทาความสะอาด วิชางานบ้านยังมีอยู่ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา

เลขานุการ
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี

ต้องประชาสัมพันธ์การเรียนว่าสอดรับกับการทางานด้านไหน

จัดหางาน
จังหวัดเพชรบุรี

ต้องปรับทัศนคติผู้ปกครองและเด็ก เด็กต้องประเมินตัวเองเปลี่ยนแนวคิดใหม่

ประธาน

ปรับเชิงโครงสร้าง ให้แรงงานทาข้อเสนอจะต้องปรับ Mindset ของผู้ปกครอง
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ประธานหอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการค้าขาย ทางการเกษตร มีผลสารวจทาง
หอการค้าไทย ผู้ประกอบการขนาดใหญ่สามารถปรับตัวได้ ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ที่มีจานวนมากไม่สามารถปรับตัว ได้ ผลสารวจเพราะว่าไม่ทราบว่าจะปรับตัวอย่างไร
ไม่มีองค์ความรู้ ภ าวะการตลาดยังไม่มี เรื่องเงินทุนเนื่องจากผู้ประกอบการขนาดเล็ ก
ไม่สามารถหมุนโชว์ได้ ในส่วนนี้จะมีการยืดระยะเวลาและพักการชาระหนี้ สถานการณ์
ปัจจุบัน คาดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช้มาตรการเดิม เสนอเรื่องการส่งเสริม
การค้าออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการ

ผู้ประสานงาน
กลุ่มคนรักเมืองเพชร

เรื่องทางด้านการศึกษา ปรับทัศนคติผู้ที่ดูแลหลักสูตร

ประธาน

ทุกคนต้องช่วยกัน ทางจังหวัดจะช่วยผลักดันระบบในเรื่องของการศึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ปิดการประชุม

15.00 น.

ลงชื่อ ศิริวรรณ อยู่เย็น ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวศิริวรรณ อยู่เย็น)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงชื่อ กิตติกา เรืองรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกิตติกา เรืองรัตน์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

