รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายประภัสสร์
2. นายธีรพัฒน์
3. ดร.อภิวัฒน์
3. นางอังคณา
4. นางเย็นตา
5. นางสาวเอื้องพร
6. นางพรรณพิมล
7. นางสาวสรณา
8. นายคณิต
9. นายกุมพล
10. นายภิญโญ
11. นายเอกพงษ์
12. นายสิทธวีร์
13. นายสมชัย
14. นายธงชัย
15. นายนยพัฒน์
16. นายจุตติ
17. นายวีระชัย
18. นายชวพล
19. นายวรวุฒิ
20. นายโกศล

มาลากาญจน์
คัชมาตย์
วังวิวัฒน์
ชิตะติตติ
ครุวรรณ
นพคุณ
ฉายาจิตชยวัศ
บุญกาเนิด
กายสอน
ศรีเมธากุล
หลงผดุง
ศิริพันธ์
ปัทมนิธิวรกิตติ์
ภู่ศาสตร์
เวทีกูล
มั่นณิชนันทน์
กิ่งพะโยม
ตันตระวาณิย์
วัฒนพรมงคล
บุญเพ็ญ
หนูสมแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
คลังจังหวัดสมุทรสาคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
แทน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แทน เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสาคร
แทน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจเร่งด่วน
1. ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ปรีชา
2. นายอานาจ
3. นายสนธยา

ศิริแสงอาราพี
หนูทอง
บุญสุข

4. นายชัยยุทธ
5. นางอรวรรณ

ถมกระจ่าง
หลายประดิษฐ์

6. นายธรรมนูญ
7. นายสมพงษ์
8. นายนิรัตน์

นิลสลับ
เพชรนาค
ฐากูรบุตร

ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง
เขต 1 (สมุทรสาคร)
หัวหน้าสานักงานสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงสมุทรสาคร
แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
9. นายไพบูรณ์...

-29.
10.
11.
12.
13.

นายไพบูรณ์
นายจรัญชัย
นายกิตติ
พ.ต.ท. วัชรพล
ร.ต.ท. สุชิน

วังสนตระกูล
ก่อศรีพิทักษ์กุล
ทรัพย์ประสม
สว่างแผ้ว
เขียวแก้ว

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายทวีศักดิ์
นายสาธิต
นายวิรัช
นายนพดล
นางสาวอรุณศรี
นางภาส์ศศิ
นางสาวสุภาพร
นายวิลาศ
นายสมศักดิ์

บูรณดิษฐ์
แสงนิล
สารทรานุวัฒน์
วงศ์ทองดี
บุญมาศิริ
สมิทธากร
อินคา
สุริวงษ์
ดารารัตนโรจน์

23. ดร. บุศรินทร์
24. นายสุรชาติ

สุจรติจันทร์
บุญมามอญ

25. นางสาวขนิษฐา ยินดี
26. นางสาวพัชริดา ดารงคุณาวุฒิ
27. นายณัฐพันธุ์

เกตุแก้ว

28. นางสาวเรณุกา

สมนิยาม

29. นางสาวพัชรา

ผ่องใส

30. นางสาวนฤมล

รูปหุ่น

31. นายชาญชัย

เปลี่ยนรัมย์

32. นางสาวทียารัชต์ นิลนัครา
33. นางสาวจันทร์จิรา สุขสมบูรณ์
34. นายเทอดศักดิ์

ศรีดาวเรือง

35. นางสาวชนาพร ทิปิวาส

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
สารวัตรสถานีตารวจน้า 4 กองกากับการ 4
กองบังคับการตารวจน้า
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
แทน เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เริ่มประชุม...

-3เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกรั ฐ มนตรี มี ก าหนดการเดิ น ทางมาตรวจราชการในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 6 มีนาคม 2561
ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีจึงได้กาหนด
จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จั งหวัด สมุ ท รสาคร (กรอ.สค.) ครั้ งที่ 1/2561 ในการรั บ ทราบมุ ม มอง ทิ ศ ทางความ
ต้องการ ของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้การต้อนรับในครั้งนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครั ฐและเอกชนเพื่ อพัฒนา
และแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร (กรอ.สค.) ครั้ ง ที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ตามที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ได้ จั ด การประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ
และเอกชนเพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร (กรอ.สค.)
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมฯ
โดยมี จ านวน 14 หน้ า ทั้ ง นี้ ได้ แ จ้ ง ให้ ค ณะกรรมการฯ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
การประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็ น ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561
และการตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดเพชรบุรี
ฝ่ายเลขานุการ
ด้วยนายกรัฐมนตรี มีบัญชาเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 และตรวจราชการ ระหว่ างวัน ที่ 5 – 6 มี น าคม
2561 ในพื้นที่ภาคกลาง โดยจัดกาหนดการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม
2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็ น
ทางการนอกสถานที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับทราบประเด็นปัญ หาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ และพิจารณารวบรวมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ/
แผนงาน สาหรับวาระภาคกลางที่จะนาเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประธานฯ
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว
จดทะเบี ย นประมาณ 7,000 คน เมื่อเที ยบกับจานวนแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในจังหวัด
ประมาณ 200,000 คน จึงให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมดาเนินการให้ทัน
ระยะเวลาที่กาหนด
นายชัยยุทธ...

-4นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง

สานักงานสะพานปลาฯ ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. ขอความร่ ว มมื อ ผู้ ป ระกอบการงดการขนถ่ ายสิ น ค้ าทางน้ าในระหว่ า ง
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2561
2. ขอความร่วมมือเทศบาลนครสมุทรสาคร ลอกคูคลองบริเวณสานักงานฯ
3. สานักงานฯ ได้ดูแลทาความสะอาดบริเวณพื้นที่สะพานปลาฯ เพื่อเตรียมการ
ต้อนรับในวันที่ 5 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
การเตรี ย มแผนงานโครงการเพื่ อ ประกอบการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
อย่างเป็น ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 และการตรวจราชการ ระหว่างวัน ที่
5 – 6 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1) Hub of Seafood
2) แรงงาน

ฝ่ายเลขานุการ

กระทรวงมหาดไทย แจ้ งว่า นายกรั ฐ มนตรีก าหนดแผนการลงพื้ น ที่ ต รวจ
ราชการเยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่
กลุ่ ม จั งหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 ในห้ ว งเดือ นมีน าคม 2561 เพื่ อ เป็ น การเตรีย มการ
ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี อ ย่ างเป็ น ทางการนอกสถานที่ และลงพื้ น ที่ ต รวจราชการฯ ของ
นายกรัฐมนตรีและคณะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดสนั บสนุนการจัดทาข้อเสนอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ และการตรวจราชการดั งกล่ า ว จั งหวั ด สมุ ท รสาครจึ ง ได้ ให้ ส่ ว นราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาข้อเสนอแผนงาน โครงการ จานวน 9 โครงการเพื่อเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒ นาและแก้ไขปัญ หาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

ข้อเสนอโครงการ...

-5ข้อเสนอโครงการจังหวัดสมุทรสาคร
เพือ่ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี
โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
รวมทัง้ สิน้
1. โครงการก่อสร้างถนนสาย จ.1 ตามผังเมืองรวม
- ก่อสร้างถนน สาย จ.1 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.400
กม.
2. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการจราจร
- ก่อสร้างขยายทางขนาน และก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม
0202 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.34+000 - กม.39+300
ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร
- ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0201 ตอนแสมดา - สะพานข้าม
แม่นาท่าจีนฝั่งตะวันตกระหว่าง กม.21+000 - กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง ระยะทาง 9.275
กิโลเมตร และตอนควบคุม 0202 ระหว่าง กม.30+275 - กม.34+400 ด้านซ้ายทาง
และขวาทาง ระยะทาง 4.125 กิโลเมตร
- ก่อสร้างทางขนาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานข้ามแม่นา
ท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.39+300 - กม.40+500 , กม.44+300 - กม.53+875
ด้านขวาทาง และ กม.39300 - กม.41+465 , กม.42+450 - กม.53+875 ด้านซ้ายทาง ระยะทาง
13.590 กิโลเมตร
- ก่อสร้างสะพานต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานข้ามแม่นา
ท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.38+300-กม.38+400 (ก่อสร้างสะพานต่างระดับเข้าและ
ออก ทล.375)
- ก่อสร้างสะพานต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ้อมน้อย สมุทรสาคร ที่ กม.19+851 (จุดตัดทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.27+954)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานข้าม
แม่นาท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ที่ กม.43+000 (ทิศทางกลับ กรุงเทพและทิศทางกลับ จังหวัด
สมุทรสงคราม) ปริมาณงาน 2 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวง หมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานข้ามแม่นา
ท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ที่ กม.51+000 (ทิศทางกลับกรุงเทพ และทิศทางกลับ จังหวัด
สมุทรสงคราม) ปริมาณงาน 2 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวง หมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานข้ามแม่นา
ท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ที่ กม.36+000 (ทิศทางกลับกรุงเทพ และทิศทางกลับ จังหวัด
สมุทรสงคราม) ปริมาณงาน 2 แห่ง
3. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Network) จังหวัดสมุทรสาคร

กระทรวงและกรม
(ทีเ่ สนอให้ดาเนินโครงการ)

งบประมาณ

กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

5,099,360,300
140,000,000
140,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

4,365,000,000
1,150,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

315,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

1,000,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

600,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

400,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

300,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

300,000,000

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

300,000,000

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเทศบาลนครอ้อมน้อย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การยกระดับการกากับดูแลโรงงานเพือ่ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยทีด่ ี
- การตรวจประเมินและป้องกันแก้ไขปัญหานาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม)
- การฝึกอบรมการจัดการกากอุตสาหกรรมและเฝ้าระวังการลักลอบทิง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การยกระดับแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตพืนทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Beginner, CSR-DIW and CSR-DIW Continuous)
- การส่งเสริมการจัดทาแผนฉุกเฉินชุมชนในพืนทีอ่ ตุ สาหกรรมหนาแน่น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การส่งเสริมความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับชุมชนเพือ่ ให้เกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (CSV) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ศูนย์พฒ
ั นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ส่วนกลาง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การศึกษาเพือ่ ปรับปรุงกฏระเบียบให้เอือต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

50,000,000
1,500,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000

4. โครงการพัฒนา...

-64. โครงการพัฒนาระบบป้องกันน้าท่วมพืน้ ทีช่ ุมชนท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 4)
- ก่อสร้างระบบป้องกันนาท่วมพืนทีช่ ุมชนท่าจีน (ระยะที่ 4) อาเภอเมืองสมุทรสาคร
กรมโยธาธิการ
จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 1,700 เมตร
และผังเมือง
5. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้า 54.80 ล้านบาท กรมชลประทาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบนา ปตร.คลองหวายลิงใหญ่ ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร โครงการชลประทาน
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
- ก่อสร้างสถานีสูบนา ปตร.D4
โครงการชลประทาน
จังหวัดสมุทรสาคร
6. โครงการพัฒนาแผนกผูป้ ว่ ยหนักและห้องแยกผูป้ ว่ ยติดเชื้อโรงพยาบาลกระทุม่ แบน
- งานสถาปัตยกรรม 9.820 ลบ.
สานักงานปลัดกระทรวง
- เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชือสาหรับห้องแยกผู้ป่วยติดเชือ 6.066 ลบ.
สาธารณสุข
- งานติดตังอุปกรณ์ควบคุมของระบบควมคุมอากาศปลอดเชือ 2.504 ลบ.
- งานติดตังท่อดักส์ทนแรงดันสูง 3.881 ลบ.
- งานติดตังระบบท่อนายา 0.595 ลบ.
- งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบแก๊สทางการแพทย์ 8.380 ลบ.
7. โครงการยกระดับมาตรฐานสะพานปลา
1. ปรับปรุงพืน ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร
องค์การสะพานปลา
2. ปรับปรุงระบบรางระบายนา
3. ปรับปรุงถนนเฉลี่ย 20 ซม.
4. ปรับปรุงพืนทีบ่ ริเวณโรงนาแข็งเก่า
8. โครงการเพาะพันธุป์ ทู ะเล (ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่ เขต 2 (สมุทรสาคร))
1.ก่อสร้าง โรงเพาะเลียงปูทะเล ภายในพืนทีศ่ นู ย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง เขต2 กรมประมง
(สมุทรสาคร)
2. รวบรวมพันธุ์ปูทะเลเพือ่ ผลิตแม่พนั ธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง จานวนไม่น้อยกว่า 60 แม่
เลียงในบ่อคอนกรีต ซึ่งมีทรายเปลือกหอยรองพืนบ่อ ขุนเลียงด้วยระบบนาหมุนเวียน (recirculating
system) ทีร่ ะดับความเค็มของนา 33 – 35 ppt. จนกระทัง่ แม่ปูทยอยออกไข่นอกกระดอง ใน
ขันตอนนีใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ – 3 เดือน
3. การฟกไขปูทะเล เมือ่ แมปูปลอยไขออกนอกกระดอง ทาการแยกแมปูมาฟกในถังไฟเบอร์กลาส
ขนาด 200 ลิตร ประมาณ 9 - 12 วัน ไขจะฟกออกเป็นลูกปูวัยออนระยะซูเอีย
4. การเตรียมอาหารสาหรับใช้ในการอนุบาล
- การเตรียมแพลงคตอนพืช ในบ่อเลียงคลอเรลลา ใส่ปยุ๋ เตรียมไวเพือ่ เปนอาหารของโรติเฟอรและเติม
ในบ่ออนุบาลลูกปูเพือ่ ควบคุมสีนา
- การเตรียมแพลงก์ตอนสัตว์ โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียแรกฟัก เพือ่ ใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกปู
5. การปลอยลูกปูทะเลระยะซูเอียลงอนุบาล อนุบาลลูกปูในบอซีเมนต ในอัตราความหนาแนน
50,000 – 100,000 ตัว/นา 1 ตัน ใหอากาศแบบหัวทรายให้ทวั่ ถึงทังบอ
6. การปลอยลูกปูทะเลระยะ young crab ในบ่อดิน เพือ่ ให้ได้ลูกปูระยะ crab ขนาด 1-2.5
เซนติเมตร พร้อมจาหน่ายให้เกษตรกรนาไปเลียงต่อไป
9. โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงการตลาด
1. ส่งเสริมระบบการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การเพิม่ มูลค่า และการสร้างช่องทางการตลาดมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตร
นาหอมสมุทรสาครทังระบบ
2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้
จังหวัดสมุทรสาคร
3. ส่งเสริมควบคุมแมลงวันผลไม้แบบผสมผสาน
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทานาเกลือสมุทรสาคร
5. ส่งเสริมการปลูกแตงกวาญี่ปนุ่ (เมล่อน) เพือ่ การค้า

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

400,000,000
400,000,000
54,800,000
9,800,000
45,000,000
36,780,000
36,780,000

4,780,000
4,780,000

13,200,000
13,200,000

34,800,300
34,800,300

นายชวพล...

-7นายชวพล วัฒนพรมงคล
มี ข้อสั งเกตโครงการก่อ สร้างถนนสาย จ.1 ตามผั งเมือ งรวม ก่ อสร้างถนน
สาย จ.1 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร
ของกรมทางหลวงชนบท งบประมาณ 140,000,000 บาท อาจเกิดประเด็นปัญหารถติด
บนสะพานเนื่องจากจะเป็นลักษณะคอขวด หากมีการดาเนินการก่อสร้างถนนเส้นเทพารักษ์
- สหกรณ์ ในอนาคต
ที่ประชุมฯ
ข้อ เสนอการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนล่ าง 2
(จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ของจังหวัดสมุทรสาคร
ลาดับ ประเด็นข้อเสนอ
รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)
ที่
1 เกษตรปลอดภัย 1.1 มีการใช้สารเคมีในพืชผลทางการเกษตร เช่น
ใช้สารเคมี ในมะพร้าวน้าหอม
ทามีสารตกค้างจึงควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ที่ปลอดภัยและการกาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี
1.2 ราคาพื ชผลทางการเกษตรตกต่ า จึ งควรหา
แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
2 การท่องเที่ยว
ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัด
เชิงนิเวศ
เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
3

นครครัวโลก

4

การพัฒนาบุคลากร ให้ มี ก ารจั ด ท าแผนการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ กั บ
Positioning ของจังหวัด /กลุ่ มจังหวัด หลั กสูตร
ช่ า งฝี มื อ แรงงาน และส่ ง เสริ ม เยาวชนให้ เป็ น
Young Smart Farmer

มติที่ประชุม

ให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นประตูสู่ภาคใต้ (South Gate)
และชูประเด็นอาหารทะเล (Seafood) เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวในภาพรวม
ของกลุ่มจังหวัด

ผู้นาเสนอ
ผู้เสนอ : นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กรอ.
จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เสนอ : นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กรอ.
จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เสนอ : คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด (SKCD)
ผู้เสนอ : นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กรอ.
จังหวัดสมุทรสาคร
และนายวิลาศ สุริวงษ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมุทรสาคร

รับทราบและเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ และที่ประชุมเสนอ
ระเบียบวาระ...

