สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการตลาดโรงเกลือ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
จังหวัดสระแก้วเน้นยุทธศาสตร์สาคัญ ๓ ประเด็น คือ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เกษตรปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยว “นววิถี”
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดสระแก้วมีจุดผ่านแดนถาวร ๒ แห่ง คือ
๑) จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อาเภออรัญประเทศ ๒) จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด และ
มีจุดผ่อนปรน ๓ แห่ง คือ ๑) จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา อาเภอตาพระยา ๒) จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ
อาเภออรัญประเทศ ๓) จุดผ่อนปรนบ้านโนนหมากมุ่น อาเภอโคกสูง (กาลังดาเนินการ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ จังหวัดสระแก้ว ได้มีคาสั่งที่ ๑๔๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เพื่ อ ให้ มี ห น้ าที่ ในการก าหนด
แนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒ นาส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นไทย-กัมพูชา การประสานงานและ
พัฒนาความร่วมมือในทุกๆ ด้าน (เอกสาร ๑)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สระแก้ ว ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารการจัดการตลาดโรงเกลือ และคาสั่ งแต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาด
การค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ) ขึ้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนตลาดการค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารจั ดการตลาดได้อย่างรอบด้าน วางแผน และการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดทา
แผน/ โครงการในการพัฒนา ทั้งแผนระยะสั้น/แผนระยะยาวตามคาสั่ง ดังนี้
๑) คาสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๗๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการตลาดโรงเกลือ (เอกสาร ๒)
๒) คาสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดการค้าชายแดน (เอกสาร ๓)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓. จังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งให้อาเภออรัญประเทศ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก
เจ้าของตลาด จานวน ๑ แห่ง เป็นตัวเทนกลุ่มผู้ประกอบการตลาดโรงเกลือในคณะกรรมการบริหารจัดการ
ตลาดโรงเหลือ ซึ่งได้คัดเลื อกนายอนุกล้า อ่อนน้อม ตาแหน่งผู้ จัดการตลาดโกลเด้นเกต เป็นตัวแทนกลุ่ ม
ผู้ประกอบการตลาดโรงเกลือ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (เอกสาร๔)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เพื่ อให้ การดาเนินงานด้านกิจการชายแดนของจังหวัดสระแก้ว เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณารวมคณะกรรมการ ตามคาสั่ง
ที่ ๑๔๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคาสั่งที่ ๓๗๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารจัดการกิจการชายแดนจังหวัดสระแก้ว ” และขอความเห็นชอบ
ให้คณะทางานตามคาสั่งที่ ๓๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นคณะทางานแก้ไขปัญหาและ
พัฒนากิจการชายแดนในภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรวมคณะกรรมการ ตามคาสั่งที่ ๑๔๘๙/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคาสั่งที่ ๓๗๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า
“คณะกรรมการบริห ารจั ดการกิ จ การชายแดนจังหวัด สระแก้ ว ” ส่ ว นคาสั่ งที่ ๓๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แก้ไขเป็น คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนากิจการชายแดน จังหวัดสระแก้ว
๔.๒ การพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือและ
คณะทางานแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดการค้าชายแดน ตามข้อ ๓.๒ (๒) ว่ามีความครอบคลุมครบถ้วนทุก
มิติต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาตลาดกาหนดทิศทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในทุก
พื้นที่ชายแดนของจังหวัดสระแก้วหรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรวมคณะกรรมการ ตามคาสั่งที่ ๑๔๘๙/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคาสั่งที่ ๓๗๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า
“คณะกรรมการบริหารจัดการกิจการชายแดนจังหวัดสระแก้ว ” และปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการจากเดิม
๓๖ คน เพิ่ มเติม ๖ คน ตั ดออก ๑ คน คงแหลื อ ๔๐ คน (เพิ่ มเติม ๖ ดั งนี้ ๑. นายอาเภอตาพระยา ๒.
นายอาเภอโกสูง ๓. นายอาเภอคลองหาด ๔. ขนส่งจังหวัดสระแก้ว ๕. ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ๖. จ่าจังหวัด
สระแก้ว ตัดออก ๒ ราย ดังนี้ ๑.ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๒ เพราะอยู่ภายใต้กองกาลังบูรพา ๒. ผู้ช่วย
ป้องกันจังหวัดสระแก้ว) และปรับข้อความขยายอานาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ทั้ง ๔ อาเภอชายแดน
และอานาจหน้าที่ข้อ ๒ และข้อ ๔ ให้ปรับยุบรวมกัน
ค าสั่ งจั งหวั ด สระแก้ ว ที่ ๓๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ เรื่อ ง
แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดการค้าชายแดน แก้ไขเป็น คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนากิจการชายแดน จังหวัดสระแก้ว โดยตัดที่ปรึกษาคณะทางานออก และปรับปรุงคณะอนุกรรมการ ๙
คณะ และเพิ่มเติมอีก ๓ คณะ รวมเป็น ๑๒ คณะ ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการอานวยการ เปลี่ยนแปลงข้อ(๑) จากเดิม หั วหน้าสานักงาน
จังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนเป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว และข้อ(๘) จากเดิม ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนเป็น หัวหน้าสานักงานจังหวัดสระแก้ว
๒) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
๓) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสาธารณสุข
๔) คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕) คณะอนุกรรมการด้านการแก้ไขปัญ หาจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๖) คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ วางระบบการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้าง
พื้นฐาน

๗) คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการตลาด
๘) คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแรงงาน
๙) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
๑๐) คณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยแต่งตั้งให้ วัฒนธรรม
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
๑๑) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความมั่นคง โดยแต่งตั้งให้ รอง ผอ.กอรมน.
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
๑๒) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา โดยแต่งตั้งให้ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธาน
โดยให้ หั วหน้าคณะอนุกรรมการแต่ละชุดปรับปรุงแก้ไขอนุกรรมการและอานาจ
หน้าที่ส่งให้เลขานุการ (ปกครองจังหวัดสระแก้ว) ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
คาสั่งใหม่
๔.๓ การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้คณะทางานแต่ละคณะได้มี
การปรึกษาหารือร่วมกันในการกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการค้าชายแดนให้สามารถยกระดับ
การส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจนักลงทุ นและ
นักท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนี้
๑) คณะท างานการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นหัวหน้าคณะทางาน
๒) คณะทางานบริการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีผู้อานวยการแขวงทางหลวง
ชนบทสระแก้ว เป็นหัวหน้าคณะทางาน
๓) คณะทางานบริหารจัดการสาธารณสุข มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
เป็นหัวหน้าคณะทางาน
๔) คณะทางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เป็นหัวหน้าคณะทางาน
๕) คณะทางานด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นหัวหน้าคณะทางาน
๖) คณะทางานด้านบริหารจัดการและวางระบบการพัฒนาพื้นที่ มีโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสระแก้ว เป็นหัวหน้าคณะทางาน
๗) คณะทางานด้านการส่งเสริมการตลาด มีพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เป็นหัวหน้า
คณะทางาน
๘) คณะทางานด้านการบริหารจัดการแรงงาน มีแรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นหัวหน้า
คณะ
๙) คณะทางานบริหารจัดการด้านสังคม/คุณภาพชีวิต มีพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นหัวหน้าคณะทางาน
ทั้ ง นี้ ให้ แ ต่ ล ะคณะท างานได้ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการชายแดนจังหวัดสระแก้วต่อไป
มติที่ประชุม
ให้ปรับเปลี่ยนคณะทางานทั้ง ๙ คณะ เป็นคณะอนุกรรมการ ๑๒ คณะ ตามมติที่
ประชุมข้อ ๔.๒ และจัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในแต่ละประเด็น เช่น

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายแดนจังหวัดสระแก้ว
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วิสัยทัศน์................................................................................................................... .
เป้าประสงค์รวม.........................................................................................................
พื้นที่เป้าหมาย...........................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์..................(ประเด็น)........................
ยุทธ์ ๑

ยุทธ์ ๒

ยุทธ์ ๓

๔.๔ การหารือแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญ หาในพื้นที่ช ายแดนด้านต่างๆที่
เกิดขึ้น เช่น
๑) ปั จ จุ บั น ภาวะเศรษฐกิ จ การค้ า ขายในตลาดโรงเกลื อ อยู่ ใ นภาวะซบเซา
นักท่องเที่ยวมีจานวนลดลงเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัญหาความแออัดของ
พื้นที่ มีการซื้อขายผ่านระบบโซเชียลมีเดียมากขึ้น
๒) การปรับปรุงขั้นตอนในการอานวยความสะดวกในการอนุญาตนารถนักท่องเที่ยว
ข้ามแดน
๓) การทบทวนระยะเวลาในการเปิด-ปิด จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา อาเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว และจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้มีระยะเวลาที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์แข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน
๔) ปัญหาแรงงานต่างด้าว เช่น การขออนุญาตเข้าทางานมีค่าใช้จ่ายสูง
มติที่ประชุม
ให้แต่ละคณะอนุกรรมการหารือในประเด็นทั้ง ๔ ประเด็นนี้ด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
หากแต่ละคณะอนุกรรมการมีปัญหาในแต่ละประเด็นให้หารือท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว (นายณัฏฐชัย นาพูลสุขสันต์) ผู้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง
ฝากตัวแทนแต่ละตลาด ให้มีความสามัคคีกัน
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ร่าง
คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสาธารณสุข
1. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. ผู้อานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
4. ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองหาด
5. ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาพระยา
6. ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกสูง
7. สาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
8. สาธารณสุขอาเภอคลองหาด
9. สาธารณสุขอาเภอตาพระยา
10. สาธารณสุขอาเภอโคกสูง
11. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
12. หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
13. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
14. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
15. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
16. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านเขาดิน
17. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
18. นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หัวหน้าคณะทางาน
รองหัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
และเลขานุการ
คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วิเคราะห์ปัญหาวางแผนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
- การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการรายงานโรค ตามแนว
ชายแดนและพื้นที่รับผิดชอบ
- การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และ EOC
- การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคโดยการเฝ้าระวังด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาชีวอนา
มัยสิ่งแวดล้อม ในตลาดการค้าชายแดน
- การจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลทุกแห่ง
- การพัฒนาคุณภาพสถานบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- การพัฒนาระบบประกันสุขภาพในโรงพยาบาลทุกแห่ง
- การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. จัดทาแผนงานแก้ไขปัญหา
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามประเมินผล

