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(สาเนา)
รายงานการประชุม
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การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห๎องกิ่งทอง โรงแรมเวล อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
...........................................................
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐม
ประธานการประชุม
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ปลัดจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
นางรายา เย็นบานควน
แทน พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กรรมการ
นายอุดม โอษฐยิ้มพราย
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
นางสาวรุํงนภา แก๎วอยูํ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
นางสาวนริศรา กันกา
แทน คลังจังหวัดนครปฐม
กรรมการ

7 นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์

แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

กรรมการ

8 นางกรวิภา จันทรโรทัย

แทน อัยการจังหวัดนครปฐม

กรรมการ

9 นายสหชัย ธนปฐมสินชัย

แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดนครปฐม

กรรมการ

10 นางพิมพา บุญวรรโณ

แทน นายอาเภอเมืองนครปฐม

กรรมการ

11 นายสุรชาติ แก๎วทองประคา

แทน นายอาเภอนครชัยศรี

กรรมการ

12 นายมณฑล วงศ์เทศน์

แทน นายอาเภอสามพราน

กรรมการ

13 นายจรูญ บุญฤทธิ์

แทน นายอาเภอบางเลน

กรรมการ

14 นายเพทา ศรีใจมั่น

แทน นายอาเภอกาแพงแสน

กรรมการ

15 นางอิสรนันท์ ทรงเนติชวลิต

แทน นายอาเภอดอนตูม

กรรมการ
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แทน นายอาเภอพุทธมณฑล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/24 นางศิริ...

นายสุรเดช บ๎านก๎วย
นายสมบัติ แจํมจันทร์เกษม
นายปัญญา สร๎อยทอง
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
นายสมมารถ เทียมถนอม
นางนกน๎อย ศรีนวลมาก
นายประยงค์ วงศ์สกุล
น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง

ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการภาคประชาชนด๎านเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการภาคประชาชนด๎านสิ่งแวดล๎อม

ผู๎ประสานงานหลักจังหวัดนครปฐม
ผู๎แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม
ผู๎แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม
ประธานกลุมํ มะเขือเทศราชินีอาเภอบางเลน

หัวหน๎าสานักงานจังหวัดนครปฐม
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นางศิริ กาปั่นทอง
นางสาวสุชลี วาทะสัตย์
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
นายศิริชัย เลี้ยงอานวย
นางฐิติรัตน์ เค๎าภูไทย
นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น

นางฐานิยา นิยมญาติ
นางสาวสุพัตรา ผุยรอด
นายกิตติพล ทวีผล
นางสุพัตรา โพธิ์สุข
นายวุฒินันท์ จันทร์ฤทธิ์
นางสุพัตรา โพธิ์สุข
นายจรุง นาคแก๎ว
นางนิลุบล เดชเกตุ
นางสาวชนัญญา ครองศีล
นางสุวรรณา พลเพชร

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมการพัฒนาชุมชน

แทน เกษตรจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
เจ๎าหน๎าบริหารงานทั่วไป
แทน พัฒนาการอาเภอเมืองนครปฐม
แทน พัฒนาการอาเภอบางเลน
แทน พัฒนาการอาเภอกาแพงแสน
แทน พัฒนาการอาเภอบางเลน
แทน พัฒนาการอาเภอดอนตูม
แทนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครปฐม
แทนหัวกลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ผู้ไม่มาประชุม (คณะกรรมการ คสป.)
นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
รองผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐม
นายสมเดช นิลพันธ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏนครปฐม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม (แทน)
นายสุรเดช นิลเอก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นายกสมาคมทํองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
นายอรุษ นวราช
หัวหน๎าโครงการสามพรานโมเดล
นายดิศรณ์ มาริษชัย
กรรมการผู๎จัดการบริษัทขนมแมํเอย เปี๊ย แอนด์ พาย (2003)
นายทิม ไทยทวี
ผู๎แทนส๎มสํงออกอาเภอสามพราน
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
ผู๎จัดการตลาดน้าลาพญาอาเภอบางเลน
นายวันชัย สวัสดิ์แดง
ประธานเครือขําย OTOP จังหวัด
นครปฐม

12 นายวีระ รัตนาวงศ์ไชยา

ประธานกลุํมหมูํยํางอาเภอเมืองนครปฐม
/ผู๎รํวมประชุม…
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ผู้ร่วมประชุม
1 นางเปรมจิตต์ ทัพวงศ์ศรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
2 นางพัชรี อาราเม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3 นายอภิชาติ สวนประเสริฐ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
4 นางสาวอรุณรัตน์ พวงศรีทอง
กรรมการบริษัทฯ
5 น.ส.พสุภากร ไกรโรจน์
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
6 นางสาวจุฑามาศ กองสาสน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
7 นายสายชล ศรีเอม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ๎งให๎ทราบ
ประธาน
การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เป็นนโยบายที่ให๎ความสาคัญในเรื่องการกระตุ๎นเศรษฐกิจ
ของประชาชน โดยเน๎นเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชน ภาครัฐภาค เอกชน เพื่อชํวยเหลือในเรื่องการให๎
ความรู๎ การสร๎างมูลคํา การตลาด การชํวยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต การใช๎แนวความคิด “ประชารัฐมาเป็น
ตัวการในการแก๎ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ดังนั้นขอให๎ทุกหนํวยให๎ความรํวมมือใน
การขับเคลื่อนนโยบายนี้ ตํอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จังหวัด ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สานักงานกลางโครงการสานพลังประชารัฐแจ๎งปรับโครงสร๎างคณะทางานสานพลัง
ประชารัฐ สํวนกลาง เป็น (D1-D6) และ (E1-E6) พร๎อมเปูาหมายการทางาน
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) นาเสนอการปรับโครงสร๎างจากสํวนกลาง (ตามเอกสารแนบ) ที่สาคัญคือ ปรับ
ลดคณะทางานตัวขับเคลื่อน D7 (การสร๎างรายได๎และการกระตุ๎นการใช๎จํายในประเทศ) เพิ่มคณะทางานปัจจัย
สนับสนุน E6 (ประชารัฐเพื่อสังคม) แตํให๎คณะทางาน D7 ไปควบรวมกับคณะทางาน D4
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัด จัดพิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
เพื่อสํงเสริมสนับสุนนการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุ ข
และมอบนโยบายการดาเนินงานให๎โรงพยาบาลศูนย์ฯและโรงพยาบาลทั่วประเทศ จานวน 116 แหํง เมื่อวันที่
11 กันยายน 2560
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) แจ๎งผลการดาเนินงานของบริษัทรายละเอียด ตามข๎อ 3.2
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.3จังหวัดนครปฐม
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3.3 จังหวัดนครปฐมดาเนินการตามนโยบายของผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐม ปี 2560 ปี
แหํงการบริโภคผักสด ผลไม๎ปลอดภัย จังหวัดนครปฐม” โดยสํงผัก ผลไม๎สดเป็นเมนูสาหรับผู๎ปุวยในโรงพยาบาล
และตลาดจาหนํายผักสดในโรงพยาบาล จานวน 9 แหํง ซึ่งได๎ลงนามความรํวมมือพัฒนาและขยายชํองทาง
การตลาดผลไม๎คุณภาพเข๎าสูํกระบวนการอินทรีย์ ผํานกระบวนการรับรองแบบมีสํวนรํวมนาสูํการรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์สากล รํวมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือขําย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ณ
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อาเภอสามพราน
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) แจ๎งผลการดาเนินงานของบริษัทรายละเอียด ตามข๎อ 3.3
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 รายงานผลโครงการตลาดประชารัฐ โดยสานักงานจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม(เลขาร่วม) นาเสนอผลการดาเนินงานตลาดประชารัฐโดยนาเสนอแนวคิด
การดาเนินงาน และหลักการดาเนินงานของตลาดประชารัฐ เปิดรับลงทะเบียนระหวํางวันที่ 10-30
พฤศจิกายน 2560
แนวคิดการดาเนินงานงาน คือ
1. แนวคิดการดาเนินงาน คือ สํงเสริมให๎มีพื้นที่การตลาดใหมํ
2. สํงเสริมให๎ประชาชนมีพื้นที่ค๎าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม
3. สํงเสริมผู๎ประกอบการแตํละกลุํมประเภทสินค๎า (สินค๎าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน
ร๎านอาหาร หาบเรํ แผงลอย)
4. สํงเสริมผู๎ประกอบการแตํละระดับ
5. ชํวยเหลือผู๎ประกอบการที่เดือดร๎อนจากการไมํมีสถานที่ค๎าขาย
6. ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค
7. เปิดโอกาสผู๎ประกอบการในการพัฒนาและแขํงขัน
หลักการดาเนินงานงาน คือ
1. รํวมบูรณาการทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในรูปแบบตลาดประชารัฐ
2. สร๎างพื้นที่ให๎ผู๎ซื้อและผู๎ขายมาพบกันอยํางเป็นธรรมชาติโดยรุกเข๎าไปหาผู๎ซื้อ
3. ชํวยให๎มีการลดต๎นทุนทางการตลาดอยํางเหมาะสม
4. ภาคเอกชนมีสํวนรํวมเปิดตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะ ผู๎ค๎า Modern Trade
5. ขึ้นทะเบียนผู๎ประกอบการรายใหมํให๎แยกจากผู๎ประกอบการเดิมอยํางชัดเจน
6. ยกระดับสินค๎าทุกประเภทให๎มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย
การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม
1. แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจาจังหวัดนครปฐม
เพื่อกาหนดแนวทาง วิธีการ แผนการดาเนินงานของตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม โดยมี ผู๎วํา
ราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู๎วําราชการจังหวัดที่กากับดูแลด๎านเศรษฐกิจ เป็น รองประธาน
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการรํวม พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
เป็นกรรมการและเลขานุการรํวม
2. จัดงานแถลงขําวตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดทุํงบัวแดง
อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม
3. จัดงานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม (Kick off) ในเดือนธันวาคม
/4. ประชาสัมพันธ์…
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4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู๎สนใจเข๎ารํวมตลาดประชารัฐ และประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในจังหวัด
เข๎า มาจับจํายใช๎สอย โดยประชาสัมพันธ์ผํานสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อตํางๆ
5. เปลี่ยนภาพลักษณ์และปูายชื่อตลาด เป็นโครงการตลาดประชารัฐ ตามประเภทของตลาดประชารัฐ
ที่เข๎ารํวมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม โดยติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ทุกตลาดที่เข๎ารํวม
โครงการ
6. จัดทาแผนการตรวจติดตามประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม
การจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐของจังหวัดนครปฐม (Kick off)
1.ตลาดประชารัฐ Modern Trade (kick off) เปิดตลาดในเดือนธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัล
ศาลายาตาบลบางเตย อาเภอสามพราน
2. ตลาดประชารัฐ ต๎องชม (kick off) เปิดตลาดในเดือนธันวาคม 2560 ณ ตลาดน้าวัดลาพญา ตาบล
ลาพญา อาเภอบางเลน
3.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (kick off) เปิดตลาดในเดือนธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานจอดรถหน๎า
วัดไรํขิง ตาบลไรํขิง อาเภอสามพราน
รายงานผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการของจังหวัดนครปฐม
จานวนผู๎ลงทะเบียนผู๎ประกอบการของจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอพุทธมณฑล
ศูนย์ดารงธรรม
5%
ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ
จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ดารงธรรม บางเลน
23%
อาเภอดอนตูม 16%
2%
ศูนย์ดารงธรรม
ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอกาแพงแสน
อาเภอเมือง
5%ศูนย์ดารงธรรม
นครปฐม
อาเภอ
13%
ศูนย์ดารงธรรม
นครชัยศรี
อาเภอ
13%
สามพราน
23%

317 ราย

/จานวนผู๎ลงทะเบียน...
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จานวนผู้ลงทะเบียนที่สนใจตลาดประชารัฐแต่ละประเภท
ตลาดประชารัGreen
ฐ
Market
ตลาดวัฒนธรรม 2%
ถนนสายวัฒนธรรม
ตลาดประชารัฐต้10%
อง
ตลาดประชารัฐคน

ตลาดประชารัฐของชม
8%
ดี
วิถชี ุมชน ธ.ก.ส.
6%
ตลาดประชารั
ฐ
Modern Trade
13%

ไทยยิ้มได้
21%

773 ราย

ตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ
23%

ตลาดประชารัฐของ
ดีจังหวัด
17%

ประเภทสินค้าที่ผู้ลงทะเบียนประสงค์จะจาหน่าย

อื่น ๆ
20%

สินค้าเกษตร
14%

สินค้า OTOP /
CPOT
อาหารสดแปรรูป
11%
สิ
น
ค้
าแปรรูป
8%
วิสาหกิจชุมชน
เนื้อสัต8%
ว์ หมู ไก่
อาหารพร้อม
ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลา อาหารทะเล
รับประทาน
9%
2%
ข้าวแกง ข้าวสาร ของแห้
ง
สินค้าเกษตรอินทรีย์
23% เครื่องปรุงต่างๆ บรรจุ
ภัณฑ์3%
1%
1%

413 ราย

/ประเภทของผู๎ลงทะเบียน...
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ประเภทของผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

อื่น ๆ
5%

พ่อค้า/แม่ค้า
52%

เกษตรกร
17%

326 ราย

ผู้มีรายได้น้อย
12%
วิสาหกิจชุมชน
2%
กลุ่ม OTOP
12%

SMEs
0%

ประธาน กลําววําคนมาสมัครลงทะเบียนตลาดประชารัฐมีจานวนน๎อยเพราะอะไร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม(เลขาร่วม) ชี้แจงวําคนมักชอบมาสมัครในวันสุดท๎าย
ประธาน จะมีวิธีการประชาสัมพันธ์อยํางไรเพื่อ ให๎คนได๎รับรู๎ข๎อมูลได๎มากขึ้น และประชาสัมพันธ์จะทา
อยํางไร
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตํางๆ เชํน วิทยุชุมชน
ประธาน แล๎วที่ประชาสัมพันธ์ออกไปมันสื่อหรือเปลํา หรือเขาไมํเข๎าใจจึงมาสมัครกันน๎อย
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) ให๎ชํวยประชาสัมพันธ์ ทาความเข๎าใจวํา ภูมิลาเนาอยูํตรงไหนให๎สมัครตรง
นั้น ในพื้นที่เพื่อความสะดวก
ประธาน
มีแผงมาก แตํคนจองน๎อย ผลการรับสมัครของอาเภอดอนตูมยังมีจานวนน๎อย
พัฒนาการอาเภอดอนตูม อาเภอได๎มีการประชาสัมพันธ์แล๎ว เน๎นย้าให๎มาลงทะเบียนผํานพัฒนากร คาดวํา
สัปดาห์สุดท๎ายคนนําจะมาลงทะเบียนมากขึ้น
ประธาน
อาเภอดอนตูมสุดท๎ายจะทาอยํางไร
พัฒนาการอาเภอดอนตูม จะเรํงกลับไปปรึกษาทํานนายอาเภอเพื่อเรํงดาเนินการ
ประธาน อาเภอกาแพงแสน อาเภอพุทธมณฑล ก็ยังมีจานวนผู๎สมัครน๎อย จะทาอยํางไร
พัฒนาการอาเภอกาแพงแสน เมื่อสัปดาห์ที่ผํานมาได๎มีการประชุมวางแผนการรับสมัครลงทะเบียน ใช๎วิธีการ
รับสมัครในพื้นที่เลย จุดรับสมัคร คือ ทุกอบต. 15 อบต. 1 เทศบาล ศูนย์ดารงธรรมและ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ
ประธาน
จะตั้งรับที่อาเภออยํางเดียวไมํได๎ ต๎องลงพื้นที่ เชิญ อบต.รํวมวางแผน แล๎วท๎องถิ่นสํงยอดการ
ลงทะเบียนให๎อาเภอ
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/พัฒนาการอาเภอ…
พัฒนาการอาเภอบางเลน ดาเนินการเหมือนอาเภอกาแพงแสน แตํเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผํานเครือขําย OTOP
ประธาน ต๎องดาเนินการทุกเครือขํายไมํใชํเฉพาะ OTOP
ผู้แทนเกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผํานกลุํมวิสาหกิจชุมชนทุกกลุํม และเกษตรกร
ประธาน ขอให๎รํวมมือกันทุกเครือขําย
ผู้แทนพานิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ผํานกลุํมไลน์ ตลาดต๎องชม และจะใช๎วิธีการโทรศัพท์ถึงเปูาหมายโดยตรง
ประธาน ย้าวําอยําไปบังคับเขา แตํให๎เชิญชวน
วัฒนธรรมจังหวัด รายงานวําตลาดภูมิปัญญาของท๎องถิ่นของวัฒนธรรมกลุํมเปูาหมายเต็มตามเปูาหมายแล๎ว
แตํถ๎ามีผู๎สมัครเพิ่มก็ต๎องหาพื้นที่ตลาดเพิ่ม
ประธาน
ให๎ปลัดจังหวัดเน๎นย้านายอาเภอทุกอาเภอให๎ความสาคัญ ให๎เพิ่มชํองทางการประชาสัมพันธ์ เชํน
หอกระจํายขํางของ อบต. กานัน ผญ. แสดงวําที่ผํานมาอํอนการประชาสัมพันธ์ ผลการรับสมัครจึงไมํเป็นไป
ตามเปูา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด กาหนดจัดประชุมใหญํ
สามัญประจาปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห๎องประชุมชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม. โดยเรียนเชิญผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) แจ๎งเรื่องกาหนดจัดประชุมใหญํสามัญประจาปี 2560 ของ
บริษัทฯรายละเอียด ตามข๎อ 3.5
3.6 แนะนาตัวนักพัฒนาธุรกิจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) แนะนาตัวนักพัฒนาธุรกิจนักพัฒนาธุรกิจ ของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 2 รุํน ได๎แกํ รุํนที่ 1 คือ นางสาวสุภากร ไกรโรจน์
โดยลงปฏิบัติงานในพื้นที่บ๎านเกิดเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ตั้งแตํวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4
กันยายน 2561 รุํนที่ 2 ได๎แกํ นางสาวธนภรณ์ กิจกอบชัย โดยลงปฏิบัติงานในพื้นที่บ๎านเกิดเป็นระยะเวลา 2
ปี ตั้งแตํวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ปี 2560
นักพัฒนาธุรกิจบริษัทฯ รายงานผลการดาเนินงานที่ผํานมา ในด๎านการเกษตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเพื่ม
ศักยภาพผู๎ผลิต การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู๎เกษตรอินทรีย์ ด๎านการแปรรูปอาหาร ด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชน
การทํองเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด ตําง เชํน
ตลาดอินทรีย์ ตลาดท๎องถิ่น ตลาดในประเทศ ตลาดตํางประเทศ ตลาดออนไลน์ ตลาดModern Trade พร๎อม
ทั้งให๎ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางตํางๆ
ประธาน
การขับเคลื่อนและพัฒนากลุํมเปูาหมายต๎องบอกได๎วําเขามีรายได๎เพิ่มจากเดิมเทําไร เชํน เกษตร
สนับสนุนมุ๎งไป 500 หลัง ประชาชนเปูาหมายเขามีรายได๎เทําไร ต๎องบอกได๎
มติที่ประชุม รับทราบ
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/3.8 รายงานผล…
3.8 รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางาน 12 คณะ
-คณะทางาน D1 (อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม)
1. ชุมชนบ๎านศาลาดินแหํงคลองมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุํมเปูาหมาย
การดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดนครปฐม ด๎านทํองเที่ยว เข๎ารํวมโครงการ
สร๎างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เพื่อให๎เกิดหมูํบ๎านอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์ (Creative Industry
Village : CIV) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช๎ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผนวกความรู๎
เทคโนโลยี นวัตกรรมสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร๎างโอกาสทางการตลาดและรายได๎ให๎กับชุมชน
โดยชุมชนบ๎านศาลาดินแหํงคลองมหาสวัสดิ์ ได๎รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 หมูํบ๎านอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ โดยมี
พิธีมอบเกียรติบัตรและโลํเกียรติคุณให๎แกํหมูํบ๎าน CIV พร๎อมทั้งจัดงานนิทรรศการหมูํบ๎านอุตสาหกรรมเชิง
สร๎างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลการทํองเที่ยวของชุมชน เมื่อเดือนมีนาคม 2560
2. ให๎ความรู๎และสํงเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให๎กับกลุํมเปูาหมายการ
ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม จานวน 7 กลุํม เมื่อวันที่ 2 – 8 มีนาคม
2560 ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนบ๎านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟูา ต.ลานตากฟูา อ.นครชัยศรี
2) กลุํมปลูกผักปลอดสารพิษ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
3) วิสาหกิจชุมชนกลุํมผักปลอดภัยบ๎านสระพังแพราย ต.นิลเพชร อ.บางเลน
4) กลุํมเกษตรปลอดภัย ต.บัวปากทํา อ.บางเลน
5) วิสาหกิจชุมชน 2005 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง
6) วิสาหกิจชุมชนบ๎านยางปราสาท หมูํที่ 7 ต.บ๎านยาง อ.เมือง
7) กลุํมผู๎ปลูกผักหนองปากโลง ต.หนองปากโลง อ.เมือง
3. ลงพื้นที่กลุํมเปูาหมายการดาเงินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ ประชารัฐจังหวัด
นครปฐม ของคณะทางานการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เพื่อเยี่ยมชมการดาเนินงานกลุํม และสอบถาม
ความต๎องการของกลุํมตาม จานวน 3 กลุํม เมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 ได๎แกํ
1) กลุํมอาชีพเสริมบ๎านสุขเกษม (จักสานผักตบชวา) ต.บางเลน อ.บางเลน
จักสานผักตบ
2) วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์กาแพงแสน ม.5 ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน
เพาะเห็ดอินทรีย์
3) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บางช๎าง ม.5 ต.บางช๎าง อ.สามพราน
ปลูกพืช ผัก ผลไม๎ อินทรีย์ เชํน ฝรั่ง เป็นต๎น
4. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) และแสดงเครื่องหมายการรับรอง เพื่อสํงเสริมด๎านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให๎เป็นที่ยอมรับอยําง
แพรํหลาย และสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ให๎มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ให๎แกํ
กลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ๎านดอนทอง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยได๎รับใบรับรองแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผักและผลไม๎ทอดกรอบ ชนิด กล๎วยทอด เลขที่ 27-1/1038(
นฐ) ออกให๎วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 หมดอายุวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
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/5. ประชาสัมพันธ์…
5. ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงวิชาการโดยสมาคมผู๎ผลิตยาสมุนไพร
“นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร” จัดสัมมนาวันที่ 17 พฤษภาคม 2560ณ ศูนย์เรียนรู๎เทคโนโลยี
การอบแห๎งแบบพํนฝอย ให๎แกํวิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ๎านดอนทอง อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
6. ประชาสัมพันธ์กลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ
OTOP/SMEs/Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูํสากล ให๎แกํ
1) วิสาหกิจชุมชนดอนตูม (มะเขือเทศราชินี) อ.บางเลน จ.นครปฐม
2) กลุํมอาชีพเสริมบ๎านสุขเกษม (จักสานผักตบชวา) ต.บางเลน อ.บางเลน
3) วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ๎านดอนทอง
ต.คลองใหมํ อ.สามพราน
4) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตาบลสระพัฒนา อ.กาแพงแสน
5) กลุํมวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจชุมชนปลักไม๎ลาย อ.กาแพงแสน
7. ให๎บริการชํวยเหลือกลุํมเปูาหมายด๎านการเงิน ผํานศูนย์สนับสนุนและ ชํวยเหลือเอสเอ็มอี
(SME Support & Rescue Center) ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากกองทุน Micro SME Loan ให๎แกํวิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมผักปลอดภัยบ๎านสระพังแพราย เมื่อวันที่ 3 ก.ค.60 ขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณาของ สานักงาน
สํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
8. วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ๎านดอนทอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม กลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมจาหนํายสินค๎าในโซน Food Valleyงาน “Thailand Industry
Expo 2017” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่ 25 – 30 ก.ค.60
9. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมงานจัดการแสดงและจาหนํายสินค๎า
“Textile & Technology Dhavaravadee” ณ จ.นครปฐม ในวันที่ 1-5 ธ.ค.60 ให๎แกํ
1. วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ๎านดอนทอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตาบลสระพัฒนา (ข๎าวเกรียบเห็ดโคนญี่ปุน)
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
10. ประชาสัมพันธ์การสํงเสริมและสนับสนุนแหลํงเงินทุนเพื่อนาไปตํอยอดพัฒนาธุรกิจ ให๎แก
กลุํมอาชีพเสริมบ๎านสุขเกษม ต.บางเลน อ. บางเลน จานวน 2 รายการ
1) โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม วงเงินกู๎ไมํเกิน
200,000 บาท ของสานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
2) เงินทุนหมุนเวียนสาหรับผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมรายยํอย (ภาคการผลิต) “เงินกู๎
ดอกเบี้ยต่า” วงเงินกู๎สูงสุด 2,000,000 บาท ของกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
11. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกร๎านจาหนํายสินค๎าในงานประเพณี “สารทไทย กล๎วยไขํ และ
ของดีเมืองกาแพง” ประจาปี พ.ศ.2560 ตั้งแตํวันที่ 20-30 ก.ย.60 ณ สนามหน๎าเมืองกาแพงเพชร ให๎แกํ
1) วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ๎านดอนทองอ.สามพราน
2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตาบลสระพัฒนา อ.กาแพงแสน
3) กลุํมวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจชุมชนปลักไม๎ลาย อ.กาแพงแสน
12. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู๎ประกอบการเพื่อเข๎ารํวม “โครงการตามแผนงานบูรณาการ
/สํงเสริมการพัฒนา…
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สํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการและแผนงานบูรณาการเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงาน
พลังงานจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร๎างการผลิตด๎วยนวัตกรรม โครงการ/กิจกรรม
(2.2) กิจกรรมสํงเสริมการนาผลผลิตทางการเกษตรมาทาสารชีวภาพเพื่อ
เกษตรปลอดภัย (เครื่องตัดสับไม๎ และเตาเผาถํานเก็บน้าส๎มควันไม๎) ให๎แกํกลุํมเปูาหมาย จานวน 44 ราย โดยมี
ผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการ ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนกลุํมผักปลอดภัยบ๎านสระพังแพลอย
2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตาบลสระพัฒนา
3) ศูนย์การเรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรตาบลไรํขิง
13. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู๎ประกอบการเพื่อเข๎ารํวม “โครงการจัดมหากรรมสินค๎า
SMEs สูํตลาด AEC ระหวํางวันที่ 25 -31 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพด๎านการผลิตให๎แกํ
กลุํมเปูาหมาย โดยมีผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการ ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม ต.ดอนตูม อ.บางเลน
2) วิสาหกิจชุมชนกลุมํ อาชีพผลไม๎สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป
บ๎านดอนทอง ต.ทําตลาด อ.สามพราน
ประธาน ทาไมเลือกกลุํมเปูาหมายที่ทาไมํได๎ตามเปูาหมาย ไมํได๎ผําน มชช. ต๎องเลือกกลุํมเปูาหมายที่พัฒนา
แล๎วสามารถผํานเกณฑ์ได๎ จึงถือวําประสบผลสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม รับทราบ
-คณะทางาน D2 (หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม) การสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ที่
ดาเนินการ ได๎แกํ
1. จัดทาแบบสารวจกลุ่มเป้าหมายดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
ปี 2560 ปีแห่งการบริโภคผักสด ผลไม้
ปลอดภัย จังหวัดนครปฐม
เพื่อสารวจความพร้อมของหน่วยงานในการสนับสนุนการพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจ ผ่าน 5 กระบวนการ
2. การให้บริการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
(SME Support & Rescue Center) ประจาจังหวัดนครปฐม ยอดสะสม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้ขอรับบริการทั้งสิ้น 360 ราย โดยให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ดังนี้
3. การดาเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัดนครปฐม ให๎แกํ
ผู๎ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในจังหวัด ยอดสะสม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ได๎รับการจัดสรร จานวน 68 ราย วงเงิน 204.00 ล๎านบาท
ผู๎ยื่นคาขอกู๎ทั้งสิ้น จานวน 80 ราย วงเงิน 376.775 ล๎านบาท
ยกเลิกคาขอ/ไมํเข๎าเกณฑ์ จานวน 60 ราย วงเงิน 113.90 ล๎านบาท
คาขอสะสมสุทธิ จานวน 54 ราย วงเงิน 262.875 ล๎านบาท
ได๎รับอนุมัติ (53.35%) จานวน 29 ราย วงเงิน 108.82 ล๎านบาท
วงเงินคงเหลือ (46.65%) วงเงิน 95.18 ล๎านบาท
/ประธาน ...

12

ประธาน D 2 SME นําจะเป็นอุตสาหกรรมรับผิดชอบถ๎าดูตามโครงสร๎าง
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) ชี้แจงวํา ณ วันที่ประชุมชํวงแรก ที่ให๎มีการเสนอผู๎รับผิดชอบในแตํละคณะ เพื่อ
จัดทาคาสั่งไมํมีผู๎เสนอตัวในการรับผิดชอบคณะนี้
ประธาน อุตสาหกรรมต๎องรับผิดชอบคณะนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
-คณะทางาน D3 (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นาเสนอผลการขับเคลื่อนงานในหมูํบ๎านเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ(SE) ทั้ง 5 ชุมชนเปูาหมาย ได๎แกํ
1.ประชุมสัมมนา หัวข๎อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู๎นาชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการแหลํงทํองเที่ยว" ในวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2560 ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
2.ประชุมผู๎ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว เพื่อชี้แจงแนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัด
นครปฐม ตามแผนการตลาดการทํองเที่ยว ประจาปี 2560 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไมด๎า
ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
3. งานเทศกาลสํงเสริมการทํองเที่ยวตลาดน้าวัดลาพญา วันที่ 30 เมษายน, 6-7 และ 10
พฤษภาคม 2560
4.การอบรมอาสาสมัคร หลักสูตรการอานวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยแกํ
นักทํองเที่ยว ระหวํางวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 ณ เฮฟเวํนแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการชํวยเหลือนักทํองเที่ยว ระหวํางวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560
6.เทศกาลทํองเที่ยววิถีเกษตรเกาะลัดอีแทํน กาหนดจัดงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จานวน 6 วัน วันที่ 6 ส.ค. 60 กิจกรรมปั่นจักรยานทํองเที่ยวเก็บ RC
วันที่ 14 ส.ค. 60 กิจกรรมขับขี่จักรยานยนต์ชมวิถีชุมชน
วันที่ 19 ส.ค. 60 กิจกรรมขับรถยนต์ครอบครัวเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
วันที่ 20 ส.ค. 60 กิจกรรมนั่งรถรางทํองเที่ยววิถีชีวิตเกษตร
วันที่ 26 ส.ค. 60 กิจกรรมเสวนา “ทํองเที่ยวเกาะลัดอีแทํนอยํางยั่งยืน”
วันที่ 27 ส.ค. 60 กิจกรรมเกาะลัดอีแทํน มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร
รอบเกาะ
7.โครงการสํ ง เสริ มสนั บ สนุ นการเสริม สร๎า งขีด ความสามารถการบริ ห ารจั ดการด๎ า นการ
ทํองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ระหวํางวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด๎า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
และศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการบริหารจัดการการทํองเที่ยว (การอบรมบุคลากร
ด๎านการทํองเที่ยว "มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น") ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ แหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
(พิพิธภัณฑ์หุํนขี้ผึ้งไทย, วัดกลางบางแก๎ว, บ๎านศาลาดิน และแอร์ออร์คิดส์)
9.กํอสร๎างห๎องน้า ณ ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนบ๎านหัวอําว อาเภอสามพราน (วงเงินงบประมาณ
300,000 บาท) ภายใต๎โครงการตามแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนลําง ๑
/(พัฒนาระบบสาธารณูปโภค…
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(พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวก)
ประธาน รายได๎ จานวนนักทํองเที่ยว จานวนเทําใด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จานวนนักทํองเที่ยว ปี 2559 (ทั้งปี) คือ 3,679,645 คน
จานวนนักทํองเที่ยว ปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) คือ 2,472,919 คน
จานวนนักทํองเที่ยว ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) คือ 2,781,810 คน
จานวนนักทํองเที่ยวเพิ่มร๎อยละ 12.49
รายได๎ ปี 2559 (ทั้งปี) คือ 5,023,.75
รายได๎ ปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) คือ 3,025.50
รายได๎ ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) คือ 3,548.62
รายได๎เพิ่มร๎อยละ 17.29
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน D4 (พาณิชย์จังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครปฐม นาเสนอผลการขับเคลื่อนงาน D 4
1. ให๎คาปรึกษาผู๎ ประกอบการ SMEs ทางด๎านการตลาดสํ งออกและลูํทางการลงทุนในตํางประเทศ
จานวน 38 ราย (ธุรกิจประเภทเกษตรแปรรูป เซรามิค สินค๎าอุปโภคบริโภค ธุรกิจความงาม และ
ด๎านตลาด
2. การบูรณาการทางานรํวมกับสถาบันการศึกษา ในพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์ให๎สามารถแขํงขันได๎ในตลาดสากล
2.1 โครงการพัฒนาดาเนินงานโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- รํ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นา
ผู๎ประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เน๎นนวัตกรรม การสร๎างสรรค์ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคํา
และขยายชํ อ งทางการตลาดให๎ กั บ ผู๎ ผ ลิ ต /ผู๎ ป ระกอบการตํ อ ไป โดยในเบื้ อ งต๎ น ได๎ ด าเนิ น การคั ด เลื อ ก
ผู๎ประกอบการในจังหวัด 6 จังหวัด นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, และกาญจนบุรี
เข๎ารํวมพัฒนา จานวน 25 ราย/ผลิตภัณฑ์
- จัดสัมมนาโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากใน
จังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand เมื่อวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เปูาหมายในโครงการ
- เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทํานที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) รํวมงาน SMEs
ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0 และนิทรรศการผลงานวิจัย
และบริการวิชาการ" และมอบรางวัล ให๎แกํผู๎ชนะเลิศการประกวดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์
OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0 ณ ห๎องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม ผลการประกวด 1) รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ซีเรียลจมูกข๎าวการ์บาเฟล็กซ์ กลุํม
พัฒนาสตรรีเกษตรกร ต.ทุํงสมอ จ.กาญจนบุรี 2) รางวัลชะเลิศประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซีเรียลจมูกข๎าว
การ์บาเฟล็กซ์ กลุํมพัฒนาสตรีเกษตรกร ต.ทุํงสมอ จ.กาญจนบุรี 3) รางวัลชนะเลิศประเภทเสื้อผ๎าและเครื่อง
/แตํงกาย…
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แตํงกาย ผลิตภัณฑ์ผ๎าทอบ๎านสระบัวก่า จ.สุพรรณบุรี 4) รางวัลชนะเลิศประเภทเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มิสโคโคํ จ.สมุทรสาคร 5) รางวัลชนะเลิศประเภทของใช๎ของตกแตํง ผลิตภัณฑ์ Oriental Motifs
จ.นครปฐม
2.2 โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการจัดการหํวงโซํคุณคําของ ข๎าว ผัก และส๎มโอปลอดภัย
ยกระดับมาตรฐานในการตลาดสินค๎าเกษตรจังหวัดนครปฐม 4.0 โดยได๎ออกสารวจสถานที่ผลิต แหลํงทํองเที่ยว
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
2.3 โครงการบูรณาการการนวัตกรรมการวิจัยส๎มโอเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
นครปฐม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกรประยุกต์ใช๎ระบบตรวจสอบย๎อนกลับส๎มโอมณฑล
นครชัยศรี โดยการใช๎ QR code สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
รํวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และเกษตรกรที่ปลูกส๎มโอในเขตอาเภอ
นครชัยศรี และอาเภอสามพราน ได๎จัดโครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยส๎มโอเพื่อพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เพื่อสร๎างความเชื่อมันให๎ผู๎บริโภค อีกทั้งสร๎างมูลคํ าเพิ่มให๎กับส๎มโอ ยกระดับ
รายได๎ และสร๎างความยั่งยืนให๎กับเกษตรกรชาวสวนส๎มโอ และเพื่อให๎ผู๎บริโภคมั่นใจได๎วําส๎มโอนครชัยศรีเป็นส๎ม
โอที่มีคุณภาพ ปลอดภัย อยํางแท๎จริง
3. การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
3.1 อบรม หลักสูตร การพัฒนาผู๎ประกอบการเพื่อการสํงออก จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 อบรมหลักสูตร การพัฒนาผู๎ประกอบการเพื่อการสํงออก ระหวํางวันที่ 21 - 25
พฤศจิกายน 2559 ณ ห๎องประชุมศรีสงํา โรงแรมริเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีผู๎สนใจเข๎ารับการอบรม
101 คน
- ครั้งที่ 2 อบรมหลักสูตร การพัฒนาผู๎ประกอบการเพื่อการสํงออก ระหวํางวันที่ 12 - 15 ธันวาคม
2559 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อาเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีผู๎สนใจเข๎ารับการอบรม 42 คน
3.2 เชื่อมโยงตลาดและศึกษาดูงานด๎านการตลาดและโลจิสติกส์ การทาธุรกิจการค๎าชายแดน จานวน
2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ระหวํางวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดตาก (ดํานชายแดนแมํสอด) มี
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจานวน 25 ราย
- ครั้งที่ 2 ระหวํางวันที่ 8,10 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย (ดํานชายแดน เชียงของ เชียงแสน
แมํสาย) มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจานวน 25 ราย
3.3 ประชุมเจรจาจับคูํธุรกิจการค๎า ( Business Matching) จานวน 1 ครั้ง
- วันที่ 9 มีนาคม 2560 นาผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการของจังหวัดนครปฐมไปรํวมประชุมเจรจาจับคูํธุรกิจ
การค๎า ( Business Matching) ผู๎ประกอบการและนักธุรกิจในจังหวัดเชียงราย ผู๎ทาธุรกิจการค๎าผํานแดนเข๎า
รํวมกิจกรรม ณ โรงแรมน้าโขงริเวอร์ จังหวัดเชียงราย รวม 45 คน
ผลดาเนินการประชุมเจรจาธุรกิจการค๎ามีนักธุรกิจรํวมจับคูํจานวน 5 ราย
4. การส่งเสริมเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ จานวน 3 ครั้ง
4.1 ครั้งที่ 1 จัดงานแสดงและจาหนํายสินค๎า “The best of Nakhon Pathom” ณ ห๎างสรรพสินค๎า
เซ็นทรัลพลาซาระยอง จังหวัดระยอง ระหวํางวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวม
จัดงาน จานวน 80 บูธ
การทาบันทึกตกลงทางการค๎า การเจรจาธุรกิจ จานวน 2 คูํ
/1) กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์…
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1) กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์จากดินผสมบ๎านรางกระเบา กับ ร๎านวิวาห์ ดอกไม๎สด จังหวัดระยอง
2) ข๎าวไรซ์เบอรี่บุ ญตา กับ นางปิญาพร ฮาบิกเฮิร์สท์ ยอดจาหนํายสินค๎าภายในงานรวมทั้งสิ น
3,002,039 บาท
4.2 ครั้งที่ 2 จัดงานแสดงและจาหนํายสินค๎า “The best of Nakhon Pathom” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น
1 ศูนย์การค๎าเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซา กรุงเทพมหานคร ระหวํางวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 มี
ผู๎ประกอบการเข๎ารํวมจัดงาน จานวน 50 บูธ มียอดจาหนําย/สั่งซื้อสินค๎าเป็นเงิน 2,267,665 บาท และ
ภายในงานฯ ได๎คูํค๎าการเจรจาธุรกิจ จานวน 2 คูํ
1) บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กับ ร๎านสมคิดดอกไม๎
2) บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กับ ร๎านสมเกียรติ
4.3 ครั้งที่ 3 จัดงานแสดงและจาหนํายสินค๎า “The best of Nakhon Pathom” ณ ห๎างสรรพสินค๎า
เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหวํางวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมจัด
งาน จานวน 50 บูธ มียอดจาหนําย/สั่งซื้อสินค๎าเป็นเงิน 3,102,450 บาท และภายในงานฯ ได๎คูํค๎าจากการ
เจรจาธุรกิจ จานวน 4 คูํ 1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกร (หลิมเชียง) กับ คุณพรทิพย์ 2) บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด กับ ร๎านดอกไม๎แก๎ว 3) กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์จากดินผสมบ๎านรางกระเบา กับ ร๎านไทยเฮง 4)
ผสมทรัพย์เซรามิค กับ ร๎านธรรมโชติ
4.3 ครั้งที่ 3 จัดงานแสดงและจาหนํายสินค๎า “The best of Nakhon Pathom” ณ ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล
พลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหวํางวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมจัดงาน
จานวน 50 บูธ มียอดจาหนําย/สั่งซื้อสินค๎าเป็นเงิน 3,102,450 บาท และภายในงานฯ ได๎คูํค๎าจากการเจรจา
ธุรกิจ จานวน 4 คูํ 1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกร (หลิมเชียง) กับ คุณพรทิพย์ 2) บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด กับ ร๎านดอกไม๎แก๎ว 3) กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์จากดินผสมบ๎านรางกระเบา กับ ร๎านไทยเฮง 4) ผสม
ทรัพย์เซรามิค กับ ร๎านธรรมโชติ
4.4 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมเข๎ารํวมงาน Local Economy 4.0 ระหวํางวันที่ 25 – 27
พฤษภาคม 2560 ณ ห๎องฟินิกซ์ 1-6 และ อาคาร 7 - 8 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมงาน จานวน 5 ราย 1. มงคลศิลป์ 2. บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จากัด 3. วิสาหกิจ
ชุมชนส๎มโอนครชัยศรี 3. สมาคมมะพร๎าวน้าหอมสามพราน 4. โมบายและเครื่องแขวน 5. ส๎มโอไทยทวี
5.คัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมแสดงสินค้าในต่างประเทศงาน Top Thai Brands 2017 จานวน 2 ครั้ง
5.1 ครั้งที่ 1 ระหวํางวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม มียอด
จาหนําย/สั่งซื้อรวม 760,000 บาท ผู๎ประกอบการเข๎ารํวม 3 ราย 1) กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ๎า
(Orieantal Motifs) 2) บริษัทขนมแมํเอย เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จากัด 3) บริษัท พรประเสริฐรังนก
ไทย จากัด
5.2 ครั้งที่ 2 จัดงานแสดงและจาหนํายสินค๎า “The best of Nakhon Pathom” ณ ลานโปรโมชั่น
ชั้น 1 ศูนย์การค๎าเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซา กรุงเทพมหานคร ระหวํางวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 มี
ผู๎ประกอบการเข๎ารํวมจัดงาน จานวน 50 บูธ มียอดจาหนําย/สั่งซื้อสินค๎าเป็นเงิน 2,267,665 บาท และ
ภายในงานฯ ได๎คูํค๎าการเจรจาธุรกิจ จานวน 2 คูํ 1) บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กับ ร๎านสมคิด
ดอกไม 2) บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กับ ร๎านสมเกียรติ
กิจกรรมเจรจาจับคูํธุรกิจ ได๎คูํค๎า จานวน 3 ราย คือ
- บริษัท ขนมแมํเอย เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จากัด กับ ร๎าน TWG Tea Vietnam
/บริษัท ขนมแมํเอย...
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- บริษัท ขนมแมํเอย เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จากัด กับ ร๎าน Nhat Nuoung
Bakery
บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จากัด กับ Phan Thi Lien
กิจกรรมเจรจาจับคูํธุรกิจ ได๎คูํค๎า จานวน 3 ราย คือ
- บริษัท ขนมแมํเอย เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จากัด กับ Sinouk Coffee
- บริษัท ขนมแมํเอย เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จากัด กับ C&A Lao Air Catering
- บริษัท ขนมแมํเอย เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จากัด กับ BJN Corporation (Thai)
Co., Ltd.
6. 6.ประชาสัมพันธ์ ผําน Facebook Fanpage สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม, เว็บไซต์
http://www.aecthaibiz.com, LINE Group เครือขํายธุรกิจ DITP จังหวัดนครปฐม, LINE Group
เครือขํายธุรกิจ Biz Club จังหวัดนครปฐม จานวน 68 ครัง้ เชํน
- อบรมหลักสูตร "Restaurant 4.0" ได๎กาหนดจัดฝึกอบรมผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหาร
ให๎เติบโตในยุคดิจิตอล หลักสูตร "Restaurant 4.0“
- การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและแบรนด์ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ
ศูนย์ Biz Club DBD รัชดา
- สัมมนาโอกาสสูํธุรกิจยุคใหมํ (New Economy Dialogue 2017 : A Forum for
Smart Business Enterprises)
- โครงการ “สํงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลคําการตลาด
และโลจิสติกส์ ประจาปี 2560”
- สัมมนา "e-Business Thailand 2017" ภายใต๎ โครงการพัฒนาผู๎ประกอบการ
SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทาธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital
Economy)
- Local Economy 4.0 กระทรวงพาณิชย์ สร๎างความเข๎มแข็งเศรษฐกิจท๎องถิ่น
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อการตลาดออนไลน์ (Digital Margeting) กิจกรรมสํงเสริม
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ
SMEs / Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูํสากล
- ฯลฯ
ประธาน วิจัยอะไร ทาไมต๎องวิจัยส๎มโอ
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครปฐม .ที่ต๎องใช๎คาวําวิจัย ก็เพื่อจัดของบประมาณ
ประธาน พรรังนกนาวัตถุดิบมาจากไหน
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครปฐม วัตถุดิบมาจากทางภาคใต๎
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน D5 (อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด นาเสนอผลการดาเนินการคณะกรรมการสานพลังประชารัฐคณะ D5 การพัฒนา
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต (New S-curve)
/1. ลงพื้นที่กลุํมเปูาหมาย…
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1. ลงพื้นที่กลุํมเปูาหมายการดาเงินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม ของ
คณะทางานการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต (New S-curve) เพื่อเยี่ยมชมการดาเนินงานกลุํม
และสอบถามความต๎องการของกลุํมตาม จานวน 3 กลุํม เมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 ได๎แกํ
2.วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์กาแพงแสน ม.5 ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน เพาะเห็ดอินทรีย์
3.วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บางช๎าง ม.5 ต.บางช๎าง อ.สามพราน ปลูกพืช ผัก ผลไม๎ อินทรีย์
เชํน ฝรั่ง เป็นต๎น
2. ประชาสัมพันธ์ “โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560” ของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการที่มีการใช๎สมุนไพรไทยในการผลิตเพื่อขยายตลาดการ
จาหนํายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพทั้งในและตํางประเทศ รับสมัคร
ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60 ให๎แกํ
1) วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป
บ๎านดอนทอง ต.คลองใหมํ อ.สามพราน
2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตาบลสระพัฒนา
อ.กาแพงแสน
3) กลุํมวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจชุมชนปลักไม๎ลาย
อ.กาแพงแสน
3. เสนอแนวทางการสํงเสริมและพิจารณาเพื่อสนับสนุนกลุํมเปูาหมาย
การให๎ บ ริ การ เพื่อขั บ เคลื่ อ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ให๎ ศูนย์ สํ งเสริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม สาหรับจัดทาบูรณาการแผนปฏิบัติงานสํงเสริมอุตสาหกรรม
เป็นการสร๎างความสัมพันธ์เชื่อมโยงการทางานระหวํางภาครัฐ และภาคเอกชน เมื่อเดือน ก.ย.60 จานวน 3
ราย ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตาบลสระพัฒนา
ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน ความต๎องการสํงเสริมพัฒนา
- การผลิต
- ศูนย์การเรียนรู๎ (ปรับปรุงอาคารเรียนรู๎)
- ชํองทางการตลาด
2) กลุํมอาชีพเสริมบ๎านสุขเกษม ต.บางเลน อ.บางเลน
ความต๎องการสํงเสริมพัฒนา
- การผลิต (เงินทุน สาหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต, พัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหมํ ๆ, ออกแบบ Logo)
- ศูนย์การเรียนรู๎ (ปรับปรุงอาคารเรียนรู๎)
- ชํองทางการตลาด (เครือขํายการจัดจาหนําย)
3) วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพผลไม๎สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป
บ๎านดอนทอง ต.คลองใหมํ อ.สามพราน ความต๎องการสํงเสริมพัฒนา
- การผลิต
- ศูนย์การเรียนรู๎
- ชํองทางการตลาด
4. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนทํองเที่ยวเกาะลัดอีแทํน แหลํงทํองเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรเพื่อเยี่ยมเยียนและ
/สารวจปัญหา…
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สารวจปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช.) กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนที่ ไ ด๎ จ ากการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร
เมื่อเดือน ก.ย.60 ให๎แกํ
1) วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพตาบลทรงคนอง ประเภทผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งอยูํ ณ ต.
ทรงคนอง อ.สามพราน ให๎คาแนะนาในการยื่น คาขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้าพริกเผา และน้าพริกแกง ประเภท น้าพริกแกงเผ็ ด, แกงเขียวหวาน และแกงส๎ม โดยวิสาหกิจฯแจ๎งความ
ประสงค์ยื่นคาขอรับใบรับรองฯ จานวน 2 คาขอ
2) ศูนย์การเรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรตาบลไรํขิง ตั้งอยูํ
ต.ไรํขิง อ.สามพราน ให๎คาแนะนาในการยื่นคาขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล๎วยอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน D6 (เกษตรจังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได๎รับแจ๎งจากกรมสํงเสริมการเกษตรให๎ดาเนินการสารวจเกษตรกรที่
จะเข๎ารํวมโครงการการปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 โดยจังหวัด
นครปฐมกาหนดพื้นที่ปรับเปลี่ยน 200 ไรํ โดยเกษตรกรจะได๎รับเงินสนับสนุนคําใช๎จํายในการปลูกพืชทดแทน
จากราชการ ไรํละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไมํเกิน 15 ไรํ พบวํามีเกษตรกรสนใจเข๎ารํวมโครงการ โดยจะ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข๎าวในฤดูนาปรัง ไปเป็น ถั่วเขียว จานวน 200 ไรํ ประกอบด๎วย อาเภอเมืองนครปฐม
150 ไรํ และอาเภอบางเลน 50 ไรํ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางรองบประมาณสนับสนุนให๎ดาเนินโครงการ
- การเข๎ารํวมจาหนํายไม๎ดอกไม๎ประดับในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข๎างทาเนียบรัฐบาล วันที่ ๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญํ
กล๎วยไม๎ นาสินค๎าจากสมาชิกแปลงใหญํเข๎ารํวมจาหนํายในงานดังกลําว 3 กลุํม คือ
1. แปลงใหญํกล๎วยไม๎ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
2. แปลงใหญํกล๎วยไม๎ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม
3. แปลงใหญํกล๎วยไม๎ ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
ประธาน มีโครงการเกษตรแปลงใหญํในปี 2561 หรือไมํ
ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครปฐม มี พัฒนาเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล ที่ผํานมากลุํมเปูาหมายสํงผัก ผลไม๎สูํ
โรงพยาบาลมากกวํา 800,000 บาท ที่ผํานมาโรงพยาบาลใช๎ผักที่ไมํสามารถปลูกในบ๎านเราได๎
ประธาน สํงเสริมให๎ทาอะไรก็ได๎ แตํต๎องดูตลาด พร๎อมปรับแผนการดาเนินงาน เชํน ประสานกับโรงพยาบาลให๎
ใช๎เมนูที่ใช๎วัตถุดิบที่กลุํมเปูาหมายปลูก หรือที่เราไปสนับสนุน จึงจะกํอให๎เกิดรายได๎
ปรับ โรงพยาบาล สู่ เป้าหมาย หรือ ปรับเป้าหมาย สู่ โรงพยาบาล ถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์
ประธาน ให๎ชํวยหาตลาดให๎เกษตรกร
ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครปฐม ใช้เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับมุ้งทั้ง 500 โรง เป็นต้นแบบ ปลูกตามเทศกาล
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยประสานความร่วมมือกับบริษัทที่มีในพื้นที่ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
เรื่องค่าขนส่ง และสนับสนุนในเรื่องการวางแผนการผลิต สนับสนุนการรวมกลุํมให๎กับเกษตรกร เชํน สํงมูลนิธิ
เพื่อนพึ่งพา
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน D7 (คลังจังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนคลังจังหวัดนครปฐม
1. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ และ ชุมชนหัวอําว หมูํที่ 5 ต.บางช๎าง อ.สามพราน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ และ ชุมชนหัวอําว หมูํที่ 5 ต.บางช๎าง อ.สามพราน ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2560 มีสมาชิก ทั้งหมด 260 คน กระบวนการสนับสนุน คือ ปุ๋ยอินทรีย์ โรงสีข๎าวอินทรีย์แหํงเดียวของ
จังหวัดสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
2. ชุมชนเกาะลัดอีแทํน ในพื้นที่ 4 ตาบล (ต.ไรํขิง ต.ทรงคะนอง ต.บางเตย ต.ทําตลาด)
ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 มีสมาชิก ทั้งหมด 69 คน พื้นที่ครอบคลุม 4 ตาบล (ต.ไรํขิง ต.ทรง
คะนอง ต.บางเตย ต.ทําตลาด) ส๎มโอ (ขาวน้าผึ้ง ทองดี) 6,000 กวําไรํ พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ สานหมอนเตย
สร๎างองค์ความรู๎ในเรื่อง 1.ให๎ความรู๎ด๎านการจัดทาบัญชี
2.การบริหารจัดการชุมชน และการตํอยอด สร๎างมูลคํา เพื่อเพิ่มรายได๎3.การเขียน
แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
3.กลุํมปลูกผักปลอดสาร (โครงการแปลงใหญํ) หมูํที่ 2 ต.ดอนรวก และ ต.ห๎วยด๎วน
อ.ดอนตูม
3. กลุํมปลูกผักปลอดสาร (โครงการแปลงใหญํ) หมูํที่ 2 ต.ดอนรวก และ ต.ห๎วยด๎วน อ.ดอนตูม ลง
พื้นที่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สมาชิก ทั้งหมด 50 คนปลูกพืชผักหลายชนิด เชํน คะน๎า แตงล๎าน
ถั่วฝักยาว และกวางตุ๎ง สนับสนุนการเข๎าถึงปัจจัยการผลิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขานครปฐมให๎สินเชื่อระยะสั้น การสร๎างองค์ความรู๎ คือ ให๎ความรู๎ในการจัดตั้งกลุํมเป็น “วิสาหกิจชุมชน”
เพื่อเพิ่มความสามารถในการตํอรองด๎านราคาขาย และราคาซื้อปัจจัยการผลิตตํางๆ
4.ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ หมูํที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มี
สมาชิก ทั้งหมด 33 คน เป็นชุมชนทํองเที่ยวและเกษตรปลอดภัย บริการทํองเที่ยวโดยชุมชน สนับสนุนการ
เข๎าถึงปัจจัยการผลิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม ให๎สินเชื่อระยะสั้น และ
การสร๎างองค์ความรู๎ในเรื่องการจัดทาบัญชี การลดต๎นทุน คําใช๎จํายสํงเสริมการสร๎างกลุํมอาชีพ การบริหาร
จัดการชุมชน - สนับสนุนเสื้อชูชีพ 20 ตัว ผ๎าใบเรือ และอื่นๆ (งบประมาณของ ธกส.) การสร๎างองค์ความรู๎
- แนวทางการดาเนินการให๎เป็นชุมชนทํองเที่ยวเชิงเกษตร
- ให๎ความรู๎เรื่องการดูแลสิ่งแวดล๎อม
- ให๎ความรู๎ในการดูแลนักทํองเที่ยว
- การรวมกลุํมเพื่อสํงเสริมการสร๎างอาชีพ (การแปรรูปอาหาร , การปลูกผลไม๎ปลอดภัย)
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน E1 (หอการค้าจังหวัดนครปฐม) ไมํมีข๎อมูลรายงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน E2 (ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รายงาน ผลการดาเนินงานตามภารกิจ (Function)
/๑. ได๎รับมอบหมาย…
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๑. ได๎รับมอบหมายตามคาสั่งแตํงตั้งให๎ดาเนินการสานพลังประชารัฐ (E2) ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
2. ดาเนินการสานพลังในการเข๎ารํวมประชุมสนองนโยบาย รํวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกับสานักงานจังหวัดนครปฐม เดือนละ 1 ครั้ง
3. ดาเนินการกิจกรรมที่สํงเสริมสานพลังประชารัฐ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม E2 ดังนี้
3.1 ประชุมคณะทางาน การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ด๎านการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศ รํวมกับหนํวยงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐมและวิทยาลัยการอาชีพบางแก๎วฟูานครปฐม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
3.2 สํงเสริมสถานศึกษาให๎มีกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยศูนย์แนะแนวโรงเรียนวัดเกาะวังไทร เพื่อการ
ขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยจัดเผยแพรํศูนย์แนะแนว
ประจาเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560
3.3 จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพนักเรียน เพื่อสํงเสริมการมีงานทา (วิทยาลัยการอาชีพบางแก๎วฟูา)
ติดตามผลการดาเนินงานการศึกษาตํอสายอาชีพและสายสามัญ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 แล๎ว
3.4 รํวมประชุมกับจังหวัดนครปฐม กาหนดจัดประชุม work shop การจัดทาแผนปฏิบัติการของ
บริษัท ประชารัฐสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เพื่อสนับสนุนกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา ๐๘.๐๐น.-๑7.๓๐ น. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์สาม
พราน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3.5 ประชาสัมพันธ์ให๎สถานศึกษารํวมดาเนินกิจกรรมสูํอาชีพ ในการรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการประชุมสัมมนาสร๎างความเข๎าใจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยํางมี
คุณภาพด๎าน การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตผู๎สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เปูาหมายการดาเนินงานปี2561
— . 1.วางแผนเตรียมดาเนินการขับเคลื่อนโดยกาหนด โครงการพัฒนาเครือขํายความรํวมมือการผลิตและ
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ปีงบประมาณ 2561
— 2. กาหนดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎เรียนและผู๎ประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนาคน ในการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎แกํผู๎เรียน
ในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยกาหนดระยะเวลาตามกิจกรรมปีงบประมาณ 2561
— ในปีงบประมาณ 2561 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม E2 จัดโครงการพัฒนาเครือขํายความ
รํวมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพคนและการสร๎างความสามารถในการแขํงขันตามรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติไปสูํการ
ปฏิบัติในพื้นที่ให๎เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเทําเทียมทางการศึกษายุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 1สร๎างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครือขํายความรํวมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดนครปฐมตามรูปแบบ
ประชารัฐ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนและการสร๎างความสามารถในการ
แขํงขันตามรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติในพื้นที่ให๎เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามเปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1) สร๎างความรํวมมือบูรณาการระหวํางภาคเอกชนภาคประชาชนและภาครัฐ รวมถึงหนํวยงานทาง
/การศึกษา …
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การศึกษา หนํวยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน ร๎อยละ 80
2) การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มความต๎องการและขีดความสามารถในการ
แขํงขันของพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ตามรูปแบบประชารัฐ ร๎อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) สร๎างเครือขํายความรํวมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดนครปฐม ตามรูปแบบประชา
รัฐ ในการบูรณาการระหวํางภาคเอกชนภาคประชาชนและภาครัฐ รวมถึงหนํวยงานทางการศึกษา
2) การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มความต๎องการและขีดความสามารถในการ
แขํงขันของพื้นที่
ประธาน เรื่องการแนะแนวเป็นเรื่องสาคัญ สถานการณ์ปัจจุบันสํงเสริมให๎เรียนด๎านอาชีพ ด๎านอาชีวศึกษา ณ
ขณะนี้มีนโยบายสนับสนุนให๎เรียนสายอาชีพ ให๎รํวมกันแนะแนวทั้ง เด็ก เยาวชน และผู๎ปกครอง ให๎ปรับเปลี่ยน
ทัศนะในเรื่องการเรียนสายอาชีพ การแนะแนวเป็นเรื่องสาคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน E3 (พัฒนาการจังหวัดนครปฐม)
- พัฒนาการจังหวัดนครปฐม(เลขาร่วม) นาเสนอผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ได๎แกํ สนับสนุนการดาเนินงานและการบริหารจัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ผู๎ถือหุ๎น จานวน 39 ราย
ทุนจดทะเบียน 4 ล๎านบาท (100%)
การจดทะเบียนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
วันที่ 16 กันยายน 2559 มอบหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด อยํางเป็นทางการ มอบเงินหุ๎น ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด (กํอตั้ง)
ดารงตาแหนํงตั้งแตํวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560
จานวน 5 ราย
1.นายวันชัย สวัสดิ์แดง
ประธานกรรมการบริษัท
2.นายพิเชษฐ์ ภูํดารง
รองประธานคนที่ 1
3.นางกมลทิพย์ พงษ์ประพันธ์ รองประธานคนที่ 2
4.นางณัฐนันท์ สุริยะ
กรรมการบริษัทฯ ฝุายทะเบียน
5.นายพรเทพ ปัถวี
กรรมการและเลขานุการฯ
คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด (ปัจจุบัน)
ดารงตาแหนํงตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน จานวน 11 ราย
1. นายพรเทพ ปัถวี
ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ภูํดารงค์
รองประธาน คนที่ 1
3. นางกมลทิพย์ พงษ์ประพันธ์ รองประธาน คนที่ 2
4. นางณัฐนันท์ สุริยะ
กรรมการฝุายทะเบียน
5. นายวันชัย สวัสดิ์แดง
กรรมการ
6. นายคานวณ ไพโรจน์สถาพร กรรมการ
7. นางณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการ
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8. นายดิสรณ์ มาริษชัย
กรรมการ
9. นางนกน๎อย ศรีนวลมาก
กรรมการ
10. นางสาวอรุณรัตน์ พวงศรีทอง กรรมการ
11. นายชฤทธิพร เม๎งเกร็ด
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู๎จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ( จานวน 2 คน)
1. นายพรเทพ ปัถวี กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน๎าที่กรรมการผู๎จัดการบริษัทฯ อีกตาแหนํง
ดารงตาแหนํงตั้งแตํวันที่ 6 มีนาคม 2560 –1 เมษายน 2560
2. นายชิดชนก สายสุวรรณ ดารงตาแหนํงตั้งแตํ
วันที่ 19 เมษายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560
ปัจจุบันกาลังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้จัดการ
ที่ทาการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ณ วัดไรํขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
กลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม จานวน 44 กลุํม ได๎แกํ
ด๎านการเกษตร จานวน 36 กลุํม ด๎านแปรรูป จานว 3 กลุํม และด๎านทํองเที่ยวโดยชุมชน จานวน 5 ชุมชน
การขับเคลื่อนงานกลุํมเปูาหมาย ทั้ง 44 กลุํม ผําน 5 กระบวนการ ได๎แกํ
1.การเข๎าถึงปัจจัยการผลิต
2.การสร๎างองค์ความรู๎
3.การตลาด
4.การสื่อสารสร๎างการรับรู๎เพื่อความยั่งยืน
5.การบริหารจัดการ
การสนับสุนนกลุํมเปูาหมาย ผํานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (คณะทางาน E3)โดยการสนับสนุน
งบประมาณสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) งบประมารายจําย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ แกํกลุํมเปูาหมาย กลุํม 5 กลุํม เป็นเงิน
จานวน 16,742,300 บาท ซึ่งทาให๎กลุํมมีประมาณผลผลิต และมีรายได๎เพิ่มขึ้น
รายงานผลความก้าวหน้าเรื่อง การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
สนง.สาธารณสุขจังหวัด ระหวํางวันที่ 1-31 ต.ค.60 จาหนํายได๎ จานวน 2,649 กก. มีรายได๎
100,009 บาท ใน 7 โรงพยาบาล
สนง.เกษตรจังหวัด ระหวําง มี.ค.-ต.ค.60 จาหนํายได๎ จานวน 19,789 กก. มีรายได๎ 836,483บาท
ใน 9 โรงพยาบาล
สนับสนุนประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกเดือนณ สานักงานบริษัทฯ วัดไรํขิง
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ๎าภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ (กลุํมภาคกลางและภาค
ตะวันออก) ณโรงแรมไมด๎า จังหวัดนครปฐม
การลงพื้นที่ของคณะทางาน/กรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกลุํมเปูาหมาย
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกาะลัดอีแทํนอ.สามพราน การลงพื้นที่ของคณะกรรมการบริษัท
หนํวยงานราชการ และหนํวยงานเอกชน
24 ก.ค. 60 ได๎รับการสนับสุนนงบประมาณ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การจัดทแผน
ปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ณ ห๎องประชุมเจด โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด์ อาเภอสามพราน จานวน 40 คน
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25-27 ก.ค. 60 จัดนิทรรศการนาเสนอผลงาน Best Practice เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)
มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017) ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ๎งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีรายได๎จานวน 18,991 บาท
23 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดนครปฐม ณ ห๎องกิ่งดาว โรงแรมเวล อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผู๎เข๎ารํวมโครงการจานวน
จานวน 80 คน
จังหวัดนครปฐม ได๎รับการพิจารณาให๎นาเสนอผลการความก๎าวหน๎าดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ “โครงการโรงพยาบาลอาหาร ปลอดภัย” ตํอที่ประชุม คณะทางานการพัฒนา เศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ ครั้งที่ 7/2560 ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห๎องประชุม
Boardroom 1โซน C ศูนย์การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ โดยผวจ. มอบรอง ผวจ.สุพจน์ ยศสิงห์คา เป็นผู๎นาเสนอ
ประธาน การเพิ่มกลุํมเปูาหมาย ปี 2561 ให๎สอบถามปัญหาและความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย
กลุํมเปูาหมายที่เราสนับสนุนครุภัณฑ์ ต๎องแสดงให๎เห็นวําเขามีความเปลี่ยนแปลงอะไร มีรายได๎เพิ่มเทําไร
มติที่ประชุม รับทราบ
-คณะทางาน E4 (อัยการจังหวัดนครปฐม) ไมํมีรายงานนาเสนอ
-คณะทางาน E5 (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รายงานผลการดาเนินงานในสํวนคณะทางาน E 5 ดังนี้
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู๎นา
นาเสนอผลการลงสารวจ เก็บข๎อมูลใน 6 ประเด็น ได๎แกํ นวัตรกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย การ
ทํองเที่ยงเชิงสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ เทคโนโลยีดิจิตัลและนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
การผลิตพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่เปูาหมาย จานวน 6 พื้นที่ ได๎แกํ
ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง
ตาบลวัดแค
อาเภอนครชัยศรี
ตาบลวัดละมุด
อาเภอนครชัยศรี
ตาบลทรงคะนอง
อาเภอสามพราน
ตาบลคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน
ตาบลดอนขํอย
อาเภอกาแพงแสน
พร๎อมทั้งนาเสนอผลการขับเคลื่อนงานในสํวนของคณะ D 6 ได๎แกํ
1 พัฒนาศักยภาพแกนนาจิตอาสา ผลลัพธ์ คือ เกิดเครือขํายจิตอาสาประชารัฐ 7 อาเภอ + 1 ศูนย์
2 ฐานข๎อมูลผู๎เปราะบาง ยากลาบาก ปักหมุด ผลลัพธ์ คือ ระบบการเกื้อกูลและสํงตํอ สร๎างอาชีพ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจชุมชน เกิดระบบการเกื้อกูลและสํงตํอ สร๎างอาชีพ เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน
3 จัดทาแผนที่และระบบเฝูาระวังพื้นที่เสี่ยง
4 จัดตั้งระบบและกลไก “กองทุนจิตอาสานครปฐม”
จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะครั้งที่ 1
เมื่อ 15-16 พฤศจิกายน 2560 เมืองทองธานี
/ประธาน...
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ประธาน การลงพื้นที่จัดเก็บข๎อมูลคาดวําจะเรียบร๎อยเมื่อไร
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ประมาณสัปดาห์หน๎านําจะเรียบร๎อย
ประธาน สามารถจัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ ปี 2562 ได๎
สํงโครงการภายใน 30 พ.ย.60
ประธาน สามารถประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดได๎เพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- รํางคาสั่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง แตํงตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายสาน
พลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) จากการปรับโครงสร๎างจากสํวนกลาง ที่ได๎นาเสนอไปแล๎วในวาระที่ 3 ข๎อ 3.1
จึงจาเป็นต๎องเสนอรํางคาสั่งแตํงตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม
มาเพื่อให๎ที่ประชุมรํวมกันพิจารณา ตามรํางคาสั่งที่เสนอมาพร๎อมนี้ โดยจะยึดคาสั่งจังหวัดนครปฐม ที่
3527/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นหลักในการยกรํางคาสั่งที่เสนอมานี้
ประธาน แล๎วในรํางคาสั่งนี้มีอะไรบ๎างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
พัฒนาการจังหวัด(เลขาร่วม) ที่เปลี่ยนได๎แกํ ยกเลิกคณะทางาน D7 และเพิ่มคณะทางาน E6 ซึ่งคณะทางาน
E6 ได๎ให๎ พมจ.เสนอรายชื่อมาให๎เลขารํวม(พช.) และหัวหน๎าคณะ D7 (คลังจังหวัด) ไปควบรวมกับ คณะD4
สํวนคณะ E3 เพิ่มอีกจานวน 3 ทําน ได๎แกํ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู๎อานวยการโรพยาบาลนครปฐม และ
ผจก.ธกส. เนื่องจากเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย และต๎องเพิ่มพัฒนาการจังหวัดใน
ตาแหนํงเลขานุการในคณะ E3 เนื่องจากเกิดข๎อผิดพลาด คือพิมพ์ตกไป
ประธาน ขอให๎รํวมกันพิจารณาที่ละคณะ ดังนี้
คณะ D1 คงเดิม ไมํเปลี่ยนแปลง
คณะ D2 ประธานไมํอนุญาตให๎รอง ผวจ.เป็น หัวหน๎าคณะให๎ตัดออก และให๎ อุตสาหกรรมจังหวัดเป็น
หัวหน๎าคณะ หัวหน๎าสานักงานจังหวัด เป็นคณะทางาน มิใชํ เลขานุการ แล๎วให๎หัวหน๎ากลุํมสํงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นคณะทางานและเลขานุการ
คณะ D3 ให๎ ดร.อภิรักษ์ เกษมผลกุล เป็นคณะทางาน แทนการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให๎เหมือนกับคณะ
อื่นๆ เพิ่มวัฒนธรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐฯ เป็นคณะทางาน ตัดนาย
สิทธิชัย แซํตั้ง ออก ตัดตาแหนํง(ผู๎แทนทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม) ของนายวันชัย สวัสดิ์แดง ออก
และ ประธานให๎ตัดคาวําผู๎แทนออก ให๎เป็น พัฒนาการจังหวัดนครปฐม คลังจังหวัดนครปฐม เกษตรจังหวัด
นครปฐม หอการค๎าจังหวัดนครปฐม
คณะ D4 คงเดิม ไมํเปลี่ยนแปลง
คณะ D5 คงเดิม ไมํเปลี่ยนแปลง
คณะ D6 เพิ่มคณะทางาน 2 หนํวยงาน คือ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม และ ธกส. และให๎ หัวหน๎ากลุํม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นคณะทางานและเลขานุการ
คณะ D7 ยกเลิกตามโครงสร๎างสํวนกลาง
คณะ E 1 ให๎คลังจังหวัดนครปฐม เป็นคณะทางานและเลขานุการ สํวน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็น
คณะทางาน
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คณะ E2 คงเดิม ไมํเปลี่ยนแปลง
คณะ E3 เพิ่มอีกจานวน 3 ทําน ได๎แกํ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู๎อานวยการโรพยาบาล
นครปฐม
และ ผจก.ธกส. เนื่องจากเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย และต๎องเพิ่มพัฒนาการจังหวัด
ในตาแหนํงคณะทางานและเลขานุการในคณะ E3 เนื่องจากเกิดข๎อผิดพลาด คือพิมพ์ตกไป
คณะ E4 คงเดิม ไมํเปลี่ยนแปลง
คณะ E5 แก๎ไข ตาแหนํง จาก ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ เป็น รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ และให๎
ตัดตาแหนํงของนางวิลัยวัณย์ อาชอรรถพันธ์ เหลือเพียงชื่อและนามสกุล
คณะ E6 เพิ่มเติมตามโครงสร๎างจากสํวนกลาง ประธานไมํอนุญาตให๎รอง ผวจ.เป็น หัวหน๎าคณะให๎ตัด
ออก และให๎ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน๎าคณะ
ประธาน ให๎เวลาอีก 2 วัน ใครจะแก๎ไขนอกเหนือจากในที่ประชุมนี้ ให๎เรํงสํงรายชื่อให๎พัฒนาชุมชนเพื่อแก๎ไข
เพิ่มเติมตํอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามฝุายเลขานุการเสนอรํางคาสั่ง และรํวมกันพิจารณาเพิ่มเติม และรับทราบผลการปรับ
คณะทางานฯ เพื่อแตํงตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
เรื่องการแถลงขําวโครงการตลาดประชารัฐ
ประธาน ทาไมต๎องไปแถลงขําวถึงอาเภอบางเลน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด มีบรรยากาศสวยงาม สะท๎อนภาพวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และที่ประชุมมีความเห็น
พร๎องต๎องกันวําเป็นสถานที่ที่เหมาะสม
ประธาน ถ๎าจะแถลงขําวแล๎วจะต๎องเดินหน๎าตํอไปให๎บรรลุเปูาหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น
(ลงชื่อ)
ผู๎จดรายงานการประชุม
(นางสุวรรณา พลเพชร)
ตาแหนํง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุชลี วาทะสัตย์)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

