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(สำเนำ)
รายงานการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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นางศิริ กาปั่นทอง
พจ.อ.อ.ทวี บุญช่วย
นางสาวสุพัตรา ผุยรอด
นางสาวรุ่งนภา แก้วอยู่
นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์
นางสาวชลดา เห็นวิสุทธิ์
นางมารศรี เหล่าบุญชัย
นายธวัชชัย นาคศรีสังข์
นางเปรมจิตต์ ทัพวงศ์ศรี
นายอมร เผ่าเมือง
ผศ.ดร.ธงชัย พงค์สิทธิกาญจนา
นายชัยธวัช พูลสุขโข
ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
นางสาวปิ่น รุจยากรกุล
นายจรูญ บุญฤทธิ์
นายสุรชาติ แก้วทองประคา
น.ส.อัจฉรา ไพรสงบ
นายเพทาย ศรีใจมั่น
นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต
นายสุรเดช บ้านกล้วย
นายคานวณ ไพโรจน์สถาพร

นายกฤษณ์ คานุชนารถ
นายสุนทร อยู่คา
นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
ประธานการประชุม
จ่าจังหวัด
กรรมการ
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
กรรมการ
แทน คลังจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
แทนสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
กรรมการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
กรรมการ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นฐ.
กรรมการ
ทีป่ รึกษาศูนย์บ่มเพาะวสาหกิจม.ราชภัฎนครปฐม
กรรมการ
ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ธพว.
แทน ผอ.กลุ่มนิเทศน์ฯสพป.นฐ. เขต 2
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ (แทน)
กรรมการ
ประธานเครือข่าย กทบ.จ.นฐ.
กรรมการ
แทน นายอาเภอเมืองนครปฐม
กรรมการ
แทน นายอาเภอนครชัยศรี
กรรมการ
แทน นายอาเภอสามพราน
กรรมการ
แทน นายอาเภอกาแพงแสน
กรรมการ
แทน นายอาเภอดอนตูม
กรรมการ
แทน นายอาเภอพุทธมณฑล
กรรมการ
ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
แทน ผู้จัดการออมสิน
กรรมการ
แทนงานภาคีเครือข่าย กศน.จ.นฐ. (แทน)
กรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ
กรรมการ
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นางทวีสุข ม่วงศรี
นายรุ่งโรจน์ กิจทวีปวัฒนา

แทน สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

นายสมมารถ เทียมถนอม
นางสาวศิริวรรณ สถิตพงศ์ชัย
นายกฤษณนันท์ กาไร
นางสาวสุชลี วาทะสัตย์
นายประมูน อุ่นเรือน
นางนุจรินทร์ พระภูมี
นายศิริชัย เลี้ยงอานวย

ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม

นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

นางฐานิยา นิยมญาติ
ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ
นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(แทน) สถาบันวิจัย มศก.

รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช
นางสาวสุพัตรา ผุยรอด
น.ส.เสาวลักษณ์ แสงนิ่ม
นางธัญชนก สมนาก
นายธีระพงษ์ อภิรัตน์
นางวัชรินทร์ ตรึงเศษ
นางอุไรวรรณ ภาคสู่สุข
นายชัยธวัช พูลสุขโข
น.ส.จารุวรรณ พุกพบสุข
น.ส.นันทินี แซ่เฮ็ง
นายณัฐวุฒิ อนุชิตอารมย์
นายจิรัฏร์ พาณิชปฐมมงคล
นางภัทรมน ธัญญานันท์
นางอัษษิกา พัฒนศิลป์
นางสุวรรณา พลเพชร

รก.ผช.อธิการบดี มก.กพส.

ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นฐ.
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม

แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

แทน เกษตรจังหวัดนครปฐม

หัวหน้างานสารบรรณ (แทน) มศก.สนามจันทร์

แทน หนก.ยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประธานชมรม อพม.จ.นฐ.
แทน ผอ.รพ.นฐ.
แทน ผอ.รพ.นฐ.
แทน ปภ.จ.นฐ.
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมฯ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมฯ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมฯ

ประธานกองทุนสวนตะไคร้
อุททยานการอาชีพชัยพัฒนา
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขา
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ผู้ไม่มำประชุม (คณะกรรมกำร คสป.)
นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
นายสมเดช นิลพันธ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
พานิชย์จังหวัดนครปฐม
นายอาเภอบางเลน
นายสุรเดช นิลเอก
นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
นายอรุษ นวราช
นายดิศรณ์ มาริษชัย
นายทิม ไทยทวี
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายวีระ รัตนาวงศ์ไชยา
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ผู้ร่วมประชุม
นางพัชรี อาราเม
นายอภิชาติ สวนประเสริฐ
นางรินท์จง เล็กแดงอยู่
นางสาวจุฑามาศ กองสาสน
น.ส.ผกาทิพย์ นวลจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม(ไปราชการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏนครปฐม

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล
กรรมการผู้จัดการบริษัทขนมแม่เอย เปี๊ย แอนด์ พาย (2003)

ผู้แทนส้มส่งออกอาเภอสามพราน
ผู้จัดการตลาดน้าลาพญาอาเภอบางเลน
ประธานกลุ่มหมู่ย่างอาเภอเมืองนครปฐม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นำงศิริ กำปั่นทอง พจ.นฐ.
เนื่องจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ติดภารกิจสาคัญ
จึงมอบหมายให้นางศิริ กาปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม คสป. ในวันนี้
ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๑...
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ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 คาสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 4592/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตาม
นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม
ประธำน
เมื่อการประชุม คสป. ครั้ งที่ 1/2561 เมื่อวัน ที่ 17 พฤศจิก ายน 256 ที่ป ระชุมได้ร่วมกั น
พิจารณาร่างคาสั่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด
นครปฐม จากการปรับโครงสร้างจากส่วนกลาง โดยยึดคาสั่ง จัง หวัดนครปฐม ที่ 3527/2559 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 เป็นหลัก และพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ร่วมกันที่ละคณะ นั้น ดังนั้นฝ่ายเลขา (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด) จึงเสนอร่างคาสั่ง ซึ่งในที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลง
นาม จึงออกมาเป็นคาสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 4592/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบาย
สานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ซึ่งฝ่ายเลขาฯได้ส่งหนังสือ พร้อมคาสั่งฯ ไปถึงท่านคณะกรรมการแล้วตั้งแต่
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และนามาเสนอที่ประชุมในวันนี้ด้วย ตามเอกสารแนบ 1
ผู้แทนคณะทำงำนกำรส่งเสริม SMEs และ Productivity (D 2) เสนอให้ตัดคณะทางานลาดับที่ 2.19 ออก
เนื่องจากเป็นข้อความซ้ากับลาดับที่ 2.20
ผู้แทนคณะทำงำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ (E 2) เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม รำยละเอียดในคณะทำงำน E 2
ดังนี้
1. คณะทางานลาดับที่ 8.9 ให้ตัดชื่อผศ.ดร.ธงชัย พงษ์สิทธิกาญจน์ ออก โดยเปลี่ยนเป็นใส่ตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม แทน
2. คณะทางานลาดับที่ 8.10 ให้ตัดชื่อดร.อริศ เทียนประเสริฐ ออก เนื่องจากหมดวาระและเกษียณอายุ
ราชการ แล้ว โดยให้ใส่ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปกร แทน
3.คณะท างานล าดั บ ที่ 8.16 ตั ด ชื่ อ นายสมหมาย เที ย นสมใจ ออก โดยเปลี่ ย นเป็ น ใส่ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 แทน แล้วยกขึ้นไปอยู่ลาดับที่ 2
4.คณะทางานลาดับที่ 8.17 คือ นางสาวชวิศาณัฏฐ์ รัตนคเชนทร์ ตัดออก เปลี่ยนเป็น รองศึ กษาธิการ
จังหวัดนครปฐม เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
5. เพิ่มคณะทางานลาดับที่ 8.18 คือ นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ศธจ.นฐ.
เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ลาดับที่ 1-4 ให้ตัดชื่อออก เนื่องจากกรณีเปลี่ยนตัวบุคคลก็จะไม่กระทบกับคาสั่งฯ การระบุตาแหน่งจะสะดวก
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และลาดับที่ 5 ระบุเป็นนางมารศรี เหล่าบุญชัย เนื่องได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบงานนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม
ประธำน ให้ฝ่ายเลขา นาเรื่องที่ผู้แทนคณะทางาน D2 และ E2 เสนอแก้ไข/เพิ่มเติมนี้ ไปดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทรำบ และเห็นชอบกำรปรับ แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งฯ
1.2 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้รับโล่เกียรติยศ
ในงาน PRACHARAT AWARD 2017 ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จานวน 2 รางวัล ได้แก่
/1)โล่เกียรติยศ...
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1)โล่เกียรติยศ บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีดีเด่น ประจำปี 2560 ด้ำนกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือ จากนายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าทีมภาครัฐ) และนายฐาปนะ สิริ
วัฒนะภัคดี กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) (หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
2) โล่เกี ยรติยศ แก่บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี นครปฐม (วิสาหกิ จเพื่อสัง คม) จากั ด ที่ร่ว ม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนเพื่อสร้างความสุขและ
รายได้ให้แก่ชุมชนอย่า งยั่งยืน จากนายอนุ พงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าที ม
ภาครัฐ) และนายฐาปนะ สิริวัฒนะภัคดี กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
(หัวหน้าทีมภาคเอกชน)
นำยวันชัย สวัสดิ์แดง รูปแบบที่กระผมนาเสนอ คือ เรื่อง ความเชื่อมโยงในเรื่อง ด้านการเกษตร ด้านการแปร
รูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จนไปสู่การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ โดยใช้หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป้าหมายของ คสป.จ.นฐ. ชุมชนบ้านศาลาดินแห่งคลองมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล เป็นแกนหลัก ประกอบกับ
การสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาทั้งในภาคราชการและเอกชน ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด พานัชย์จังหวัด เกษตร
จังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ธนาคารต่างๆ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ท่องที่ ท้องถิ่น เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.7 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ปี 2560
บริษัทฯ ไม่มีผู้แทนบริษัทนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
มติที่ประชุม 3.8 รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางาน 12 คณะ
-คณะทำงำน D1 (อุตสำหกรรมจังหวัดนครปฐม) ดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในจัง หวัดนครปฐมโดยการให้สินเชื่อแก่ SMEs
ด้วยการอนุมัติวงเงินสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม อีตามแนวประชารัฐประจาจัง หวัดนครปฐม เพื่อ ยกระดั บ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ ครั้ง ที่
9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 จานวน 1 ราย วงเงินรวม 10.00 ล้านบาท ดังนี้ บจก.ไบโอ-คอสแล็บ ประกอบ
กิจการ ผลิตและจาหน่ายเครื่องสาอาง ตั้งอยู่ ณ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน อนุมัติวงเงินสินเชื่อจานวน 10.0 ล้าน
บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต และส่งเสริมและพัฒนาด้านการนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
2. ด าเนิ นการฝึ กอบรม หลั ก สู ต ร “เทคโนโลยี อ าหารแปรรู ป กั บ อุ ต สาหกรรม 4.0” แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ในการเสริมสร้าง
/ความรู้และความเข้าใจ...
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ความรู้ แ ละความเข้ า ใจ ให้ สามารถน าองค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี นวั ต กรรม ใช้ บ ริ ห ารจั ด การองค์ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ จ านวน 100 ราย เมื่อวั นที่ 13 ธั นวาคม 2560 ณ ห้ องศรี สง่า โรงแรมริเวอร์ อ าเภอเมือ ง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
มติที่ประชุม รับทราบ
-คณะทำงำน D2 (หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดนครปฐม) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่
ดาเนินการ
ได้แก่
1.ให้บริการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME
Support & Rescue Center) ประจาจังหวัดนครปฐม จานวน 62 ราย โดยให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการเงิน จานวน 57 เรื่อง
2) ด้านการตลาด จานวน 3 เรื่อง
3) ด้านบริหารจัดการ จานวน 2 เรื่อง
2. พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัด
นครปฐม ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพในจังหวัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จานวน 3 ราย
รวมวงเงิน 30,000,000 บาท ดังนี้
1) บจก.สยาม รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย น้าซอสปรุงรส
ผัดไทย(ทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี) ตั้งอยู่ ณ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพรานจ.นครปฐม วงเงินที่อนุมัติ 10,000,000 บาท
2) บจก.เฟล็ ก ซ์ เอ็ น จิ้ น ประกอบกิ จ การ ผลิ ต และจ าหน่ า ยน้ าดื่ ม บรรจุ ข วด ตั้ ง อยู่ ณ
ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม วงเงินที่อนุมัติ 10,000,000 บาท
3) บจก.ไบโอ-คอสแล็บ ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเครื่องสาอาง ตั้ง อยู่ ณ ต.นรา
ภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม วงเงินที่อนุมัติ 10,000,000 บาท
มติที่ประชุม รับทรำบ
-คณะทำงำน D3 (ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครปฐม)
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด นาเสนอผลการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ(SE) ได้แก่
1) ประชุมหารือแนวทางการดาเนินโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (งบกลุ่มจังหวัด) ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้
2) ประสานติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี (งบกลุ่มจังหวัด) ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย
ดังนี้
อำเภอบำงเลน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชุมนุมศรัทธา ตาบลบางไทรป่า อาเภอบางเลน (อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง)
อำเภอพุทธมณฑล
- ก่อสร้างห้องน้าตลาดน้าบ้านศาลาดิน จานวน 1 หลัง อาเภอพุทธมณฑล (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแต่
ละคณะตามระเบียบ)
/อาเภอสามพราน...
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อำเภอสำมพรำน
- ก่อสร้างหลังคาทางเดินบริเวณตลาดน้าวัดไร่ขิง อาเภอสามพราน (อยู่ระหว่างการจัดทาราคากลาง)
- ก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว หมู่ 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสามพราน (อยู่ระหว่างการจัดทาราคากลาง)
- ก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว หมู่ 5 ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน (อยู่ระหว่างการจัดทาราคากลาง)
- ก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หมู่ 8 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน (ดาเนินการ
จัดทาราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทาประกาศ)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ 8 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน (ดาเนินการจัดทาราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทาประกาศ)
- ก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว ตลาดน้าคลองจินดา หมู่ 12 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน (อยู่ระหว่าง
การจัดทาราคากลาง)
3) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจาจังหวัด ตามคาสั่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา ที่ 756/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และคาสั่งกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 655/2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาประจาจังหวัด (ค.ทกจ.) จะมีภารกิจในการประสานความร่วมมือในระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ให้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการ รวมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ในวันพุธที่ 22
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจัง หวัดนครปฐม โดยมีคณะกรรมการ ผู้ แทนฯ
ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 30 คน
4) ประสานเชิญผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายของคสป., แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติการ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภายใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี (งบกลุ่มจังหวัด) ระหว่างวันที่ 21 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดราชบุรี ภายใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี(งบกลุ่มจังหวัด)จานวน28 กลุ่ม80 คน
พร้อมประชาพันธ์กิจกรรม “เกำะลัดอีแท่น มินิ มำรำธอน ครั้งที่ 2 “วันที่ 17-18 มกราคม
2561 โดยเปิ ดรั บสมัค รผู้ ร่ว มกิ จกรรม จ านวน 1,000 คน ประเภทเดิน 3 กม. ค่ าสมัค ร 200 บาท/คน
ประเภทระยะทาง 5 กม. และ 10 กม.ค่าสมัคร 350 บาท/คน พร้อมเสื้อที่ระลึกสาหรับผู้สมัครและเหรียญ
รางวัลสาหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน และแจ้งที่ประชุมว่ามีเป้าหมายที่จะสนับสนุน วิสาหกิจชุมชนหนองงูเหลือมให้
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ

คณะทำงำน D4 (พำณิชย์จังหวัดนครปฐม)
ไม่มีผู้แทนพำณิชย์จังหวัดนครปฐม นาเสนอผลการขับเคลื่อนงาน D 4 ในที่ประชุม แต่มีเอกสารนาเสนอในเล่ม
ประกอบวาระการประชุม ดังนี้
1. ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ทางด้านการตลาดส่งออกและลู่ทางการค้าการลงทุนใน
ต่างประเทศ จานวน 10 ราย ธุรกิจประเภท สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป การส่งออก
/2. ส่งเสริมผู้ประกอบการ...
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2. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีพื้นที่จาหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า โครงการตลาดประชา
รัฐ Modern Trade
2.1 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ตลำดประชำรัฐ Modern Trade สนองนโยบำย
รัฐบำล เพื่อสร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน ตลอดจนสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน ได้จัดสรรพื้นที่ บริเวณลานหน้าทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา จัด
จาหน่าย
/สินค้าทุกวันศุกร์...
สินค้าทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น. จานวน 20 แผง
ต่อสัปดาห์ มีผู้
จาหน่าย 80 ราย ต่อเดือน โดยหมุนเวียนกันจาหน่ายเดือนละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ราย และห้างสรรพสินค้า Big c
สาขานครปฐม ชั้น 2 ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. จานวน 10
แผง มีผู้จาหน่าย 10 ราย รายได้สุทธิจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 68,500 บาท
2.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมจัดนิทรรศการและส่งผู้ประกอบการเข้าร่วม
จาหน่ายสินค้า ภายในงานสังคมสุขใจ “อำหำรปลอดภัย พำชุมชนไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม
2560 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
3. ประชาสัมพันธ์ อบรม
- สัมมนาฟรี กิจกรรมดีๆ หลากหลาย มาร่วมหา idea โดนๆ Update เรื่อง Social และขอรับ
เครื่องหมาย DBD Registered ได้เลย กับกิจกรรม “e-Commerce knowledge ปรับธุรกิจเข้าสู่ไทยแลนด์
4.0” 12-13 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมริชมอนค์ 8.30-16.30 น. สมัครได้ที่ bit.ly/big1213 รับจานวน 320 ที่
เท่านั้นนะคะจัดโดย กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนใจติดต่อ 025475959-61
- เปิดรอบใหม่ กับหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่จากัดจานวนและคุณสมบัติของผู้เรียน
ซึ่งเมื่อผู้เรียนที่มีผลการ ทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด (ทาข้อสอบได้ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน) จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ลงทะเบียน และเรียนผ่านระบบได้ทาง http://elearning.ipthailand.go.th/
- งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงธุรกิจด้วยระบบดิจิตอล E-logistics เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ภาคขนส่ง และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรถขนส่งเป็นของตนเอง ด้วยระบบโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน " LTMA" โดยงานสัมมนาจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ ไทด์
รีสอร์ท บางแสน (งานสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

มติที่ประชุม รับทรำบ
คณะทำงำน D5 (อุตสำหกรรมจังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัด นาเสนอผลการดาเนินการคณะกรรมการสานพลังประชารัฐคณะ D5 การพัฒนาคลัส
เตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ดังนี้
1. ดาเนินการส่งเสริมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดนครปฐม ด้วยการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคโนโลยีอาหารแปรรูปกับอุตสาหกรรม 4.0” ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้สามารถนา
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ใช้บริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 100 ราย เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2560 ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. ดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในจังหวัดนครปฐม ด้วยการให้
วงเงินสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัดนครปฐม พร้อมส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง
ๆ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 จานวน 2 ราย วงเงินรวม
/20.00 ล้านบาท...
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20.00 ล้านบาท ดังนี้
1) บจก.รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายน้าซอสปรุงรสผัดไทย (ทิพย์
สมัยผัดไทยประตูผี) ตั้งอยู่ ณ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน อนุมัติวงเงินสินเชื่อจานวน 10.0 ล้านบาท
ประธำน เน้นย้าในเรื่องการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายว่า เราจะต้องชี้ให้ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายมีรายได้เท่าไร และ
หลังจากการเข้าไปสนับสนุนแล้วกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากเดิมเท่าไรเพิ่ม เพราะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้
ความสาคัญมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
/คณะทางาน D6…
คณะทำงำน D6 (เกษตรจังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
แปลงใหญ่กล้วยไม้และเกษตรกรผู้นาของอาเภอเมืองนครปฐม พุ ทธมณฑล นครชัยศรีและบางเลน รวม 13
คน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้นาหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต
กล้วยไม้และผลิต
กล้วยไม้ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร ได้
ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ และการลิตกล้วยไม้ปลอดภัย เช่น การ
ใช้ระบบแขนกลทดแทนแรงงานคนในการฉีดพ่นสารเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ใ นสวนกล้วยไม้ และการใช้
เทคโนโลยี โ รงเรื อ นที่ เ หมาะสมต่ อ การส่ ง ออกกล้ ว ยไม้ นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านของ
ผู้ประกอบการกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาดูงานสวนกล้วยไม้ที่เน้นใช้สารชีวภัณฑ์ และสวน
กล้วยไม้ที่มีระบบการผลิตครบวงจร เน้นการส่งออก การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานแปลงใหญ่ ก ล้ ว ยไม้ แ ละเกษตรกรได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ เกษตรกรกล้ ว ยไม้ ใ นจั ง หวั ด อื่ น และได้
ประสบการณ์ข้อคิดจากการศึกษาดูงานสวนกล้วยไม้ เกิดแนวความคิดนาไปปรับใช้กับงานและสวนของ
ตนเองได้
- สานักงานเกษตรอาเภอบางเลน ได้ส่งหนังสือยืน่ ขอส่งแบบสมัครจัดตั้งแปลงใหญ่
จานวน 5 แปลง รวมพื้นที่ 3,250 ไร่ เกษตรกร 277 ราย คือ
1) แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มไผ่หูช้างพัฒนาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง พืน้ ที่ 1,849 ไร่
เกษตรกร 80 ราย
2) แปลงใหญ่ไทรประดับ ตาบลบางปลา อาเภอบางเลน พืน้ ที่ 478 ไร่ เกษตรกร 72 ราย
3) แปลงใหญ่กะเพรา ตาบลบางปลา อาเภอบางเลน พื้นที่ 211 ไร่ เกษตรกร 44 ราย
4) แปลงใหญ่ข้าวบ้านคูเมืองพัฒนา ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน พื้นที่ 400 ไร่ เกษตรกร
30 ราย
5) แปลงใหญ่มันเทศ ตาบลลาพญา พื้นที่ 312 ไร่ เกษตรกร 51 ราย
พร้อมทั้ง ขอปรับปรุงจานวนสมาชิกแปลงใหญ่ทั่วไปข้าว ตาบลบางปลา 2 อาเภอบางเลน มีพนื้ ที่ปลูกข้าว
2,388 ไร่ สมาชิก 122 ราย โดยขอเพิ่มสมาชิก 8 ราย 163 ไร่ ทาให้ปัจจุบันมีพื้นที่ 2,551 บาท สมาชิก 130
ราย
5) แปลงใหญ่ข้าวบ้านคูเมืองพัฒนา ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน พื้นที่ 400 ไร่ เกษตรกร 30 ราย
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6) แปลงใหญ่มันเทศ ตาบลลาพญา พื้นที่ 312 ไร่ เกษตรกร 51 ราย
พร้อมทั้ง ขอปรับปรุงจานวนสมาชิกแปลงใหญ่ทั่วไปข้าว ตาบลบางปลา 2 อาเภอบางเลน มีพนื้ ที่ปลูกข้าว
/2,388 ไร่...
2,388 ไร่ สมาชิก 122 ราย โดยขอเพิ่มสมาชิก 8 ราย 163 ไร่ ทาให้ปัจจุบันมีพื้นที่ 2,551 บาท สมาชิก 130
ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E1 (หอกำรค้ำจังหวัดนครปฐม) ไม่มีข้อมูลรายงาน เนื่องจากยังไม่มีกลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุน
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E2 (ศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม)
ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม รายงาน ผลการดาเนินงานตามภารกิจ (Function) ในเดือนธันวาคม 2560
ในการดาเนินงานสานพลังประชารัฐ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ดังนี้
/1. ดาเนินการ...
1. ดาเนินการประสานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1,2 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพด้านวิชาชีพ
2. จัดแนะแนวอาชีพผู้เรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดนครปฐมที่ 1 ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ที มงานแนะแนวของวิ ทยาลั ยการอาชี พบางแก้ว ฟ้า (หลวงพ่ อ เปิ่ นอุ ปถั ม ภ์) น าโดย
ผู้อานวยการ ประทีป จุฬาเลิศ ไปแนะแนวการเรียนต่อ เรียนอย่างไรไม่ให้เสียโอกาสดีๆในชีวิต เรียนเพื่อก้าว
สู่การมีงานทา ทางานเป็น เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทางานร่วมกับคนอื่นได้ มีความก้าวหน้า
มีความสุข มีเงินใช้ตั้งแต่เรียนอยู่ ฝึกอาชีพกับสถานประกอบการชั้นนากว่า 80 แห่งใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ
มีรุ่นพี่ที่มีงานทาดีๆ รายได้ดี หน้าที่การงานมั่นคงก้าวหน้าจานวนมากเป็นแบบอย่างชัดเจน "เรามุ่งมั่นจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทา ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" ยากดีมีจนไม่สาคัญ มันสาคัญอยู่ที่เรา
เริ่มคิดได้เมื่ อไหร่ครับ ขอเชิญชวนทุก ท่านส่งข้อ ความนี้ประชาสั มพันธ์ใ ห้กับเยาวชนคนไทยด้วยนะครั บ
ขอบคุณมากครับ ณ รร.บางหลวงวิทยา และ รร.วัดลานคา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
3. จากการร่ว มเครือข่ ายประชารัฐ ในการเข้ ากลุ่มไลน์ ส านัก งานศึก ษาธิ การจัง หวั ด
นครปฐม
ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ “สานพลังประชารัฐ” ให้กับหน่วยงานในสังกัดและ
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) มีสมาชิกข้าราชการในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม “งานสังคมสุขใจ อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยังยืน เมื่อวันที่ 15-17
ธันวาคม 2560”
ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาคราชการ และเอกชน ขอความร่วมมือให้จัดทา
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แผนที่เพื่อประชาสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์จังหวัด การจัดทาแผนที่ หรือกาหนดการต่างๆ ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของกิจกรรม/โครงการเป็น
ผู้ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทรำบ
คณะทำงำน E3
หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน (ผู้ช่วยเลขำกำร) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (E3)
1.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนการประชุมวิสามัญบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม
/(วิสาหกิจเพื่อสังคม)...
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี ของ บริษัทฯ พร้อมขอมติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
2.ประสานพร้อมนากลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติ
นิเวศ (ภาคกลาง) ร่วมกิจกรรมจัด เวทีสร้างความรู้และเข้าใจแกนนา และกลไกการขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอ จังหวัดละ 5 คน ผู้นาชุมชนและภาคีการพัฒนาจังหวัด
ละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์สัมมนาวังรี รีสอร์ท ตาบลเขา
พระ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดเก็บบันทึกรวบรวมอัตลักษณ์ในพื้นที่
3.วันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ นิเวศ (ภาคกลาง) กิจกรรม 1.เวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ (ระดับจังหวัด) จานวน 3 วัน ดังนี้
- วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดาเนินการ ณ แกรนด์ไดมอล โรงแรมเวล อาเภอเมือง นฐ.
/ - วันที่ 8 ธันวาคม...
- วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็น ต้นแบบได้
ในพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางพลับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
- วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ดาเนินการ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อาเภอเมืองนฐ.
4. ประสานกลุ่มเป้าหมาย SE ร่วมจาหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลิตผล งานสังคมสุข “อาหารปลอดภัย
พาชุมชนไทยยั่งยืน” ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ สามพราน ริเวอร์ไซต์
5.สนับสนุนการจัดเวที ค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ และ DNA ชุมชนอาเภอร่วมกับ
วิทยากรระดับจังหวัดร่วมกับแกนนาชุมชน ลงพื้นที่สารวจและจัดเก็บ ข้อมูลชุมชน เพื่อพัฒนาเป็น แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
- วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ชุมชนเกาะลัดอีแท่น ณ เทศบาลตาบลไร่ขิง อ.สามพราน
- วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ชุมชนบ้านศาลาดินแห่งคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E6 (พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม)
นำยณัฐวุฒิ อนุชิตอำรมณ์ นาเสนอแผนการขับเคลื่อนงานของคณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม (E๖)
จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มีการประชุมคณะทางาน E 6 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ผลออกมา ดังนี้
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/การขับเคลื่อนงาน...

นำยณัฐวุฒิ อนุชิตอำรมณ์ เนื้อหาค่อนข้างกว้าง แต่งานตามขอบเขตของ E 6 จะมีเครือข่ายจอตอาสาประชารัฐ
ทุกอาเภอ มีการสารวจผู้ยากไร้ ผู้บอบบาง ผู้ประสบภัยกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งมีการประสานหน่วยราชการในการ
/ขับเคลื่อนงาน...
ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนโครงการ QUICK WIN หรือส่งเสริมการมีอาชีพของผู้ต้องขังหญิงใน
เรือนจา เป็นดาริของนายสุพจน์ ยศสิงห์คา รอง ผวจ. ซึ่งจะอบรมอาชีพนวดแผนไทยและอาชีพเสริมสวยให้แก่
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา
ประธำน ขอชื่นชมคณะทางาน E6 ซึ่งเริ่มต้นได้อย่างดี
นำงสำวปิ่นฯ หลักการแหล่งเงินทุนที่เข้มแข็งของชุมชน คือ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึงมีหลี่คุณกการ
เดียวกับนายณัฐวุฒิ นาเสนอ คือ ชุ มชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดัง นั้นถ้ามีความ
ประสงค์จะให้เครือข่าย กทบ.สนับสนุนก็ยินดี
ผู้แทนจำก พอช. เสนอว่ามีพื้นที่เศรษฐกิจและทุน 2 แห่ง ที่น่าสนใจ อยากให้ คสป. พิจารณาสนับสนุน ได้แก่
1.สหกรณ์คลองโยง ม. 5 กิจกรรมคือข้าวหอมที่เคยถวายในหลวง รัชการที่ 5 ผู้ที่สามรถติดต่อ
รายละเอียด คือ นายโชติ สายยืนยง เบอร์โทรศัพท์ 089-9345593
2.เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยว ม.6 ต.ยายชา อ.สามพราน ที่สามรถติดต่อรายละเอียด คือ
ผญ.วัฒน์ ฯ เบอร์โทรศัพท์ 081-7431520
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ผู้แทนเกษตรจังหวัด ต.ยายชา เป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ 9101 เป็นศูนย์เรียนรูช้ ุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยว เกษตร/เลี้ยงสัตว์ ฟาร์มชุมชน
/นายณัฐวุฒิ...

นำยณัฐวุฒิ อนุชิตอำรมณ์ ในหลวงรัชการที่ 10 มอบสนามจันทร์คืนให้กับชาวจังหวัดนครปฐม ทาอย่างไรจะให้
ภาคประชาสังคมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนนครปฐม
ประธำน
ในหลวงรัชการที่ 10 ได้มอบโฉนดฯผ่าน ผวจ.นฐ. ผู้ที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงวัฒ นธรรม และเป็นของนครปฐมทุกคน มิใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่ วยใดหน่วยหนึ่ง ผวจ.
ต้องการการมีส่วนร่วม ตั้งงบประมาณในการดาเนินการไม่ทัน ณ ขณะนี้จึงมอบหมายให้โยธาฯสารวจ
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
การสนับสุนนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2561
ประธำน ขอให้หน่วยงานที่มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ตามภารกิจของคณะทางานทั้ง 12
คณะ แจ้งต่อที่ประชุม รานงานผลการดาเนินงานในที่ประชุม ครั้งต่อไป
ประธำน รานงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมต้องบอกได้ว่าจัดทาโครงการแล้วได้อะไร ประชาชนเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์อย่างไร มีรายได้เพิ่มเท่าไร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น
(ลงชื่อ) สุวรรณา พลเพชร
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุวรรณา พลเพชร)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ลงชื่อ) สุชลี วาทะสัตย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุชลี วาทะสัตย์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

