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รายงานการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองกิ่งทอง โรงแรมเวล อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายสุพจน ยศสิงหคํา
นางเมตตา เขียวรัตน
นางสาวเอกรัตน นาคาคง
นายโชติพงศ มณีวัฒนา
นางรัตนา หงษกลอง
น.ส.รุงนภา แกวอยู
น.ส.โสภาพรรณ ศิริทรัพย
นางสาวชลดา เห็นวิสุทธิ์
น.ส.อารีพร อํานวยกิจเจริญ
นายรัฐวิทย ทองนวรัตน
นายสมชาย ตีรณวานิช
นายศิริชัย เลี้ยงอํานวย
นางกรวิพา จันทรโรทัย
นายทเนตร นาคแยม
นางพรทิพย เดชปอง
นายสัญญา มาลา
นางณัฐธิดา ฉิ่งทองคํา
ผศ.ดร.ปราโมทย สฤษนิรันดร
ผศ.ดร.นันทวัฒน ขมหวาน
นายจรูญ บุญฤทธิ์
นายสุรชาติ แกวทองประคํา
จาเอกภูวิส พิรมยเบี้ยว
นายเพทาย ศรีใจมั่น
นางอิสรนันท ทรงเนติเชาวลิต

รองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม
แทน ปลัดจังหวัดนครปฐม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครปฐม
แทน พาณิชยจังหวัดนครปฐม
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม
แทน คลังจังหวัดนครปฐม
แทน วัฒนธรรมจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
แทน เกษตรจังหวัดนครปฐม
แทน อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
แทน แรงงานจังหวัดนครปฐม

ประธานการประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษยจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
รอง ผอ.สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
รก.ผช.อธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มก.กพส.
กรรมการ
กรรมการ
รก.ผช.อธิการบดี ฝายกายภาพและสิทธิประโยชนมก.กพส.
แทน นายอําเภอเมืองนครปฐม
กรรมการ
แทน นายอําเภอนครชัยศรี
กรรมการ
แทน นายอําเภอบางเลน
กรรมการ
แทน นายอําเภอกําแพงแสน
กรรมการ
แทน นายอําเภอดอนตูม
กรรมการ
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25 นายสุรเดช บานกลวย
แทน นายอําเภอพุทธมณฑล
26 นายคํานวณ ไพโรจนสถาพร
ประธานหอการคาจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนดานเศรษฐกิจ
27 นายสมบัติ แจมจันทรเกษม
28 นางนกนอย ศรีนวลมาก
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม
29 นายวีระ รัตนาวงศไชยา
ประธานกลุมหมูยางอําเภอเมืองนครปฐม
30 นางสาวสุชลี วาทะสัตย
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
31 นางศิริ กําปนทอง
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
32 นายประมูล อุนเรือน
แทน ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
33 นายพสิษฐ เชาวนเจริญวุฒิ
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดนครปฐม
34 นางสาวเสาวลักษณ แสงนิ่ม
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
35 นางมารศรี เหลาบุญชัย
ศึกษานิเทศนชํานาญการพิเศษ ศธจ.นฐ.
36 นางสุวรรณา พลเพชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ผูไมมาประชุม
1 นายสุรเดช นิลเอก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
2 นายดิศรณ มาริษชัย
กรรมการผูจัดการบริษัทขนมแมเอย เปย แอนด พาย (2003)
3 นายทิม ไทยทวี
ผูแทนสมสงออกอําเภอสามพราน
4 นายณรงคศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ
ผูจัดการตลาดน้ําลําพญาอําเภอบางเลน
ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนดานเศรษฐกิจ
5 นายสมบัติ แจมจันทรเกษม
6 นายปญญา สรอยทอง
ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนดานสิ่งแวดลอม
7 ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ผูประสานงานหลักจังหวัดนครปฐม
8 นายสมมารถ เทียมถนอม
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม
9 นายวันชัย สวัสดิ์แดง
ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดนครปฐม
10 นายประยงค วงศสกุล
ประธานกลุมมะเขือเทศราชินีอําเภอบางเลน
11 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร รก.ผช.อธิการบดี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.
12 นางกมลวัน จันทรพยอม
รองประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารตําบลสระพัฒนา
13 สหกรณจังหวัดนครปฐม
14 ผจก.ศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.นฐ.
15 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
16 นายกสมาคม ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
17 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครปฐม
18 นายอําเภอสามพราน
19 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
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นายเฉลิมพงศ สิทธิชัย
นายสาธิต ลันสุชีพ
นางอรุณรัตน พวงศรีทอง
นางสาวพรประภา รัตนคง
น.ส.ผกาทิพย นวลจันทร
นางพัชรี อาราเม
นางรินทจง เล็กแดงอยู
นางพิมพา บุญวรรโณ
นางพิมพา บุญวรรโณ

สรรพกรพื้นที่นครปฐม 1
นักวิชาการสรรพกรชํานาญการพิเศษ(สนง.สรรพกรพื้นที่ นฐ.2)
กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จํากัด

นักประชาสัมพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายสุพจน ยศสิงหคํา รอง ผวจ.นฐ.
เนื่องจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ติด
ภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายใหกระผม นายสุพจน ยศสิงหคํา รองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม เปนประธานการ
ประชุม คสป.ในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ
คําสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 0021/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบาย
สานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม)
ประธาน มอบหมายใหเลขานุการ ชี้แจงเรื่อง คําสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 0021/2561
นางศิริ กําปนทอง เลขานุการ มติที่ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองกิ่งทอง โรงแรม
เวล อําเภอเมืองนครปฐม คณะทํางานการสงเสริม SMEs และ Productivity (D 2) และ คณะทํางานการยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ (E 2) ขอแกไข คณะทํางาน ตามคําสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 4529/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ดังนี้
ผูแทนคณะทํางานการสงเสริม SMEs และ Productivity (D 2) เสนอใหตัดคณะทํางานลําดับที่ 2.19 ออก
เนื่องจากเปนขอความซ้ํากับลําดับที่ 2.20
ผูแทนคณะทํางานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E 2) โดยนางมารศรี เหลาบุญชัย ศึกษานิเทศนชํานาญการ
พิเศษ เสนอแกไข/เพิ่มเติม รายละเอียดในคณะทํางาน E 2 ดังนี้
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1. คณะทํางานลําดับที่ 8.9 ใหตัดชื่อผศ.ดร.ธงชัย พงษสิทธิกาญจน ออก โดยเปลี่ยนเปนใส
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม แทน
2. คณะทํ า งานลํ า ดั บ ที่ 8.10 ใหตัดชื่อดร.อริศ เทีย นประเสริฐ ออก เนื่องจากหมดวาระและ
เกษียณอายุราชการ แลว โดยใหใสตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปกร แทน
3.คณะทํา งานลํ าดับ ที่ 8.16 ตัดชื่อนายสมหมาย เทีย นสมใจ ออก โดยเปลี่ย นเปนใสตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 แทน แลวยกขึ้นไปอยูลําดับที่ 2
4.คณะทํางานลําดับที่ 8.17 คือ นางสาวชวิศาณัฏฐ รัตนคเชนทร ตัดออก เปลี่ยนเปน รอง
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
5. เพิ่มคณะทํางานลําดับที่ 8.18 คือ นางมารศรี เหลาบุญชัย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศธจ.นฐ.เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
ลําดับที่ 1-4 ใหตัดชื่อออก เนื่องจากกรณีเปลี่ยนตัวบุคคลก็จะไมกระทบกับคําสั่งฯ การระบุตําแหนงจะสะดวกและไม
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ และลําดับที่ 5 ระบุเปนนางมารศรี เหลาบุญชัย เนื่องไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม
ฝายเลขานุการ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน จึงไดรับมอบหมายจากประธานใหดําเนินการแกไขคําสั่งดังกลาว วันนี้
จึงขอนําเสนอคําสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 0021/2561 เรือ่ ง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายสาน
พลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) ตามเอกสาร 1
ผูแทนคณะทํางานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E 2) นายนายรัฐวิทย ทองนวรัตน เสนอขอแกไข คําสั่งจังหวัด
นครปฐม ที่ 0021/2561 อีก โดยใหแกไข คณะทํางานลําดับที่ 8.16 คือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เปนคณะทํางาน ใหตัดและเลขานุการออก และแกไขคณะทํางานลําดับที่
8.17 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปนคณะทํางานและเลขานุการ ใหตัดผูชวยออก เพื่อความเหมาะสมตอกับ
การปฏิบัติหนาที่ ตอไป
ประธาน ใหฝายเลขา นําเรื่องผูแทนคณะทํางานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E 2) เสนอขอแกไข ไปดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบการแกไขคําสั่งฯ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เสนอขอแกไขผูเขารวมประชุมลําดับที่ 35 โดยใหตัดคําวาผูแทน
ออก เพราะนางสาวจริยาพร จิตตใจมั่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เขาประชุมดวยตนเอง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
การสนับสุนนงบประมาณของหนวยงานตางๆ ปงบประมาณ 2561
- ขอใหหนวยงานที่มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนกลุมเปาหมาย ตามภารกิจของคณะทํางาน
ทั้ง 12 คณะ แจงตอที่ประชุม
- รานงานผลการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกลุมเปาหมาย
นางศิริ กําปนทอง เลขานุการ จากการประชุมครั้งที่แลว ที่ประชุมขอใหขอใหหนวยงานที่มีกิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนกลุมเปาหมาย ตามภารกิจของคณะทํางานทั้ง 12 คณะ แจงตอที่ประชุมหรือสงขอมูลมาที่เลขา(สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด)เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลการสนับสนุนกลุมเปาหมาย พรอมรานงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ในการประชุม คสป. มีหนวยงานที่สงฐานขอมูลมา จํานวน 2 หนวยงาน คือ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม (คณะทํางาน D3 การสงเสริมการทองเที่ยว & MICE)
1.โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน ภายใตโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ย ว
กิจกรรม และสินคาดานการทองเที่ยว//กําหนดจัดงาน 16 - 18 กุมภาพันธ 2561 ชุมชนเกาะลัดอีแทน
งบประมาณ 500,000 บาท งบประมาณจังหวัด
2.โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา ภายใตโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
กิจกรรม และสินคาดานการทองเที่ยว//อยูระหวางกําหนดวันเวลาและสถานที่จัดงาน ณ ตลาดน้ําลําพญา
งบประมาณ 500,000 บาท งบประมาณจังหวัด
3.กอสรางหองน้ําตลาดน้ําบานศาลาดิน 1 หลัง ภายใตโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
ทองเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกลุมทวารวดี//อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการแตละคณะตาม
ระเบียบ ณ บานศาลาดิน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ งบประมาณ 990,000 บาท งบประมาณกลุมจังหวัด
4.การพั ฒ นาบุ ค ลากรหลั ก สู ต รการเป น เจ า บ า นที่ ดี ภายใต โ ครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี//อยูระหวางการเตรียมการจัดอบรมฯ ระหวางวันที่ 1 - 3 ก.พ.61
กลุมเปาหมาย 80 คน กลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชนบานโรงหวด ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนเกาะลัดอีแทน
ชุมชนบานหัวอาว และชุมชนตลาดน้ําลําพญา งบประมาณ 352,375 บาท งบประมาณกลุมจังหวัด
5.การพั ฒ นาบุ คลากรหลั ก สู ตรมัค คุเ ทศกแ ละไกด ทอ งถิ่ น ภายใตโ ครงการพั ฒ นาบุ คลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี//อยูระหวางการเตรียมการจัดอบรมฯ ระหวางวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ
2561 กลุมเปาหมาย 80 คน กลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชนบานโรงหวด ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนเกาะลัด
อีแทน
ชุมชนบานหัวอาว ชุมชนตลาดน้ําลําพญา งบประมาณ 352,375 บาท งบประมาณกลุมจังหวัด

/สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ..
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สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สนับสนุนกลุมเปาหมาย จํานวน 12 กลุม งบประมาณ 2,580,350
เปนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ขั้นตอน
คาใชจาย
ลําดับที่
พื้นที่ดําเนินการ
หมูบาน/ตําบล/อําเภอ
ดําเนินการ
(บาท)
1.
กลุมผูปลูกผักหนองปากโลง (พืชผักทั่วไป) ม.1 สนับสนุนครุภัณฑการเกษตร
80,000
ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
2.
วิสาหกิจชุมชนบานยางปราสาท
สนับสนุนครุภัณฑการเกษตร
80,000
(พืชผักทั่วไป) หมู 7 ต.บานยาง
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
3.
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง– สนับสนุนวัสดุ อุปกรณงาน
132,800
ลานตากฟาหมู2 ต.ลานตากฟา
บาน งานครัว
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
4.
กลุมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ
211,900
สินคาเกษตร ม. 8 ตําบลแหลมบัว
การเกษตร
อ.นครชัยศรี
5.
กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ม.1 ตอนแฝก อ.
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
238,200
นครชัยศรี จ.นครปฐม
ครุภัณฑการเกษตร
6.

พงษศรีนครศิลาดล หมู6 ต.สัมปทวน
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

7.

ชุมชนเกาะลัดอีแทน ต.ไรขิง/ทรงคนอง/บาง
เตย/ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

8.

กลุมจักสานผักตบชวา ม.4 ต.บางเลน
อ.บางเลน จ.นครปฐม

9.

กลุมเกษตรอินทรีย ม. 7 ต.สระพัฒนา
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ งาน
บาน งานครัว
งานไฟฟา
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ สําหรับนําน้ําพริก
และแปรรูปกลวย
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผักตบชวาใหทันสมัยและ
ยั่งยืน
สนับสนุนครุภัณฑงานบาน
งานครัว

10.

กลุมเกษตรอินทรีย หมู 3 ตําบลกระตีบ อ.
แพงแสน จ.นครปฐม

สนับสนุนครุภัณฑงานบาน
งานครัว

200,000
371,200
539,000

200,000
16o,000

หมาย
เหตุ
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ลําดับที่
11.
12.

พื้นที่ดําเนินการ
ขั้นตอน
หมูบาน/ตําบล/อําเภอ
ดําเนินการ
กลุมผักปลอดภัยเกษตรแปลงใหญตําบลดอน
สนับสนุนครุภัณฑการเกษตร
รวก/ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม วงเงิน บาท

คาใชจาย
(บาท)
154,000

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองโยง
ม. 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

213,250

สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองลานหาแสนแปดหมื่นสามรอยหาสิบบาทถวน)

หมาย
เหตุ

2,580,350

หนวยงานไหนมีการสนับสนุนงบประมาณกลุมเปาหมายทานสามารถสงขอมูลเพิ่มเติมมายังฝายเลขา (สํานักงาน
พัฒนาชุมชน) เพื่อรวบรวมนําเสนอ ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเสนอชื่อผูแทนผูถือหุน จากภาคสวนตางๆ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ที่หมดวาระการดํารงตําแหนง
นางศิริ กําปนทอง เลขานุการ ตามที่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผวจ.นฐ. มอบหมายใหสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด โดยพจ.นฐ. ประสานผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลแตละภาคสวน เพื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ที่หมดวาระการดํารงตําแหนง ซึ่งขณะนี้ ผูถือหุนบริษัท
ฯ ไดมีการเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว และจะกําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
เพื่อใหความเห็นชอบ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 8 คน ไดแก
1.ภาควิชาการ จํานวน 1 คน ไดแก นายวันชัย สวัสดิ์แดง
2.ภาคประชาสังคม จํานวน 3 คน ไดแก นายพรเทพ ปถวี นายชฤทธิพร เมงเกร็ด และนางกมลทิพย พงษ
ประพันธ
3.ภาคประชาชน จํานวน 1 คน ไดแก นางอรุณรัตน พวงศรีทอง
4.ภาคธุรกิจ จํานวน 3 คน ไดแก นายคํานวณ ไพโรจนสถาพร นางณัฎฐปภาณ และนายองอาจฯ
การเสนอชื่อผูบุคคลในแตละภาคสวนทั้ง 4 ภาค ซึ่งขาดภาคราชการ ไมมี

/นางสาวสุชลีฯ ...

8

นางสาวสุ ช ลี ฯ เมื่อวั น ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ไดรับ ความอนุเคราะหจ ากนายนายไพบูล ย
บูรณสันติ ผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 รวมสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการขับเคลื่อนงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด การเสนอชื่อบุคคลแตละภาคสวน เพื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จํากัด ที่หมดวาระการดํารงตําแหนง ดวยวิธีการคุยกลุมยอยในแตละภาค จากผูถือหุนจํานวน 39 ทาน จึง
มีการเสนอชื่อบุคคลดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป รับรองตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4. 2 สรุปขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมคณะทํางานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ครั้งที่ 8/2560
นางศิริ กําปนทอง เลขานุการ กรมการพัฒนาชุมชนไดสงหนังสือที่ มท.0409.7/0056 ลงวันที่ 11 มกราคม
2561 เรื่อง สรุปขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (E3) ครั้งที่ 8/2560 จํานวน 4 ประเด็น ดังตอไปนี้

/สรุปขอสั่งการ...
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ประธาน ผมเคยเขารวมประชุม คสป.สวนกลาง ระดับประเทศ ซึ่งจะนํากรณีตัวอยางการขับเคลื่อนงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รวมทั้งการขับเคลื่อนงานของบริษัทประชารัฐ ฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เปนตัวอยาง
ไดมานําเสนอในที่ประชุมเปนการเชื่อมโยงเครือขายสูการปฏิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
นางอรุณรัตนฯ กรรมการบริษัทฯ นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จํากัด ดังนี้






บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม ฯ ไดรับคัดเลือกรับรางวัลจากคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ดานการบูรณาการการใหความรวมมือ ในงานประชารัฐ ๒๐๐๗ ณ เมืองทองธานี
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม ฯ ไดรับคัดเลือกรับรางวัลจากคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ดานการบูรณาการการใหความรวมมือระหวางภาคสวนเพื่อสรางความสุขและรายไดใหแก
ชุมชน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม ฯ จัดจําหนายสินคาแปรรูปผักตบชวาและสินคาแปรรูปจากเตยงานวัน
สังคมสุขใจเพื่อประชาสัมพันธสินคาและเพิ่มชองทางการจําหนาย
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม ฯ ไดสงขาวอินทรียของกลุมเปาหมายจํานวน ๕ กลุมเพื่อรวมคัดเลือกสง
ใหกับศูนยสิริกิตย

/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี...
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บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม ฯ ไดสงเสริมดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชน เชิญรายการ
ชื่นใจไทยแลนดถายทําตลาดน้ําทุงบัวแดงและไดรับการสนับสนุนจากตลาดใหสามารถนําสินคาชุมชนจาก
กลุมเปาหมายเขามาจําหนายในตลาดได



บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม ยื่นจดวิสาหกิจเพื่อสังคม
 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐมจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูตรวจจากกรมพัฒนาชุมชนเพื่อการ
สรางความเขาใจรวมกัน
 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม แบงกลุมผูถือหุนและสอบถามความคิดเห็นเพื่อสรรหารายชื่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเปนไปตามขอบังคับที่จดแกไขใหม
 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม ลงพื้นที่พูดคุยกับผูประกอบการเพื่อหาแนวทางความรวมมือในการ
สนับสนุนวัตถุดิบที่ใชในการแปรรูปจากกลุมเปาหมาย
 ประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยการประสานรายการชื่นใจไทยแลนดถายรายการทองเที่ยว ณ หมูบานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนบานศาลาดินแหงคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล
 ประสานผูถือหุน เพื่อเสนอชื่อบุคคลเปนผูแทนเพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการบริษัทฯชุดใหม
พรอมเสนอตลาดน้ําทุงบัวแดงเปนกลุมเปาหมายที่จะขับเคลื่อนในป 2561
ประธาน กรณีถาการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทเรียบรอย มีการสรรหา MD เรียบรอย การดําเนินงานของ
บริษัทฯนาจะดําเนินงานตอดวยความเขมแข็ง ตอไป


นางศิริฯ เลขานุการ ในการประชุม คสป.ครั้งที่ผานมา ทาน ผวจ.ใหความสําคัญในเรื่องการขับเคลื่อนกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะเรื่องรายได เมื่อเขาไปสนับสนุนแลวกลุมเปาหมายมีรายไดเพิ่มหรือไม และเพิ่มเทาไร
/ประธาน...

12

ประธาน จะทําอะไร กลุมไหน ใน 3 กลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน เกษตร แปรรูป หรือทองเที่ยว จะตองมีความ
ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานทั้ง 5 กระบวนการ ทุกหนวยตองชัดเจน ลงพื้นที่แลวตองบอกไดวากลุมตองการอะไร
คสป.จะเขาไปสนับสนุนอะไรไดบางจึงจะเกิดผลเปนรูปธรรม ฝากเรื่องแผนการสนับสนุนกลุมเปาหมายไปกับ พช.ดวย
นางศิริฯ เลขานุการ จากการ Work Shop ทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา ไดความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อสงตอไปยัง
บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ทานผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรวมสนับสนุนการประชุมของ
บริ ษั ท ก็ ช ว ยให คํ า แนะนํ า ว า กลุ ม เป า หมายต อ งมี การทํ า แผนธุ ร กิจ ของกลุ ม แล ว สง ต อ ใหบ ริ ษั ท เพื่ อ จั ด ทํ า
แผนพัฒนาธุรกิจ ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางาน 12 คณะ
ผูแทนคณะทํางาน D1 (อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม)นําเสนอผลการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ
- โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานแกกลุมเปาหมายดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม
และผูประกอบการ SMEs ที่มีลักษณะการประกอบกิจการอบแหงพืช ผัก ผลไม สมุนไพร และเนื้อสัตว
- การฝกอบรมหลักสูตร “ผาอโรมารับวาเลนไทน” (อบรมเชิงทฤษฎี & Workshop) ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ใหแกกลุมผูประกอบการ SMEs ที่ผลิตผลิตภัณฑประเภทผาและเครื่องตางกาย
2. ดําเนินการรับคําขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและออกตรวจประเมินสถานที่ผลิต พรอมให
คําแนะนําดานการจัดการคุณภาพเบื้องตน จํานวน 18 คําขอ
มติที่ประชุม รับทราบ
-คณะทํางาน D2 (อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม) นําเสนอผลการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
ใหบริการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs โดยศูนยสนับสนุนและชวยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue
Center) ประจําจังหวัดนครปฐม จํานวน 57 ราย โดยใหการชวยเหลือ ในตาง ๆ ดังนี้
1) ดานการเงิน จํานวน 57 เรื่อง
2) ดานการตลาด จํานวน 2 เรื่อง
3) ดานบริหารจัดการ จํานวน 1 เรื่อง
4) ดานการผลิต จํานวน 1 เรื่อง
.
/สรุปยอดรายได...
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สรุปยอดรายไดจากการคัดเลือกผูประกอบการ SMEsเขารวมจัดแสดงและจําหนายสินคา
โครงการจัดมหกรรมสินคา SMEs สูตลาด AEC
ระหวางวันที่ 25-31 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณองคพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ชื่อสถานประกอบการ

รายไดยอดจําหนายสินคา

1. กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม

60,000 บาท

2. กลุมอาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบานดอนทอง

35,500 บาท

3. บจก. ทรอปคานา ออยล

60,000 บาท

4. บจก. เซนต บิวตี้ คอสเมติกส (ประเทศไทย)

25,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

180,500 บาท

 ลงพื้นที่สํารวจความตองการของบานศาลาดิน หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative industry
Village : CIV) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการที่ 9
การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน
สรางงาน สรางโอกาส สรางรายได เศรษฐกิจฐานรากโดยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
-คณะทํางาน D3 (ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม) นําเสนอผลการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
- ประสานเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนเจาบานที่ดี ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี (งบกลุมจังหวัด) ระหวางวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริ
เวอร จังหวัดนครปฐม และแหลงทองเที่ยวชุมชน จังหวัดราชบุรี และประสานแจงเลื่อนการอบรมเนื่องจากมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ชุมชนตลาดน้ําวัดลําพญา
- ประสานเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนเจาบานที่ดี ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี (งบกลุมจังหวัด) ระหวางวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริ
เวอร จังหวัดนครปฐม และแหลงทองเที่ยวชุมชน จังหวัดราชบุรี และประสานแจงเลื่อนการอบรมเนื่องจากมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- ประสานการจัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน ซึ่งจะมีการจัดงานระหวางวันที่ 16 – 18
กุมภาพันธ 2561
/29 ธันวาคม 2560...
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- 29 ธันวาคม 2560 ประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนเกาะลัด อีแทน ในการเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- ประสานเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนเจาบานที่ดี ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี (งบกลุมจังหวัด) ระหวางวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริ
เวอร จังหวัดนครปฐม และแหลงทองเที่ยวชุมชน จังหวัดราชบุรี และประสานแจงเลื่อนการอบรมเนื่องจากมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- ประสานเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนเจาบานที่ดี ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี (งบกลุมจังหวัด) ระหวางวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริ
เวอร จังหวัดนครปฐม และแหลงทองเที่ยวชุมชน จังหวัดราชบุรี และประสานแจงเลื่อนการอบรมเนื่องจากมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- ประสานเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนเจาบานที่ดี ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี (งบกลุมจังหวัด) ระหวางวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริ
เวอร จังหวัดนครปฐม และแหลงทองเที่ยวชุมชน จังหวัดราชบุรี และประสานแจงเลื่อนการอบรมเนื่องจากมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- 29 ธันวาคม 2560 ประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน (บานศาลาดิน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์) ในการเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
ขอรับงบประมาณสนับสนุนกลุมเปาหมาย ประเภทหมูบานทองเที่ยวโยชุมชน ไดแก
1.โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน ภายใตโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรม และ
สินคาดานการทองเที่ยว//กําหนดจัดงาน 16 - 18 กุมภาพันธ 2561 ชุมชนเกาะลัดอีแทน งบประมาณ
500,000 บาท งบประมาณจังหวัด
2.โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา ภายใตโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรม
และสินคาดานการทองเที่ยว//อยูระหวางกําหนดวันเวลาและสถานที่จัดงาน ณ ตลาดน้ําลําพญา งบประมาณ
500,000 บาท งบประมาณจังหวัด
3.กอสรางหองน้ําตลาดน้ําบานศาลาดิน 1 หลัง ภายใตโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว
เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกลุมทวารวดี//อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการแตละคณะตามระเบียบ ณ
บานศาลาดิน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ งบประมาณ 990,000 บาท งบประมาณกลุมจังหวัด
4.การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการเปนเจาบานที่ดี ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวกลุมทวารวดี//อยูระหวางการเตรียมการจัดอบรมฯ ระหวางวันที่ 1 - 3 ก.พ.61กลุมเปาหมาย 80 คน
กลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชนบานโรงหวด ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนเกาะลัดอีแทน ชุมชนบานหัวอาว
/และชุมชนตลาดน้ํา...
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และชุมชนตลาดน้ําลําพญา งบประมาณ 352,375 บาท งบประมาณกลุมจังหวัด
5.การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรมัคคุเทศกและไกดทองถิ่น ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยวกลุมทวารวดี//อยูระหวางการเตรียมการจัดอบรมฯ ระหวางวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ 2561
กลุมเปาหมาย 80 คน กลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชนบานโรงหวด ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนเกาะลัดอีแทน
ชุมชนบานหัวอาว ชุมชนตลาดน้ําลําพญา งบประมาณ 352,375 บาท งบประมาณกลุมจังหวัด
ทองเที่ยวจังหวัด ไดรับหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยใหคัดเลือกตลาดประชารัฐ ณ ขณะนี้มติที่
ประชุมไดมีการคัดเลือกตลาดที่จะเปนเปาหมายขับเคลื่อนเรียบรอยแลวทั้ง 4 ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ตลาดน้ําบานศาลาดินแหงคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
ไตรมาสที่ 2 ตลาดน้ําลําพญา อ.บางเลน
ไตรมาสที่ 3 ตลาดน้ําทุงบัวแดง
ไตรมาสที่ 4 ตลาดนัดอิ่มเกษตร
กรณี การของบด า นการท องเที่ ย วป 2561(เพิ่ มเติม) หนว ยงานใดมีความประสงค ขอรับ การสนับ สนุ น
งบประมาณ ประเภทงบลงทุน เชน การจัดสรางหองน้ํา การกําจัดขยะ สามารถสงโครงการผานทองเที่ยวจังหวัดได
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561
ผูแทนทองถิ่นจังหวัด ขอใหทองเที่ยวจัดทําหนังสือมายังทองถิ่นทุกแหง เพื่อประชาสัมพันธขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ประเภทงบลงทุน เชน การจัดสรางหองน้ํา การกําจัดขยะดังกลาว สามารถสงโครงการผานทองเที่ยว
จังหวัดไดภายในวันที่ 25 มกราคม 2561
ประธาน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนขอใหเสนอในองครวม และใหเปนปญหาความตองการของ
พื้นที่อยางแทจริง และขอใหชวยกันประชาสัมพันธเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทํางาน D4 (พาณิชยจังหวัดนครปฐม) เสนอผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ใหคําปรึกษาผูประกอบการ SMEs ทางดานการตลาดสงออกและลูทางการคาการลงทุนในตางประเทศ
จํานวน 6 ราย ธุรกิจเกษตรแปรรูป สินคาเกษตรอินทรีย
2. สงเสริมผูประกอบการภายในประเทศ
2.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครปฐมสงผูประกอบการจํานวน 2 ราย เขารวมกิจกรรมจัดแสดงและจําหนาย
สินคา "นครนายก Fair 2018" ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงคบิ๊ก
วัน 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ขางหางเทสโกโลตัส สาขานครนายก)
2.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครปฐมสงผูประกอบการจํานวน 1 ราย
เขารวมงานแสดงและจําหนาย
สินคา “Sangam – Chuam Festival 2018” ระหวางวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ 2561 ณ บริเวณเมืองใหม
/ชองสะงํา...
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ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
2.3 สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครปฐมสงผูประกอบการจํานวน 1 ราย เขางานแสดงและจําหนายสินคา "ตลาด
นัดชายแดนไทย-เมียนมา (ครั้งที่ 11" ระหวางวันที่ 19-21 ม.ค. 61 ณ บริเวณศูนยจําหนายเฟอรนิเจอรไม ตําบล
หนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3. การบูรณาการทํางานรวมกับสถาบันการศึกษา ในพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพผูผลิต/ผูประกอบการ และ
ผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกตและพัฒนาผลิตภัณฑ SMEs ผลิตภัณฑ OTOP และเศรษฐกิจฐาน
รากในจั ง หวั ด ภู มิ ภ าคตะวั น ตก เพื่ อ พั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ และเสริม สร างศั กยภาพของผู ป ระกอบการให มีค วามคิ ด
สรางสรรค สามารถพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มีความแตกตางและโดดเดนตรงกับความตองการของตลาด โดยใช
ภูมิปญญาเปนเครื่องมือตอยอดการพัฒนาสําหรับผูประกอบการตอไป ในเบื้องตนไดดําเนินการคัดผูประกอบการใน 6
จังหวัด ไดแก นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุร,ี สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, และกาญจนบุรี เขารวมพัฒนา จํานวน 10
ราย/ผลิตภัณฑ
4. ประชาสัมพันธ อบรม
- ประชาสัมพันธ กิจกรรม “e-Commerce knowledge ปรับธุรกิจเขาสูไทยแลนด 4.0” ในวันที่ 12-13 ธ.ค. 60
ณ โรงแรมริชมอนค 8.30-16.30 น. สมัครไดที่ bit.ly/big1213 โดยกองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ติดตอ 02-5475959-61
- ประชาสัมพันธการอบรมหลักสูตรความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางปญญา หากผูเรียนที่มีผลการ ทดสอบผานตาม
เกณฑ ที่กําหนด (ทํ าข อสอบได ไม ต่ํา กวา 50 คะแนน) จะไดรับ ประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยสิน ทางปญญา
ลงทะเบียน และเรียนผานระบบไดทาง http://elearning.ipthailand.go.th/
- ประชาสัมพันธ การสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการเชื่อมโยงธุรกิจดวยระบบดิจิตอล E-logistics เพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการภาคขนสง และผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรถขนสงเปนของตนเอง ดวยระบบโปรแกรม
บริหารจัดการขนสงเพื่อการประหยัดพลังงาน "LTMA" ในวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ ไทด รีสอรท บางแสน
- ประชาสัมพันธ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปดประตูสูเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพ" รุนที่ 1 และ web clinic เพื่อตรวจเช็คสุขภาพรานคาออนไลนตัวเองวามีอะไรที่ควรเพิ่มหรือไมควรมีใน
รานคาออนไลนของตัวเอง สมัครไดที่ http://bit.ly/DBDverifiedworkshop
- ประชาสัมพันธการสัมมนาในหัวขอ "SMEs ไทย เขาถึงแหลงเงินทุน ดวนกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ" วันที่ 15
ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองทวารวดี 1 โรงแรม ไมดา แกรนด จังหวัดนครปฐม
ผูแทนทองเที่ยวจังหวัด ขอเพิ่มเติมเรื่องการขอรับงบประมาณสนับสนุนดานการทองเที่ยว กรณีหนวยงานหรือสวน
ใดที่มีความประสงคที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนเรื่องหองน้ํา สามารถขอรับแบบ ปร.4 ปร.5 ไดที่ทองเที่วจังหวัด
ซึ่งมี 3 ขนาด ไดแก 2,000,000 บาท 3,000,000 บาท และ 4,000,000 บาท
ประธาน ใหดูความสอดคลองกับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
/คณะทํางาน D5...
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คณะทํางาน D5 (อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม) เสนอผลการดําเนินงาน ดังนี้
จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะหเอสเอ็มอีทางการเงินประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มติที่ประชุมเห็นชอบ SMEs ที่
ผานการวิเคราะหคัดกรองจาก ธพว. จํานวน 4 ราย วงเงินรวม 14.35 ลานบาท พรอมวิเคราะหและระบุแนวทางการ
สงเสริมพัฒนาในเบื้องตน
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทํางาน D6 (เกษตรจังหวัดนครปฐม) เสนอผลการดําเนินงาน ดังนี้
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมในรูปแบบแปลงใหญ ซึ่งมีแปลงใหญ ดังนี้ขาว
1. แปลงใหญขาว จํานวน 13 แปลง เกษตรกร 821 ราย พื้นที่ดําเนินการ 17,573 ไร
2. แปลงใหญพืชผัก จํานวน 3 แปลง เกษตรกร 144 ราย พื้นที่ดําเนินการ 811 ไร
3. แปลงใหญไมดอกไมประดับ จํานวน 7 แปลง เกษตรกร 187 ราย พื้นที่ดําเนินการ 3,705 ไร
4. แปลงใหญพืชไร จํานวน 1 แปลง เกษตรกร 51 รายพื้นที่ดําเนินการ 312 ไร
5. แปลงใหญมะพราว จํานวน 1 แปลง เกษตรกร 25 ราย พื้นที่ดําเนินการ 385 ไร
6. แปลงใหญสมโอ จํานวน 1 แปลง เกษตรกร 31 ราย พื้นที่ดําเนินการ 275 ไร
7. แปลงใหญโคนม จํานวน 2 แปลง เกษตรกร 61 ราย พื้นที่ดําเนินการ 835 ไร โคนม 835 ตัว
8. แปลงใหญกุงขาว จํานวน 2 แปลง เกษตรกร 100 ราย พื้นที่ดําเนินการ 1,735 ไร
- แปลงใหญทั้งหมดสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมไดถามกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัด
อบรมการลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พรอมนําแผนธุรกิจของเกษตรกรเปนรายแปลง
- พัฒนาเกษตรกรที่เขารวมโครงการใหเปน Smart Farmer ทุกราย
สํานักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบกลุมเปาหมาย SE จํานวน 34 กลุม (ดานการเกษตร) ตามที่
ไดรับมอบหมายจากที่ประชุม คสป. ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของกลุมรวมกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนไปสูเกษตรอินทรีย งบประมาณ 8 ลานเศษ (งบประมาณตามแผน
บูรณาการภาค)
สํานักงานเกษตรฯ ดําเนินการพัฒนากลุมเปาหมาย 34 กลุม คัดเลือกแกนนําเกษตรอินทรีย เพื่อ
พัฒนาเขาสูมาตรฐาน เกษตรกรทั้ง 34 กลุม มีการขับเคลื่อนอยางมีสวนรวมมีการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อพัฒนาสู
เกษตรอิ นทรี ย ที่ได มาตรฐาน มี โ รงบรรจุ ผ ลิ ตผล จํานวน 2 โรงเรือน การเชื่อมโยงตลาดหาตลาดที่มั่น คงใหแก
เกษตรกร เชน สงบริษัท TOP ทําการซอขายอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเปนตนแบบได
ประธาน ใหบริษัทฯนําขอมูลที่เกษตรนําเสนอ ไปวิเคราะหพรอมเติมเต็มเพื่อสรุปตอยอด เพื่อขับเคลื่อนเรื่อง
การตลาด การลงพื้นที่ และนําความตองการของกลุมเปาหมายมานําเสนอในที่ประชุม ตอไป
ผู แ ทนบริ ษั ท ฯ ขอผ อ นผั น ไว ห ลั ง จากที่ มี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น (15 ก.พ.61) และหลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารรั บ รอง
คณะกรรมการไดคณะกรรมการบริษัทฯชุดใหมเรียบรอยแลว แต ณ ปจจุบันบริษัทก็ไดดําเนินการขับเคลื่อนอยู
มติที่ประชุม รับทราบ
/คณะทํางาน E1...
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คณะทํางาน E1 (หอการคาจังหวัดนครปฐม) เสนอผลการดําเนินงาน ดังนี้
ก็เหมือนเชนที่เคยนําเสนอในที่ประชุมที่ผานมา E1 รับผิดชอบงานดานเงิน ณ ตอนนี้ยังไมมีกลุมเปาหมาย
แจงความประสงคขอรับการสนับสุนน
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทํางาน E2 (ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม) เสนอผลการดําเนินงาน ดังนี้
การศึกษาเนนในเรื่องการฝกอบรมอาชีพ และในชวงภาคเรียนที่ 2 เนนในเรื่องการลงพื้นที่แนะแนวในเรื่อง
การศึกษาตอ เพื่อใหนักศึกษาเปลี่ยนความคิดใหศึกษาดานสายอาชีพ ซึ่งอาชีวะตั้งเปาหมายไว 37 %
ประธาน ขอใหชวยสงเสริมกลุมเปาหมายทั้ง 44 กลุม มิฉะนั้นก็จะเปนการทํางานไมตรงประเด็น
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทํางาน E3 (พัฒนาการจังหวัดนครปฐม) เสนอผลการดําเนินงาน ดังนี้
นางสาวสุชลีฯ 1. วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 สนับสนุนหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชนเปาหมาย ป 2561 ชุมชน
บานศาลาดินแหงคลองมหาสวัสดิ์ หมู 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุธมณฑล นําผลการขับเคลื่อนหมูบานฯ จัดนิทรรศการใน
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561
เขตตรวจราชการที่ 1-5 และ9 รวม 25 จังหวัดระหวางวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมดา แกรนด
ทวารวดี นครปฐม เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด พรอม
จําหนายผลิตภัณฑของหมูบาน มีรายได รวม...16,000........บาท
2.สนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชนเปาหมาย SE โดยไดรับ การสนับสนุน
งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนป 2561 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการทองเที่ยวโดยชุมชน (ระดับ
อําเภอ)ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน โดยดําเนินการ
ครอบคลุมกิจกรรมตามแนวทางจํานวน 3 ชุมชน ๆละ430,000 บาท ซึ่งทั้ง 3 หมูบาน อยูระหวางการดําเนินการ
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ สําหรับปรับภูมิทัศน เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการทองเที่ยว ตอไป
3.สนับสนุนการประชุมบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ในวันที่ 1
มกราคม 2561 ในการนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายไพบูลย บูรณสันติ ผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 4
ในเรื่องการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในองครวม
4.สนับสนุนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่หมดวาระลง โดยจําแนกตามภาค
สวนตางๆ เพื่อเตรียมการประชุมใหญสามัญประจําปใหการรับรองในที่ประชุม ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทํางาน E4 (อัยการจังหวัดนครปฐม) ไมนําเสนอผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทํางาน E5 (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม) ไมมีผูแทนเขาประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ

/คณะทํางาน E6...
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คณะทํางาน E6 (พัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม) นําเสนอผลการดําเนินงาน ดังนี้
จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น ๓ ศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม
๑. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ตามมติที่ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกําหนด
QUICK WIN ในการดําเนินงาน คือ สงเสริมการมีอาชีพของผูตองขังหญิงในเรือนจํา โดยใหฝายเลขานุการ
ประสานงานเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ
๑.๑ แนวทางการจัดอบรมอาชีพใหผูตองขังหญิงในเรือนจํากลางนครปฐม
หนวยฝกอาชีพ - สถาบันเสริมสวย อ.เปรมดีไซน ของอาจารยอธิวัฒน ตนสน ยินดีตอบรับเปนวิทยากรฝกอาชีพ
เสริมสวย (ฟรี) โดยเสนอหลักสูตรตัด/ซอยผมหญิง-ชาย จํานวน ๒๐๐ ชัว่ โมง และหลักสูตรตัด/ซอยผมชาย จํานวน
๑๐๐ ชั่วโมง ใชอุปกรณเปนหัวหุน/หุนจริง และกรรไกร รับสอนกลุมละ ๔๐ คน ใชอุปกรณ ๒๐ ชุดทั้งนี้ เห็นชอบ
ฝายเลขานุการประสานเรือนจํากลางนครปฐมเพื่อใหวิทยากรเขาไปดูสถานที่ ระยะเวลาการเรียนการสอน
องคกรหนุนเสริม - สโมสรโรตารี่นครปฐมสามารถสนับสนุนอุปกรณในการฝกอาชีพได เนื่องจาก เปนโครงการที่ได
ดําเนินการแลว และมีอุปกรณคงเหลือ หากประสงคขอรับการสนับสนุนในปตอไป ใหเสนอโครงการตอสโมสรโรตารี่
นครปฐมเพื่อพิจารณา
๑.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ฝายเลขานุการไดจัดทําแบบฟอรมแผน/ผลการดําเนินงานใหคณะทํางานฯ สงขอมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
รวบรวมจัดทําแผนปฏิบัติ-การฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามกรอบดําเนินงาน “พัฒนาคุณภาพชีวิต สราง
งานสรางรายได ชุมชนเขมแข็ง” ซึ่งจะไดเสนอที่ประชุมทราบตอไป
๑.๓ การเชิญผูแทนองคกรเพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษาคณะทํางานฯ
ฝายเลขานุ การได มีห นังสือเชิญ ผูบริ หารหรือผูแทนจาก สโมสรโรตารี่นครปฐม สโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย
สโมสรโรตารีสนามจันทร สมาคมศูนยประสานงานองคการเอกชนประจําจังหวัดนครปฐม บริษัทโรงเสนหมี่ชอเฮง
จํากัด และบริษัทเทพผดุงพรมะพราว จํากัด เปนที่ปรึกษาคณะทํางานฯ (อยูระหวางประสานการตอบรับ)
มติที่ประชุมเสนอ พระพรหมเวที เจาคณะภาค ๑๕ เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย เปนที่ปรึกษาเพิ่มเติม
๒. รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ
- การลงพื้นที่ชวยเหลือผูปะสบปญหาทางสังคมประเภทตางๆ
(เหลากาชาดจังหวัด/พมจ./จัดหางานจังหวัด/สสจ./อําเภอ ฯลฯ)
- ๒๑-๒๒ ธ.ค.๖๐ โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได (ทอผาไทย) ทต.โพรงมะเดื่อ กลุมเปาหมาย ๒๐ คน (จัดหางาน)
- โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระสําหรับผูสูงอายุ อายุ ๕๕ ปขึ้นไป กลุมละ ๒๐ คน ที่สนใจฝกอาชีพ
เหมือนกัน กําหนดดําเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (จัดหางานจัดหางาน)
มติที่ประชุม เห็นชอบใหทองถิ่นจังหวัดประสาน อปท. แจงผูสูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ
/โครงการดังกลาว...
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โครงการดังกลาว และใหจัดหางานจังหวัดมีหนังสือแจง สสจ./อําเภอ/รพ.สต. อีกทางหนึ่ง
- การฝกอบรมแรงงานนอกระบบ+ผูสูงอายุ (ดอกไมประดิษฐ ศิลปะประดิษฐ) เมื่อวันที่ ๑-๑๖, ๑๘-๒๐, ๒๐-๒๒
พ.ย.๖๐ (สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม)
- โครงการคนหาและพัฒนาศักยภาพคนพิการ, โครงการปรับบานเปนหองเรียน เปลี่ยนพอแมเปนครู, โครงการ
พัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษระดับอําเภอ (ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ นครปฐม) โครงการพัฒนางานอาชีพ
สําหรับเด็กพิการเพื่อการมีงานทํา (โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม) โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนฟาใส)
- สนับสนุนการประชุมบริษัทประชารัฐฯ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทุกตําบล โดยนําแกนนําสภาเด็กและเยาวชนตําบลเขาคาย
ลูกเสือและทํากิจกรรมตอเนื่องในพื้นที่ของตนเอง (สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด)
- จัดทําฐานขอมูลผูเปราะบาง ภาวะยากลําบาก คนไขติดเตียง / อาสา อาสาสมัครพลเมืองจิตอาสาทุกหมูบาน /
จัดทําผลิตภัณฑ “ปนสุข” (เครือขายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนครปฐม)
- จัดกิจกรรมสาธารณกุศลในดานตางๆ เชน สุขภาพอนามัย แมและเด็ก การสรางอาชีพ น้ําสะอาด ฯลฯ (สโมสร
โรตารี่นครปฐม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนกลุมหมายใหตรงประเด็น เนน 44 กลุม ผาน 5 กระบวนการ
และเพื่อบรรลุตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ป 2561
นางศิริฯ เลขานุการ กรมการพัฒนาชุมชนจัดประชุมทางไกลผานระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ (VDO
Conference) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ป 2561 โดยกําหนดหลักเกณฑการเพิ่มจํานวนกลุมเปาหมายตามขนาดจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครปฐม
เปนจังหวัดที่มีไมเกิน 10 อําเภอ จึงตองเพิ่มกลุมเปาหมาย(ดานเกษตร แปรรูป (SME/OTOP) และทองเที่ยวโดย
ชุมชน) จํานวน 10 กลุม จากเดิม 44 กลุม เปน 54 กลุม จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอกลุมเปาหมาย (ดาน
เกษตร แปรรูป (SME/OTOP) ใหฝายเลขานุการ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561
เพื่อรวบรวมขอมูล เสนอตอที่ประชุม คสป.พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้ง ตอไป
เปาหมายที่ขับเคลื่อนอยูสวนใหญเปนดานการเกษตร ซึ่งมีกลุมเปาหมายถึง 36 กลุม แปรรูป 3
กลุม และทองเที่ยวโดยชุมชน 5 กลุม เพราะเปน ในเรื่องนโยบายของผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ป 2560
“ป 2560 ปแหงการบริโภคผักสด ผลไม ปลอดภัย จังหวัดนครปฐม”
ประธาน ใหทุกหนวยงานนําเสนอกลุมเปาหมาย ป 2561 โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวโดยชุมชนสงที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
/นางศิริฯ...

21

นางศิริฯ เลขานุการ ปที่ผานมา ผวจ.ใหอําเภอนําเสนอกลุมเปาหมาย แตในครั้งนี้ขอใหทุกคณะรวมกันนําเสนอ
กลุมเปาหมาย และบริษัทฯ สามารถเสนอกลุมเปาหมายไดมากกวา 10 กลุม และใชมติที่ประชุม คสป. คัดเลือก
แค 10 กลุม ขอใหเสนอกลุมเปาหมายที่มีความเขมแข็งมีศักยภาพ พรอมที่จะรับการพัฒนาตอยอด ขอใหจัดทํา
ขอมูลเพื่อการตอยอดการพัฒนามุงไปสูการมีรายได กรณีเปนผลิตภัณฑแปรรูปก็ควรจะตองมีบรรจุภัณฑที่เปน
รูปธรรม
ผศ.ดร.ปราโมทย สฤษนิรันดร มก.กพส. มีความประสงคใหมีการจัดประชุมเชิงระบบ มีฐานขอมูลกลุมเปาหมาย
วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ การประเมินเชิงเศรษฐกิจ นาจะตองมีการตรวจประเมิน ตองมีเปาหมายชัดเจน
ในการพัฒนากลุมเปาหมายเขาสูนวัตรกรรม เขาสูตลาด เปนเชิงประจักษ ขอประสานดูฐานขอมูลกลุมเปาหมายเพื่อ
การพัฒนารวมกัน ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด นําเสนอผลการดําเนินงานตลาดประชารัฐ ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทยใหจังหวัดดําเนินการเปดตลาดประชารัฐ (kick off) พรอมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม
2560 ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางนอยจังหวัดละหนึ่งแหง
และในระดับอําเภอ ๆ ละหนึ่งแหง หรือจังหวัดใดจะดําเนินการกอนใหสามารถทําได ทั้งนี้ ในสวนกลางกําหนดเปด
ตลาดประชารัฐ (kick off) ระหวางวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณริมคลองผดุง กรุงเกษม ทําเนียบรัฐบา
จังหวัดนครปฐมไดดําเนินการ ดังนี้
1) มอบหมายใหศูนยดํารงธรรมจังหวัด/ศูนยดํารงธรรมอําเภอ เปนศูนยรับลงทะเบียนผูประกอบการ
ระหวางวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ประชาสัมพันธ เชิญ
ชวนผูลงทะเบียนผูคารายใหม การจัดสรรพื้นที่ใหผูประกอบการ และการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดประชารัฐ โดย
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบทุกวัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีผูลงทะเบียนรวมจํานวน 1,023
ราย
2) รวบรวมขอมูลตลาดในจังหวัดนครปฐม เพื่อสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม
ซึ่งตลาดประชารัฐของจังหวัดนครปฐม มี 7 ประเภท ไดแก
(1) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม มี 12
ตลาด รองรับผูประกอบการได จํานวน 205 แผง ผูลงทะเบียนเลือกเปนลําดับที่ 1 จํานวน 256 ราย
(2) ตลาดประชารัฐทองถิ่นสุขใจ หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม มี 22 ตลาด รองรับผูประกอบการได จํานวน 890 แผง ผูลงทะเบียนเลือกเปนลําดับที่ 1 จํานวน 245 ราย
(3) ตลาดประชารั ฐของดีจั งหวั ด หน วยงานรั บผิ ดชอบ สํ านั กงานจั งหวั ดนครปฐม มี 1 ตลาด รองรับ
ผูประกอบการได จํานวน 100 แผง ผูลงทะเบียนเลือกเปนลําดับที่ 1 จํานวน 242 ราย
/(4) ตลาดประชารัฐ...
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(4) ตลาดประชารัฐ Modern Trade หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครปฐม มี2 ตลาด
รองรับผูประกอบการได จํานวน 25 แผง ผูลงทะเบียนเลือกเปนลําดับที่ 1 จํานวน 84 ราย
(5) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มี 2 ตลาด รองรับผูประกอบการได จํานวน 30 แผง ผูลงทะเบียนเลือกเปนลําดับที่ 1 จํานวน 28
ราย
(6) ตลาดประชารัฐตองชม หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครปฐม มี 3 ตลาด รองรับ
ผูประกอบการได จํานวน 25 แผง ผูลงทะเบียนเลือกเปนลําดับที่ 1 จํานวน 86 ราย
(7) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม มี 3 ตลาด รองรับผูประกอบการได จํานวน 104 แผง ผูลงทะเบียนเลือกเปนลําดับที่ 1 จํานวน 82
ราย รวมจํานวนทั้งสิ้น 45 ตลาด รองรับผูประกอบการได จํานวน 1,379 ราย
3) จังหวัดนครปฐมไดจัดใหมีการแถลงขาวการเปดตลาดประชารัฐของจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2560 เวลา 16.30 น. ณ ตลาดน้ําทุงบัวแดง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
4) จังหวัดนครปฐม ไดจัดกิจกรรมเปดตลาดประชารัฐ ดังนี้
-ตลาดประชารัฐ Modern Trade และตลาดประชารัฐวัฒนธรรม (kick off) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และตลาดประชารัฐวัฒนธรรม (kick off) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดไรขิง ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได และตลาดประชารัฐตองชม (kick off) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
เวลา 10.00 น. ณ ตลาดน้ําวัดลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
5) อําเภอและหนวยงานที่รับผิดชอบตลาดประชารัฐเปดตลาดประชารัฐ ดังนี้
-ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได ระหวางวันที่ 1-6 ธันวาคม 2560 จํานวน 5 แหง ณ ที่วาการอําเภอนคร
ชัยศรี, ที่วาการอําเภอเมืองนครปฐม, ที่วาการอําเภอดอนตูม, ที่วาการอําเภอกําแพงแสน, บานหัวอาว อําเภอสาม
พราน
-ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มไดและตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ณ คลองมหาสวัสดิ์ บานศาลา
ดิน อําเภอพุทธมณฑล วันที่ 3 ธันวาคม 2560
6) สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม เปดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ณ สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม
7) สํานักงานส งเสริ มการปกครองทองถิ่ นจั งหวัดนครปฐมเป ดตลาดประชารัฐทองถิ่ นสุ ขใจ เมื่ อวันที่ 18
ธันวาคม 2560 ณ ตลาดรุงเจริญ อําเภอกําแพงแสน
2. กระทรวงมหาดไทย แจงวา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
/ของมนุษย...
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ของมนุษย และการเคหะแหงชาติ เปนผูรวมดําเนินการตลาดประชารัฐเพิ่มเติมดวย พรอมทั้งใหกระทรวง มหาดไทย
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง บริ ห ารจั ดการสิ น คาที่จําหน ายในตลาดประชารัฐ ใหมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มชอ ง
ทางเลือกใหแกผูบริโภค รวมทั้งกํากับดูแลไมใหผูไดรับสิทธิในการนําสินคามาจําหนายในตลาดประชารัฐนําพื้นที่
จําหนายสินคาไปใหบุคคลรับชวงตอ ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว จึงใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1) เรงรัดการจัดสรรผูประกอบการที่มาลงทะเบียนเขารวมโครงการตลาดประชารัฐลงพื้นที่ตลาดแตละ
ประเภทใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้งรายไดสุทธิของผูประกอบการแบบ ตป 04 ที่
ปรับปรุงใหม ซึ่งครั้งแรกใหรายงานในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 กอนเวลา 18.00 น. และครั้งตอไปใหรายงาน
ทุกวันศุกรกอนเวลา 12.00 น. ซึ่งรายไดของจังหวัดที่รายงานไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จํานวน 984,454
บาท
2) แจงหนวยงานที่กํากับดูแลตลาดแตละประเภทนําความสําเร็จการดําเนินงานตลาดคลองผดุง กรุง
เกษม ตนแบบแหงความสําเร็จสู “ตลาดประชารัฐ” โดยนําจุดเดนในเรื่องของตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย และไมใช
ภาชนะที่ทําจากโฟม (No Foam) ของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มาเปนตนแบบ และจัดทํามาตรฐานดานความ
สะอาดและปลอดภัยของตลาดประชารัฐ
3) เรงรัดการแตงตั้งผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) ใหครอบคลุมทุก
ตลาดที่เขารวมโครงการ เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการตลาดและนําพาตลาดไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน โดย
ทํา
หนาที่วิเคราะหผูประกอบการใหลงคาขายในแตละตลาดตามความเหมาะสม จัดทําแผนงานการตลาด วิเคราะหตลาด
เพิ่มยอดขาย พัฒนาสินคา สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค และแนวทางการพัฒนากลยุทธทางธุรกิจรูปแบบใหม ทั้งนี้
ใหประสานความรวมมือกับสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด/สาขา สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หนวยงานอื่น หรือภาคเอกชนในพื้นที่ ดําเนินการ
จัดอบรมและ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับดานการตลาดใหกับผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) และให
รายงานผลการแตงตั้งผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวัน ศุกรที่ 15
ธันวาคม 2560
4) จัดฝกอบรมผูประกอบการรายใหม ที่ยังไมมีประสบการณการคาขาย โดยใหจังหวัดพิจารณาคัดเลือก
จากผลการวิเคราะหผูประกอบการ จากระบบการประเมินของกรมพัฒนาชุมชนและ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ที่ไดมีการแบงระดับผูประกอบการออกเปน 3 ระดับ ระดับ A จํานวน
30,603 ราย ระดับ B จํานวน 49,701 ราย และระดับ C จํานวน 33,667 ราย จากผูที่ไดรับการประเมินทั้งสิ้น
113,971 ราย ซึ่งระดับ A และ B มีศักยภาพที่สามารถที่จะคาขายไดแลว โดยผูประกอบการที่อยูในระดับ C ให
จังหวัดประสานกับหนวยงานในจังหวัด เชน สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด/สาขา สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาชุมชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จํากัด หรือภาคเอกชน ในการให
/ความรูและฝกอบรม...
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ความรูและฝกอบรมในดานตางๆ เพื่อใหผูประกอบการสามารถคาขายไดอยางยั่งยืนและ หาเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง
5) ใหจังหวัดคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) โดยสงเสริมตลาดที่มีอยูแลว ใหมี
ศักยภาพในการคาขายเพิ่มมากขึ้น โดยใชวิธีคนหาหรือสรางตลาดในพื้นที่ใหมีเอกลักษณมีคุณคาพิเศษ มีอัตลักษณ
ดานความเปนไทย (Thainess) มีตนทุนหรือจุดเดนที่สําคัญ เพื่อสรางความแตกตางจากตลาดทั่วไปและเชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยว โดยใหดําเนินการ ดังนี้
-ให จั ง หวั ด ประสานรายละเอี ย ดกั บ สํ านั ก งานการท องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวัด หรื อกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา พิจารณาศักยภาพตลาดประชารัฐแตละประเภท เพื่อเสนอกิจกรรมในปฏิทิน “ปทองเที่ยววิถีไทย
เกไกอยางยั่งยืน” ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแบบฟอรมที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําหนด
-ใหจั งหวั ดพิจารณาขอใช ตราสัญลักษณ (Logo) “ปทองเที่ยววิถีไทย เก ไกอยางยั่งยืน” กับ ตลาดที่มี
ศักยภาพโดดเดน และนําไปใชรวมกับตราสัญลักษณตลาดประชารัฐแตละประเภท เพื่อเพิ่มมูลคาของตลาดนั้น ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําหนด
6) ใหจังหวัดที่มีตลาดเคหะประชารัฐ ประสานความรวมมือกับสํานักงานการเคหะในพื้นที่เพื่อพิจารณา
จัดสรรผูประกอบการที่มาลงทะเบียนเขารวมโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่
7) จังหวัดไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
-แจงหนวยงานที่กํากับดูแลตลาดแตละประเภทนําความสําเร็จการดําเนินงานตลาดคลองผดุง กรุง
เกษม มาเปนตนแบบ และจัดทํามาตรฐานดานความสะอาดและปลอดภัยของตลาดประชารัฐ
-แตงตั้งผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) ดังนี้
(1) แตงตั้งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปนผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ประเภทตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได
(2) แตงตั้งพาณิชยจังหวัดนครปฐม เปนผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ประเภทตลาดประชารัฐ
Modern Trade และตลาดประชารัฐประเภทตลาดประชารัฐตองชม
(3) แตงตั้งหัวหนาสํานักงานจังหวัดนครปฐม เปนผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ประเภทตลาด
ประชารัฐของดีจังหวัด
(4) แตงตั้งวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปนผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ประเภทตลาดประชารัฐ
ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
(5) แตงตั้งทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เปนผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ประเภทตลาดประชารัฐทองถิ่น
สุขใจ
(6) แตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดนครปฐม
เปนผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ประเภทตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
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-จังหวัดไดมอบหมายสํานักงานพัฒนาชุมจังหวัดนครปฐม เปนหนวยงานหลักในการประสาน
กับหนวยงานในจังหวัด ในการจัดฝกอบรมผูประกอบการรายใหม ที่ยังไมมีประสบการณการคาขาย โดยใหพิจารณา
คั ด เ ลื อ ก จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ า ก ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ของผูประกอบการระดับ C
3. จังหวัดนครปฐมไดมอบหมายภารกิจใหผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการตลาด ประชารัฐจังหวัดนครปฐม
ดังนี้
1) ใหรองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม กํากับดูแลการติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา กระตุนการดําเนินการ
และประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย
(1) นายภิญโญ ประกอบผล รองผูวาราชการจังหวัด กํากับดูแลตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได ตลาดประชา
รัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. และตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
(2) นายสุพจน ยศสิงหคํา รองผูวาราชการจังหวัด กํากับดูแลตลาดประชารัฐทองถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ
ตองชม และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม
2) ใหหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม 7 ประเภท และนายอําเภอ ดําเนินการ
ดังนี้
(1) รายงานผลกิจกรรมที่ ดําเนินการภายใตตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม และรายไดหมุนเวียน ให
จังหวัดทราบทุกสัปดาห เพื่อรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
(2) จั ดทํ าแผนการติดตามและลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐ
จังหวัดนครปฐม
(3) ดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางนโยบายของรัฐและความเหมาะสมของแตละพื้นที่อยางตอเนื่อง
(4) แจงสวนราชการที่เกี่ยวของใหรวมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม
3) ใหปลัดจังหวัดนครปฐม คลังจังหวัดนครปฐม เกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม และ ประชาสัมพันธจังหวัดนครปฐม รวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม ในการติดตามการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม
ทั้ง 7 ประเภท

4) การคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) ของจังหวัดนครปฐม โดยสงเสริมตลาด ที่มี
อยูแลว ใหมีศักยภาพในการคาขายเพิ่มมากขึ้น โดยใชวิธีคนหาหรือสรางตลาดในพื้นที่ใหมีเอกลักษณมีคุณคาพิเศษ
มีอัตลักษณดานความเปนไทย (Thainess) มีตนทุนหรือจุดเดนที่สําคัญ เพื่อสรางความแตกตางจากตลาดทั่วไปและ
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว โดยการใชตราสัญลักษณ (Logo) “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” กับตลาดที่มีศักยภาพ
โดดเดน และนําไปใชรวมกับตราสัญลักษณตลาดประชารัฐแตละประเภท เพื่อเพิ่มมูลคาของตลาดนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําหนด
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5) สํ า นั ก งานการท อ งเที่ ย วและกี ฬาจัง หวั ดนครปฐม ไดจั ดประชุม เพื่ อคั ดเลื อกตลาดประชารั ฐ ที่ มี
ศักยภาพ (Best Practice) ของจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือกตลาดเพื่อ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ภานใน 4 ไตรมาส ๆ ละ 1 ตลาด โดยเรียงลําดับ ดังนี้
(1) คลองมหาสวัสดิ์ บานศาลาดิน (ประชารัฐคนไทยยิ้มได)
(2) ตลาดน้ําลําพญา (ประชารัฐตองชม)
(3) ตลาดน้ําทุงบัวแดง (ประชารัฐตองชม)
(4) ตลาดนัดอิ่มเกษตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ตารางการจัดสรรผูประกอบการลงพื้นที่ตลาดประชารัฐจังหวัดนครปฐม(ยอดยังไมนิ่ง)
ยอด
ผูลงทะเบียน
ยอด
ผูลงทะเบียน ผูลงทะเบียน
ประเภทของตลาด ลําดับที่ 1 ที่ไดรับการ ผูลงทะเบียน ทีอ่ ยูระหวางการ ยังไม ติดตอ
จัดสรรพื้นที่
พรอม ไมได
ที่
ประชารัฐ
(ราย)
จัดสรรพื้นที่ ที่สละสิทธิ์
(ราย)
(ราย)
(รอรอบหมุน จําหนาย
พื้นที่) (ราย)
1 ตลาดประชารั ฐ คน
225
104
4
113
4
ไทยยิ้มได
2 ต ล า ด ป ร ะ ช า รั ฐ
245
182
23
40
ทองถิ่นสุขใจ
3 ตลาดประชารัฐ
85
35
13
133
ของดีจังหวัด
4 ต ล า ด ป ร ะ ช า รั ฐ
211
72
139
Modern Trade
5 ตลาดประชารัฐของ
28
19
5
4
ดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
6 ตลาดประชารัฐ
98
28
70
ตองชม
7 ต ล า ด ป ร ะ ช า รั ฐ
83
46
37
ต ล า ด วั ฒ น ธ ร ร ม
ถนนสายวัฒนธรรม
8 ต ล า ด ป ร ะ ช า รั ฐ
55
Green Market
536
62
304
117
4
รวม 1,023
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ผูแทนทองถิ่นจังหวัด ตลาดทองถิ่นสุขใจจะมีโครงการตลาดแหงใหม คือ ตลาดกลางซอยสวนผัก เขตตลิ่งชัน ทานใด
กลุมใดสนใจจะไปรวมจําหนาย สามารถแจงมาที่ทองถิ่นจังหวัดได และจะมีการจัดประชุมทําความเขาใจในวันที่ 26
มกราคม 2516 ชั้น 5 ศาลกลางจังหวัด เปนทางเลือกตลาดแหงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ) สุวรรณา พลเพชร ผูจดรายงานการประชุม
(นางสุวรรณา พลเพชร)
ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

(ลงชื่อ) สุชลี วาทะสัตย ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุชลี วาทะสัตย )
ตําแหนง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
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