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สำเนำรำยงำนกำรประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 21 สิงหำคม 2562 เวลำ 13.30 น.
ณ หมูบ่ ้ำนท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนหัวอ่ำว หมู่ 5 ตำบลบำงช้ำง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
ผู้มำประชุม
1. นายภิญโญ ประกอบผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
2. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
3. นายสุชาติ บุญอาไพ
(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
4. นายสุชิน รักษาแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
5. นายภานุวัฒน์ ทุ่งสง
(แทน) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6. นางรัตนา หงษ์แก้ว
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
7. นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
8. น.ส.กิตติมา คุณประยูร
9. น.ส.นริศรา กันกา
(แทน) คลังจังหวัดนครปฐม
10. นางนุจรินทร์ พระภูมี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
11. นายสมชาย ตีรณวาณิช
12. นายประมวล ง้วนพริ้ง
(แทน) เกษตรจังหวัดนครปฐม
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
13. นางรัตนาวดี จูละยานนท์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
14. นางนิลุบล เดชเกตุ
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
15. นายสุชาติ ฟักเปี่ยม
16. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
รก.ผช.อธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมก.กพส.
17. นางสาวสมร จันทราศรี
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานฯ (สนจ.)
18. นางศิริพร จู้สกุล
(แทน) นายอาเภอเมืองนครปฐม
19. นายประภาส สินทับทอง
(แทน) นายอาเภอนครชัยศรี
20. นายมณฑล วงศ์เทศ
(แทน) นายอาเภอสามพราน
21. นายสุรชาติ แก้วทองประคา
(แทน) นายอาเภอบางเลน
22. นายสมชาย สุเทศ
(แทน) นายอาเภอกาแพงแสน
23. นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต
(แทน) นายอาเภอดอนตูม
24. นางณภัค วรจิระปัญชญา
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
25. นายสุลักษณ์ กระแสพันธุ์
(แทน)นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
26. นายปัญญา สร้อยทอง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
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27.
28
29.
30.

นายประยงค์ วงษ์สกุล
นางสาวสุชลี วาทะสัตย์
นายรุ่งโรจน์ กิจทวีปวัฒนา

นางสุวรรณา พลเพชร
ผู้ไม่มำประชุม
1. ปลัดจังหวัดนครปฐม
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม
4. ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
5. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครปฐม
6. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
7. ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
8. ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จ.นฐ.
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
10. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สนง.อุตสาหกรรม
11. อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
12. ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนสวนตะไคร้
13. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
14. รก.ผช.อธิการบดี ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์มก.กพส.

ประธานกลุ่มมะเขือเทศราชินีอาเภอบางเลน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นฐ.
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สานักงาน

15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
16.

ผู้อานวยการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและ
การตลาด สนง.พาณิชย์จังหวัดนครปฐม

17.
18.
19.
20.
21.
22.

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พมจ.)
นายอาเภอพุทธมณฑล
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
นายอรุษ นวราช
นายดิศรณ์ มาริษชัย

23.
24.
25.
26.

นายทิม ไทยทวี
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

หัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล
กรรมการผู้จดั การบริษัทขนมแม่เอย เปี๊ย แอนด์ พาย (2003)

ผู้แทนส้มส่งออกอาเภอสามพราน
ผู้จัดการตลาดน้าลาพญาอาเภอบางเลน
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ
ผูป้ ระสานงานหลักจังหวัดนครปฐม

3

27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสมมารถ เทียมถนอม
นางนกน้อย ศรีนวลมาก
นางสาวศิริวรรณ สถิตย์พงษ์ชัย
นายวีระ รัตนาวงศ์ไชยา
นายประยงค์ วงษ์สกุล
นางกมลวรรณ จันทร์พยอม
ผู้ร่วมประชุม
นางสาวณัฏปภาณ จันทร์ละมูล
นายฌาญา ปานเจริญ
นายสินชัย เพ็งโตวงษ์
นายประยูร คุ้มสวัสดิ์
นายวุฒิศักดิ์ โง่นทา
นายประเสริฐ แซ่อุน
นายชัยวุฒิ จรดล
นายบุษบา เพ็ชรเจริญ
น.ส.ศุภนิดา อิศราพรไพฑูรย์
นางจินดารัตน์ หฤหรรย์ธรรม
น.ส.ประภาพร เลิศไสว

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

นายวุฒิพงศ์ หฤหรรย์ธรรม
นายณรงค์ แสงพิทักษ์
นายภาคภูมิ ทรัพย์แจ่ม
น.ส.อนัญญา บัวจันทร์
น.ส.เปรมฤดี บรรจงเศรษฐี
นางประหยัด ปานเจริญ
นายวิชัย ภารักษา
นายสันติกานต์ พลชัย
น.ส.เบญจพร พรยั่งยืน
เนตรนภา จรดล

ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม
ประธานกลุ่มหมู่ย่างอาเภอเมืองนครปฐม
ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม(มะเขือเทศราชินี)
รองประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตาบลสระพัฒนา

ประธานบริษัทประชารัฐฯ

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลำ 13.30 น
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
นำยภิญโญ ประกอบผล ประธำนกำรประชุม
- การประชุมสัญจรนอกพื้นที่ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการมาเยี่ยมชม และศึกษาพื้นที่หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเป้าหมาย ต้องขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เลขำนุกำร (พจ.) บ้านหัวอ่าวเกิดมาจากการรวมตัวของสตรีอาสาพัฒนา จานวน 17 คน การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ทั้งมีการปันผล ดาเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มแข็งเป็นลาดับจนถึงปัจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
เลขำนุกำร (พจ.) รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ระดับจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทรำบ รับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องเพื่อทรำบ
3.1 สรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
(กำรประสำนโครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย)
เลขำนุกำร (พจ.) ฝ่ายเลขานุการ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้สรุปผลการรายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เรื่อง การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ทั้ง 9 โรงพยาบาลที่ร่วม
โครงการ ซึ่งรายงานผลส่ งให้ ส่ ว นกลาง ผ่ านกรมการพัฒ นาชุมชน ทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยประสานข้อมูล จาก
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด และส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ข้ อ มู ล ณ 11 กรกฎาคม 2562 มี ย อดการรั บ ซื้ อ
ประจ าเดื อ น กรกฎาคม 2562 จ านวน 4}495 กิโ ลกรัม เป็น เงิน จานวน 197,047 บาท และมียอดสะสม
จานวน 134,190 กิโลกรัม ยอดเงินสะสม จานวน 5,727,958 บาท (ตั้งแต่เมษายน 2560 – กรกฎาคม 2562)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีนครปฐม(วิสำหกิจเพื่อสังคม)จำกัด
ประธำนบริษัทประชำรัฐฯ เสนอผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
1.อยู่ ร ะหว่างการประสานเรื่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กับโรงพยาบาลราชวิถี และ
ประมาณปลายเดือนน่าจะทราบผลความก้าวหน้า
2.อยู่ระหว่างการสนับสนุนกิจกรรม เดิน -วิ่งวิถีชุมชน ตอน “กุ้งซิ่ง” ซึ่งจะดาเนินการในวันที่
29 กันยายน 2562 ณ บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนแฉลบ หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน ขณะนี้
จาหน่ายบัตรได้แล้ว จานวน 700 ใบ
/ประธาน...
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ประธำน มีความเป็นห่วงเรื่องการจราจร ขอให้วางแผนการจัดการให้ดี และเรื่องการนากุ้งมาเลี้ยงนักกีฬา ประสาน
เจ้าของบ่อตกกุ้ง เลี้ยงนักกีฬาให้ทั่วถึง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำน 12 คณะ
คณะทำงำน D1 D2 และ D5 นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
D1 กระบวนกำร : กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรตลำด
- กิจกรรมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก โดยออกบูธแสดง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้
ได้จัดทาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ จานวน 100 ชิ้น/ราย
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
 กลุ่มเป้าหมาย : ด้านเกษตร  วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม
(เครื่องดื่มมะเขือเทศผงผสมคอลลาเจนพร้อมชง)
D2 กระบวนกำร : กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรตลำด
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ่านการให้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0
ระดับจังหวัด (Mini ITC)
 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือพัฒนาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
 กลุ่มเป้าหมาย : ด้านท่องเที่ยวชุมชน  ชุมชนเกาะลัดอีแท่น
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่าง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้พลังงานจากน้ามัน แก๊ส และไฟฟ้าในกระบวนการ
อบแห้ง และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 กลุ่มเป้าหมาย : ด้านแปรรูป 3 กลุ่ม
 วิสาหกิจชุมชนพัฒนายั่งยืน, กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม, กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ประธำน มีความประสงค์ให้อุตสาหกรรมสนับสนุนอะไรบ้าง
นำงประหยัด ประสงค์จะได้ห้องเย็น เพื่อสามารถ สต๊อกสินค้า/ผลผลิต เป็นการยืดอายุและเก็บผลผลิตได้นาน
เหมือนเช่นตลาดสุขใจ
/ผู้แทนพำนิชย์...
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ผู้แทนพำณิชย์ ห้องเย็นเหมือนเช่น ตลาดสุขใจ มีปัญหาและข้อจากัด คือ ไม่สามารถโอน ครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นของ
กลุ่มฯ ได้ แต่จะรับเรื่องไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D3 (การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม) เสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
1.กิจกรรม เดิน-วิ่งวิถีชุมชน ตอน “กุ้งซิ่ง” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ YEC มีการประชุม แล้ว จานวน 2 ครั้ง
มีนายอาเภอกาแพงแสนเป็นประธานในการประชุม เรื่องการจราจรจะมีการปิดถนนช่วงเช้า ส่วนเรื่องอาหารชุมชน
จะรับผิดชอบ มีรายการข้าวต้มกุ้ง และข้าวผัดกุ้ง นอกจากมีให้ทานฟรี ยังให้ชุมชนนาผลผลิตมาจาหน่าย จุดจอดรถมี
จานวน 3 จุด
2.ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่ องผลิ ตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว สามารถวางผลิตภัณฑ์ ในเซเว่นอีเลฟเว่น โดยสามารถติดต่อ
สมาพันธ์ SME จังหวัดนครปฐมโทร 094 4178 982
ประธำน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีแผนการช่วยเหลือชุมชนบ้านหัวอ่าวอย่างไรบ้าง
ผู้แทน D3 มีแผนการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นงบดาเนินงาน
นำงประหยัด ที่ผ่านมาชุมชนบ้านหัวอ่าว มีปัญหาเรื่องลานจอดรถ แต่ติดขัดตรงที่เป็นที่ดินสาธารณะ แต่ปัญหาดังกล่าว
ก็สามารถคลี่คลายได้ เพราะมีการนาเรื่องดังกล่าวเข้าเวทีประชาคม และในเวทีประชาคมก็มีการรับรองให้แล้ว แต่ขาด
งบประมาณสนับสนุน
ประธาน จะรับเป็นธุระไปคุยกับกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานจังหวัด และฝากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นแกนหลัก
ในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ส่งเสริมผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดาเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชา
รัฐ ดังนี้
1.1 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด จัดประชุมติดตามและ
ประเมินผลเพื่อสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ประกอบการเป้าหมายของคณะทางาน จานวน
3 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง, บริษัท ไพทิพย์ แบรนด์ จากัด,
วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม
/1.2 สานักงานพาณิชย์...
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1.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม พาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ จานวน 3 ราย ไปเชื่อมโยงตลาดในงาน
แสดงและจาหน่ายสินค้า Green Life Eat Organic ครั้งที่ 6 สุขภาพดี ไม่มีที่สิ้นสุด ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม
2562 ณ เชี ย งใหม่ ฮออล์ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ แ อร์ พ อร์ ต จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยมี ผู้ ป ระกอบการ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 1 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สระพัฒนา
1.3 การดาเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน โดยจัดหาผู้รับจ้าง จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาต่ากว่าท้องตลาด ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้าวัดลาพญา
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D6 กำรพัฒนำเกษตรกรสมัยใหม่ (เกษตรจังหวัดนครปฐม)
กำรตลำด
สถานที่ดาเนินการ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กระบวนการ สร้างการรับรู้และการตลาด
รายละเอียด สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่ ร่วมกันจั ดงานผลิตภัณฑ์
การเกษตรและ OTOP จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 2 – 12 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส
และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปและสินค้า OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
OTOP จังหวัดนครปฐม และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรและ OTOP จังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จัก
ของผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP
และเครือข่ายออกร้านแสดงและจาหน่ายสินค้าประมาณ 50 ร้านค้า ตลอด 10 วัน ของการจาหน่ายสินค้าเกษตร
และOTOP สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนและOTOP ของจังหวัดนครปฐม ได้ถึง 2,300,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E1 คณะทางานการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผู้แทน E 1 หอการค้าสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง “กุ้งซิ่ง” ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนแฉลบ
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E3 คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและกลไกภาครัฐ (E3) เสนอผลการ
ดาเนินงาน เลขำนุกำร โดย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.คณะทางานส่งเสริมการเชื่อมโยง OTOP E-commerce ลงพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ เพื่อประสาน รวมรวมสินค้า
OTOP ในระบบ online เข้าสู่ เว็บไซต์ OTOP TODAY มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทาง
การตลาด รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2562
/2.ประสาน…
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2.ประสานและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์ร่วมจาหน่ายในงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP
ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562 ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ.อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
3.ประสานและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์ร่วมจาหน่ายยังสถานที่ต่างๆ และสนับสนุนช่องทาง
การตลาด เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ในกิจกรรม Otop Mobile เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 แจ้งแผนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.) ประจำเดือน
กันยำยน2562 ดังนี้
เลขำนุกำร (พจ.) การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสาน
พลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 จะกาหนดสถานที่ประชุมเป็นที่ใด
มติที่ประชุม หมู่บ้านท่องเทีย่ วโดยชุมชนตลาดน้าวัดลาพญา อาเภอบางเลน
3.5 หมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนหัวอ่ำว หมู่ที่ 5 ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม นาเสนอผลการขับเคลื่อนหมู่บ้าน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านฯ
นำงประหยัด นาเสนอกิจกรรมของหมู่บ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม เช่น วัดธรรมปัญญารามบาง
ม่วง บ้านพุทธโอสถ บ้านศรีเบญจรงค์ เป็นต้น
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ
โครงการพัฒนาต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ C
เลขำนุกำร (พจ.) กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการพัฒนาต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย
โดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ C กลุ่มเป้าหมาย คือ คัดเลือกชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย อย่างน้อยจังหวัดละ
10 ชุมชน สาหรับในกรณีจังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตดวิถี ระดับ C ไม่ครบตามจานวนที่กาหนดให้
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีร ะดับ อื่น หรือชุมชนท่องเที่ยวระดับอื่น หรือชุมชนที่เป็นเครือข่ายผู้ ผลิตอาหาร
ปลอดภัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะ อัตลักษณ์ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมโครงการฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิต
/สู่โรงพยาบาล…
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สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร )โดยเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จังหวัด (คสป. ผ่าน 5 กระบวนงาน จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์
มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จานวน 10 กลุ่ม แยกเป็น หมู่บ้าน OTOP
นวัตวิถี 6 กลุ่ม เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่
ทะเบียนชุมชนท่องเที่ยว

ชุมชน
ท่องเที่ยว
OTOP
นวัตวิถี

ที่

อาเภอ

ตาบล

1

กาแพงแสน

สระพัฒนา

7

หนองเทียม

/

3

สามพราน

บางช้าง

5

หัวอ่าว

/

3

สามพราน

ไร่ขิง

2

เกาะลัดอีแท่น

4

สามพราน

ยายชา

6

5

ดอนตูม

ดอนรวก

6

พุทธมณฑล

7
8

9
10

หมู่ ชื่อบ้าน/ชื่อกลุ่ม

ประเภทชุมชนท่องเที่ยว
หมู่บ้าน
OTOP
เพื่อการ
ท่องเที่ย
ว

หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน(SE)

ประเภท
ชุมชน
ท่องเที่ยว หมายเหตุ
(ปรับใหม่)
(A,B,C,D)
C

เกษตรอินทร

/

C

เกษตรอินทร

/

/

B

เกษตรอินทร

ใต้วัด

/

/

B

เกษตรอินทร

1

ดอนรวกเล็ก

/

D

ผักอินทรีย์

คลองโยง

1

คลองโยง

/

C

เกษตรอินทร

กาแพงแสน

ทุ่งขวาง

บางเลน

นิลเพชร

เมือง

สวนป่าน

เมือง

หนองงู
เหลือม

10 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (ผัก
ปลอดสารพิษ)
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผัก
ปลอดภัยบ้านสระพังแพ
ลอย
5 วิสาหกิจชุมชนปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อน
2 วิสาหกิจชุมชน 2005

/

นายสุธรรม

/

นางโฉมศรี

/

นางสุนีย์ นิโ

/

นายจะเร ธัญ

/วันที่ 29 สิงหาคม 2562…
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วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ขอเชิญหน่วยงานที่เป็นภาคี เช่น เกษตรฯ อุตสาหกรรมฯ ศึกษาฯ สาธารณสุขฯ
พาณิชย์ฯ ท่องเที่ยว บริษัทฯ เป็นต้น ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนิ นงาน ตามโครงการพัฒนาต่อ
ยอดและขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference) ระหว่างเวลา 13.30- 16.30 น. ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
เพื่อรั บ ทราบแนวทางการสนั บ สนุ น การสร้างเครื อข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิ ต สู่
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรมร้านอาหาร (4 ร) โดยเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคี
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)
ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จะมีการขยาย
พื้นที่ 2 โรงพยาบาล ในเขตจังหวัดนครปฐม คือ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
และขยายไปในโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
กำรควบคุมประมำณขยะ และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
ประธำน ทุกท่าน คงรับทราบข่าวการเสียชีวิตของพะยูน ชื่อน้องมาเรียม ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์
เรื่ อ ง ลด ละ เลิ ก ขยะพลาสติ ก ซึ่ ง ขยะพลาสติ ก ในปั จ จุ บั น นี้ มี ปี ล ะ 45,000 ชิ้ น ต่ อ ปี ขยะทะเล(พลาสติ ก )
ประเทศไทยมีปริมาณขยะมาก (ขยะพลาสติก) ติดอันดับ 6 ของโลก ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ใช้ขยะพลาสติกหลายๆ
ครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะ ซึง่ ขยะต่างๆ เหล่านี้ทาให้เป็นมลพิษทางธรรมชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.40 น.
ประชุม รับทราบ
สุวรรณา พลเพชร ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุวรรณา พลเพชร)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

สุชลี วาทะสัตย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุชลี วาทะสัตย์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
เลขานุการ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
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