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สำเนารายงานการประชุม
การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดฝักอ่อน หมู่ 5 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม
ผู้มาประชุม
1 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ประธานการประชุม)

2 นายกฤษณนันท์ กำไร

(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม

3 นายโชติพงศ์ มณีวัฒนา

(แทน) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม

4 นางรัตนา หงษ์แก้ว

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

5 นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์

(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

6 นางสาวกิตติมา คุณประยูร

(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

7 นางสุมาลี ปิ่นทอง

(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด

8 นางมารศรี เหล่าบุญชัย

(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

9 นายเกื้อกูล มัลลิกาพิพัฒน์

(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

10 นายประมวล ง้วนพริ้ง

(แทน) เกษตรจังหวัดนครปฐม

11 นางมนิธี ต่อเศวตพงษ์

(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

12 นายขจร แก้วเสน

ผู้จัดการ ธกส.จ.นฐ.

13 นายคำรณ อ้นอินทร์

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

14 นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุม ชน

15 นางสาวศิริวรรณ สถิตพงศ์ชัย

ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม

16 นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ์

ประธานนาแปลงใหญ่ข้า วบางปลา

17 นางพิมภา บุญวรรโณ

(แทน) นายอำเภอเมืองนครปฐม

18 นางสาวธตมน จันทรปาน

(แทน) นายอำเภอนครชัยศรี

19 นายสุรชาติ แก้วทองประคำ

(แทน) นายอำเภอบางเลน

20 นางสาวพิตะวัน ใจดี

(แทน) นายอำเภอกำแพงแสน
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21 นางรินท์จง เล็กแดงอยู่

(แทน) นายอำเภอดอนตูม

22 นางสาวกัลยกร ธรรมกิจ

(แทน) นายอำเภอพุทธมณฑล

23 นายปัญญา จริยะเมธี

(แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม

24 นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล

ประธานบริษัทประชารัฐฯ

25 นางสุวรรณา พลเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ติดราชการ

2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

ติดราชการ

4 ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
5 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
7 อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัย การสู งสุด
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
8 จังหวัดนครปฐม
9 นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

10 นายเสถียร พุ่มปรีชา

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

11 นายอำเภอสามพราน
12 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผู้เข้าประขุม
1 นายอภิชาติ สวนประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

2 นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

3. นางสุนิษา คิมนารักษ์
4. นายถวัชชัย จันเทพ
5 นางสาวโยสิตา จันทวงษ์
6 นางสุนีย์ นิโกรธา

/เริ่มประชุม
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น
ก่อนวาระการประชุม
นางสาวโยสิตา จันทวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่านปฏิ บัติหน้า ที่นายกอบตสวนป่าน กล่าวต้อนรับประธาน
การประชุม และคณะผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนะนำผู้นำชุมชนตำบลสวนป่านที่ เข้า ร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานการประชุม
กล่าวสวัสดี ทักทาย ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้ ผู้ว่าราชการจั งหวัดติดราชการ วั น นี้
เป็นการประชุมกลไกขั บเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดั บจังหวัด ครั้งที่ 4/2563
ซึ่งประธานได้ห่างหายจากการประชุมไปนาน ดังนั้นจึงให้ฝ่ายเลขาสรุปเป้า หมายการทำงานพอสั งเขป
นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แทนพัฒนาการจังหวัดซึ่งติดราชการ พอสังเขป ดังนี้
การขับเคลื่อ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป้าหมาย คือสร้างรายได้ ให้ กับประชาชน และประชาชนมี
ความสุข โดยเน้นงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวชุม ชน ให้แก้กลุ่มเป้าหมายทั้ ง 58
กลุ่ม ผ่าน 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจั ยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรั บรู้ เพื่ อ
ความยั่งยืน การบริหารจัดการ คสป.สนับสนุน ผ่า น 5 กระบวนการ โดยในปี 2562 -2563 เน้น 13 กลุ่ ม เป้ า หมาย
3/5/5 โครงการสร้ า งรายได้ จ ากกิ จ การอาหารปลอดภั ย 4ร ( โรงพยาบาล โรงเรี ย น โรงแรม ร้ า นอาหาร)
ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้า หมายมีรายได้แ ละมีความสุ ขแต่ถึงอย่า งไรก็ ไม่ ทิ้ง
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 58 กลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติ การขั บเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด (คสป.)
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1ประธานมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจั งหวัด สำรวจพื้นที่แปลงใหญ่ ในพื้น ที่จั งหวัดนครปฐม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีพลังในการดำเนิน งานของเกษตรกร
ผู้แทนเกษตรจังหวัด แปลงใหญ่ เป็ น การรวมตั วของเกษตรกร เพื่อร่วมผลิต ร่วมขาย พร้อมสนับสนุน การมี ม าต รฐาน
และการบริหารจัดการ และหัวใจคือ ด้านการตลาด ปี 2560-2563 มีจำนวนแปลงใหญ่ ทั้งสิ้น 41 แปลง มีทั้งปศุ สัต ว์
ประมง และพืช สำหรับวันนี้จะนำเสนอแปลงใหญ่ จำนวน 10 แปลงได้แก่
1 แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี มีมาตรฐาน GAP
/2 แปลงใหญ่กล้วย…
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2 แปลงใหญ่กล้วย อำเภอเมือง ซึ่งจะมีการแปรรูป คือ กล้วยเส้น และกล้วยผง
3 แปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี และตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน เน้นการส่งออกเป็นหลัก
เป็นแหล่งกล้วยไม้จะสนั บสนุนให้ลด ละเลิก การใช้สารเคมี
4 แปลงใหญ่โคนมอำเภอกำแพงแสน ซึ่ง เมื่อปี 2562 นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้รับงบยุทธศาตร์การ
พัฒนาจังหวัด จำนวน 15 ล้านสร้างโรงนม บริหารจัดการโดยกำนันนัยฤทธิ์ จำเล นายกสมาคมสหกรณ์โคนมแห่ง
ประเทศไทย
5.แปลงใหญ่ข้าวไผ่หูช้าง 2 ชนะเลิศการประกวดข้าวไรซ์ เบอรี่ ระดับประเทศ ข้าวไรซ์เบอรี่ กข43 ได้รับงบยุทธศาสตร์
จังหวัดนครปฐมปี 2561 โรงสีข้าว/อบข้าว
6 แปลงใหญ่ข้าวบางปลา 2 ได้รับรับงบประมาณยุทธศาสตร์ การพัฒนาจั งหวัด โรงสีข้าวขนาดเล็ก ขายให้กับคนในชุมชน
ข้าวพันธุ์ กข. 43 และพันธุ์หอมปทุม
7 แปลงใหญ่ข้าวตำบลทุ่ งขวาง อำเภอกำแพงแสน ชนะการประกวดอันดับสองของจังหวัด สนับสนุนการผลิตข้าว ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด ได้แก่ โรงสีข้าว ข้าวที่ผลิต คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ กข. 43
มีการแปรรูปและส่งตลาดออนไลน์ ตลาดเกษตรกร
8 แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักอ่อน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ปี 2560 ส่งโรงงานอุตสาหกรรมและส่ งออก
9.แปลงใหญ่กระเพรา อำเภอบางเลน ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร(มาม่า) ส่งให้กับริษัทซีพี
10.แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม อำเภอสามพราน ส่งออกประเทศจีน
ประธาน กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อนสวนป่าน สามารถเป็นแปลงใหญ่ได้หรือไม่ ลองช่ วยกันสนับสนุน ตอนนี้สวนป่านมีจำนวน
สมาชิกที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนจำนวนกี่ไร่
สุนีย์ ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝั กอ่อน ตอนนี้ประมาณ 100 ไร่
ผู้แทนเกษตรจังหวัด กรณีถ้าสนใจเป็นแปลงใหญ่ ให้ประสานไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้า
มาดูรายละเอียด ต่อไป
ประธาน ประโยชน์ ของการรวมตัวเป็ น แปลงใหญ่ คือพลังต่อรอง มีมาตรฐาน และเรื่องการตลาด จะทำอย่ า งไรเพื่ อ
ผลักดันให้ 58 กลุ่ม เป็นแปลงใหญ่ พืชผักปลอดภัย บ้านหัวอ่าวเป็นแปลงใหญ่หรือไม่
ผู้แทนเกษตรกรจังหวัด บ้านหัวอ่าว เป็นประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพีย ง เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะปลูกฝรั่ งอิ น ทรี ย์
ส่งตาลดสามพรานโมเดล ตลาดสุขใจ
ประธาน ฝากเกษตรจังหวัด ช่วยสนับสนุน พัฒนาเรื่องแปลงใหญ่ โดยเฉพาะ 40 กลุ่ม ด้านการเกษตร แล้วครั้งหน้ า นำ
ผลมารายงานในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.2 รายงานผลการเข้าใช้ Application…
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3.2 รายงานผลการเข้าใช้ Application และสถานการณ์การใช้มุ้ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนั กงาน
เกษตรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรจังหวัด เกษตรกรมีการใช้ งาน มุ้งอัจฉริยะทั้ ง 500 โรง สำนักงานเกษตรจั งหวัด เกษตร และสำนั กงาน
เกษตรอำเภอ มีการติดตามประเมินผลอยู่ตลอดเวลา มีการกระตุ้น เพื่อให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า เพราะเป็นใช้งบประมาณใน
การสนับสนุนเกษตรกรสู งมาก จุดมุ่งหมายของการใช้ Application คือ สนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ซื้อ ได้พบปะกัน ผ่ า น
เทคโนโลยี ซึ่งใช้ชื่อ Application นครปฐมอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นการพบปะกั นโดยตรง จึงไม่สามารถรู้ได้ว่า บริ ษั ท เข้ า
ใช้จำนวนเท่าไร
สรุปผู้เข้าใช้งาน Application ได้ดังนี้
ประธานกลุ่ม จำนวน 68 คน
เกษตรกร จำนวน1,114 คน
เจ้าหน้าที่ จำนวน 71 คน
บุคคลทั่วไป 13 คน
ปัญหา คือ 1.เกษตรกรไม่คุ้นเคยกับแอพพลิเคชั่น 2 โทรศัพท์ของเกษตรกรเป็นรุ่น เก่า 3 ไม่มีอินเทอร์เน็ต
วิธีการแก้ปัญหา คือ ให้ลูกหลานที่เป็น เยาวชนรุ่ นใหม่ และเจ้าหน้าที่เป็นที่ ปรึกษาคอยให้ความช่ วยเหลือสนับสนุน
ประธาน การประชุ ม ครั ้ งหน้ า ขอให้ เกษตรจังหวั ด นำ รายละเอีย ด Application ดั งกล่ า ว มานำเสนอให้ ที ่ ประชุม
จะได้เห็นภาพ และเข้าใจไปพร้อมๆกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 ประธานมอบหมายให้สำนั กงานเกษตรจั งหวัด และสำนักงานพัฒนาชุ มชนจั งหวัด เป็ น ที่ ปรึ กษา
สนับสนุนกลุ่ มเป้ าหมายที่มีค วามจำเป็ นต้องการใช้ บริ การเงิน ทุ น หมุ น เวี ย น เพื่อให้เกิดสภาพคล่อ งในการดำเนิ น งาน
ของกลุ่มฯ
เลขานุการ สืบเนื่องมาจากการประชุม การเจรจาจั บคู่ธุร กิจ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 3 มีประเด็นการพูดคุย คื อ
เงินทุนหมุน เวี ยน สำหรับ 13 กลุ่มเป้าหมาย ท่านผู้ว่าราชการจั งหวัดในฐานะประธาน คสป. เมื่อวันที่ 24 มิ ถุน ายน
2563 จึงมอบหมายให้พัฒนาชุมชนช่วยดู แลสนั บสนุ นในเรื่อ ง เงินทุนหมุน เวีย นกั บกลุ่ม ที่มีค วามจำเป็ น และมี ค วาม
ประสงค์ในการใช้เงิน ทุ นหมุน เวียน ในส่วนของกรมการพัฒนาชุม ชนมี กลุ่ม /องค์ กร ที่ให้บริการเกี่ยวกั บเงิน ทุน หมุ น เวี ย น
ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมือง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และกองทุน พั ฒ นา
บทบาสตรี จากการสำรวจความต้อ งการกลุ่ มเป้ า หมายในเบื้อ งต้น กลุ่มเป้าหมายทีมีค วามประสงค์ คื อ กลุ่ ม เกษตร
อินทรีย์บ้านคลองโยง ฝ่ายเลขาจึงแนะนำให้กลุ่มไปติดต่อกับสำนั กงานพัฒนาชุม ชนอำเภอ เพื่อดำเนินการต่อไป
ประธาน พัฒนาชุมชนมีงบประมาณน้อย ธกส. มีการสนับสนุนในส่วนนี้หรือไม่
ผู้แทน ธกส. นายขจร แก้วเสน สาขามหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม ในส่วนการกู้เงิน ของ ธกส. มีหลายวิธี อัตราดอกเบี้ ย
ต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กรณีถ้าเป็นแปลงใหญ่ สามารถกู้ ได้ไม่ เกิ น 10 ล้าน กรรมการกลุ่มจะเป็ นผู้ค้ำ ประกัน ส่ วน
ในเรื่องของธุรกิจชุมชน จะมีโครงการล้านละร้อย ดอกเบี้ย .01% ระยะเวลา 3 ปี กรรมการจะเป็นผู้ค้ำประกัน
/แต่จะมีหลักเกณฑ์…
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แต่จะมีหลักเกณฑ์ต่า งๆมากมาย เช่น โครงการจะต้อ งอยู่ ในแผนชุ มชน เน้นการมี ส่วนร่ วม จะต้องมี พ นั ก งานเข้ า มา
ดำเนินการตามกระบวนการ ห้ามกู้เพื่อจ่ายให้กับสมาชิ ก ในส่วนของ SME สำหรับเกษตรกร ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ถ้า กลุ่ ม
มีรายได้สามารถยื่นกู้ได้เลย ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ ได้ที่ ธกส. แต่ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้า ย
ประธาน ฝากหน่ วยงานช่ วยสนั บสนุ น พช. มี งบประมาณไม่ ม ากแต่ ก็ พ อมี เป็ น ไปได้ ขอให้ ใช้ เงิ น ทุ น ของตั วเอ ง
ช่วยเหลือตัวเองดีที่สุด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปรายงานผลความก้าวหน้า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย )
เลขานุ ก าร (พั ฒ นาการจั ง หวั ด ) ฝ่ า ยเลขานุ การ โดยสำนั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด ได้ สรุ ปผลการรายงานผล
ความก้ า วหน้า การพัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ เรื ่ อง การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ทั้ง 9 โรงพยาบาลที่ร่ วมโครงการ ซึ่งรายงานผลส่ งให้ ส่วนกลาง ผ่านกรมการพัฒ นาชุม ชน ทุกวัน ที่ 20 ของเ ดื อ น
โดยประสานข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจั งหวัด ข้อมูล ณ 17 กรกฎาคม 2563 มียอดการรับซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน
2563 จำนวน 2,960 กิโลกรัม เป็นเงิน จำนวน 121,429 บาท และมียอดสะสม จำนวน 187,266 กิโลกรัม
ยอดเงินสะสม จำนวน 8,103,415 บาท (ตั้งแต่เมษายน 2560 – มิถุนายน 2563)
ประธาน ใน Application โรงพยาบาลสามารถเข้า ไปใช้ บริ การ หรือเช็ครายการผักที่เกษตรกรผลิต ได้หรือไม่ สำนักงาน
เกษตรลองประสานไปยังโรงพยาบาลเผื่อได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรัฐสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ประธานบริษัทฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามั ค คี
นครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับรองผู้อำนวยการองค์ การตลาด ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุ รี ขยายผลเพิ่ ม เติ ม
จากโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภั ย ที่ได้ดำเนินการก่อ นหน้า นี้ เพื่อสนับสนุ นส่ งเสริม เกษตรกรที่ เพาะปลู ก ผั ก
ปลอดภัยในโซนจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ให้มีช่องทางในการจัดจำหน่า ยเพิ่มเติม และขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่า งมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและเกิดผลการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากในพื้ น ที่อย่า งเป็น รูปธรรม และวั น ที่ 20
กรกฎาคม 2563 คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล ประธานกรรมการบริษั ท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิ จ เพื่ อ
สังคม) จำกัด เข้าร่วมประชุม ปรึ กษาหารือ กับนายอนุ กูล โชครุ่งเจริ ญถาวร หัวหน้าฝ่า ยส่ งเสริม และสวั สดิ ก ารสั งคม
เทศบาลตำบลสามง่าม เกี่ยวกับการดำเนิน การสนั บสนุนส่ งเสริม เกษตรกรที่เพาะปลู กผั กปลอดภัย ในโซนจังหวัดนครปฐม
และร่วมพูดคุยกับ ผู้รับเหมาส่งผักให้กับเรือนจำทั้ ง 3 แห่ง คือ 1. เรือนจำจังหวัดนครปฐม 2. เรือนจำจังหวัดราชบุรี
/3. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี…
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3. เรือนจำจังหวัด กาญจนบุ รี โดยได้ระบุกลุ่มหลั กที่จะเพาะปลู กผั กในขณะนี้ จำนวน 2 กลุ่มเริ่มต้น คื อ กลุ่ ม ส่ งเสริ ม
อาชีพการเกษตรกลุ่ มปลู กผั กปลอดภั ยจากสารพิษ และกลุ่มส่งเสริมอาชี พการเกษตรผู้ ปลู กผั กปลอดภัยอำเภอดอนตู ม
และจะเข้าพบเกษตรจังหวัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อคุยรายละเอียดและวางแผนเพิ่มเติม
ประธาน จะทำอย่างไร ให้สามารถเชื่อมโยงเพื่อขยายช่อ งทางการตลาดได้ เช่น ตลาดผักอินทรีย์ CP 7 eleven จะมี
ช่องทางไหนบ้าง ให้ประสานสำนักงานเกษตรจั งหวัด หาเป้าหมายจากสำนักงานเกษตรจั งหวัด
ผู้แทนเกษตรจังหวัด ขอแนะนำว่า เราอย่ามองเฉพาะพืชผักที่จะสนับสนุน นครปฐมมีผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
มากมาย เช่น แปลงใหญ่ข้าวข้าวก็มีข้า วหลายชนิด สามารถประสาน กับ 4 ร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี
เสียดอกได้ดีมากเลย
ประธาน แปลงใหญ่ไม่ค่อยน่าห่วง แต่จะห่วงกลุ่มเป้าหมายทั้ง 58 กลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน 12 คณะ
คณะทำงาน D1 D2 และ D5 นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
กระบวนการ : การสร้างองค์ความรู้
1. การสัมมนาเชิ งปฏิบัติ การ เรื่อง “ประกอบการรอบรู้ ก้า วทั นอุต สาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโ รงงาน (ฉบับที่ 2),
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดองค์ค วามรู้ ให้ กับผู้ ประกอบการ เอสเอ็มอีได้รับทราบกฎหมายว่า ด้ ว ยโรงงานต าม
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2), (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เนื่องจากได้มีการปรั บปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมและสอดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย : ด้านเกษตร  วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม
: ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดนครปฐม
2. ประชาสัมพัน ธ์ เข้า ร่ วมสัมมนา เรื่อง “มาตรการการลดต้ น ทุน การผลิต และการขอรั บสิ นเชื่ออัต ราดอ กเบี้ ย พิ เศษ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบจากไวรั สโควิด 19” ภายใต้โครงการเร่งรัด การจดทะเบี ยนเครื่องจั กรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่ www.researchforthailand.org ภายในวันที่ 17
กรกฎาคม 2563
วั ต ถุ ประสงค์ : เพื ่ อ เพิ ่ ม ศั กยภาพการแข่ งขั น และสนั บสนุ น การเข้ า ถึ งแหล่ งเงิ น ทุ น ในการกระตุ ้ น เศรษ ฐ กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจั งหวัด นครปฐมที่ขอสิ นเชื่อ กองทุ นพัฒ นาเอสเอ็มอีตามแนวประชารั ฐ และ
โครงการสินเชื่อคนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
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คณะทำงาน D3 (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม)
สำนั กงานการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด นครปฐม ประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด กิ จ กรรมการจั ด ตลาด
การท่องเที่ย วโดยชุม ชนมี กำหนดจัด ระหว่า งวั น ที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ โครงการอุทยานการอาชี พ ชั ย พั ฒ นา
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยภายในงานจะมี ซุ้มจำหน่า ยสิ นค้า และบริการด้านการท่องเที่ ยวสิ นค้าชุม ชน การแสดง
ที่เป็นอัตลั กษณ์ของจั งหวัด นครปฐม และมีการจั ด กิจ กรรมสาธิ ต การจัด โต๊ะ จี น แบบ distancing ซึ่ งการจั ด กิ จ กรรม
ในครั้งนี้ก็จะเชิญกลุ่ม เป้ าหมายของ คสป.ที่สำนักงานการท่อ งเที่ย วรับผิดชอบ จำนวน 8 กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจ กรรม
ในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงาน D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุร กิจการบริ การ นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายการขั บเคลื่อนนโยบายสาน
พลังประชารัฐ คือ การส่งเสริมผู้ประกอบการภายในประเทศ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดำเนิน
กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 2563 ณ เวศสรุตย์ พลาซ่า อ.เมืองนครปฐม
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้า บิ๊ กซี ซุปเปอร์เซ็ น เตอร์
สาขานครปฐม อ.เมื องนครปฐม โดยมี ผู้ ประกอบการเข้ า ร่ วมการออกบู ธ จำหน่ า ยสิ น ค้า จำนวนทั ้ งสิ ้ น 40 ราย
และมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย คสป. จำนวน 1 ราย คือวิสาหกิจชุมชนอาชีพผลไม้ สดและผลผลิตการเกษตรแปรรู ป
บ้านดอนทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงาน D6 การพั ฒ นาเกษตรกรสมั ยใหม่ (เกษตรจั ง หวั ด นครปฐม) นำเสนอผลการดำเนิ น งาน ดั ง นี้
สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้มีการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร ได้แก่
1.กระบวนการ การสร้างการตลาด การพัฒนาและส่ งเสริม ตลาดสินค้ าเกษตรออนไลน์ ณ กระทรวงเกษต รและ
สหกรณ์ เป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมการจัดแสดงสิ น ค้ า ในพิ ธี
ลงนาม MOU ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระหว่ างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับบริษั ทช้อปปี้ ประเทศไทย จำกั ด ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดในการบูรณาการนโยบายการตลาดนำการเกษตร และเกษตร 4.0
จึงจัดทำโครงการตลาด สินค้าเกษตรออนไลน์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนั บสนุ นให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพมีช่องทางการจำหน่า ยสินค้า และผลิตภั ณฑ์ ผ่า นทางออนไลน์ เพื่อ เพิ่มมากขึ้ นโดยมีรัฐมนตรี ว่า การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์นายเฉลิม ชัยศรีอ่อนเป็น ประธานในพิ ธีลงนามกรมส่ งเสริมการเกษตรได้พิจารณาเห็นชอบคัดเลื อ กกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมมะเขือเทศราชิ นีแม่ ปุ๋ย วิสาหกิจชุม ชนกลุ่มอาชีพผลไม้ สดและผลผลิตการเกษตรแปรรู ปบ้ า น
ดอนทองกล้วยเพลินอำเภอสามพรานเข้า ร่ วมพิ ธีลงนามบั น ทึกความเข้า ใจและร่วมจัด แสดงสิ นค้ าแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
/2. การตลาด...
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2. การตลาด ส่งเสริมตลาดเกษตรกร สถานที่ดำเนิน การ คือ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏนครปฐม สำนักงานเกษต รจั ง หวั ด
นครปฐมร่วมกับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม เปิดตลาดเกษตรกรแห่งใหม่ สาขาราชภัฏนครปฐม ภายใต้ชื่อ โครงการ
“เฟื่องฟ้า Market” วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรให้มีพื้ น ที่ จำหน่า ยสิ นค้ า ที่ เกษตรกรปลู ก เอ งแล้ ว ขายเอ ง
โดยเน้นพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัย จากสารพิษ และสินค้าแปรรูปด้านผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ส่งเสริ ม อาชี พ
ด้านการเกษตร จำนวนกว่า 30 ร้านค้า นำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย ทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 07.30- 13.00 น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ต้นไป
3 การตลาด ส่งเสริมตลาดเกษตรกรและเครื อข่ ายวิส าหกิจ ชุ มชน สถานที่ดำเนิ น การ ได้แก่ ห้างสรรพสิ น ค้ า บิ๊ ก ซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับห้าง Big C ห้างสรรพสิ น ค้ า
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็ น เตอร์ สาขาอ้อมใหญ่ และเครือข่ายวิ สาหกิ จ ชุม ชนนครปฐม จัดงานผลิตภัณ ฑ์ การเกษต รและสิ น ค้ า
Otop จั งหวั ด นครปฐม โดยการดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ ร่ วมกั บภาคเอกชน เกษตรกรวิ สาหกิ จ ชุ ม ชน
และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของ ผู้ ผ ลิ ต
สินค้าเกษตรและสินค้ า OTOP ของจังหวัดนครปฐม เป็นการประชาสั มพัน ธ์ ผลิต ภัณฑ์ เกษตร และ OTOP ให้ ผู้บริ โ ภค
ได้รู้จักและเปิด โอกาสให้ ผู้ผลิต พบผู้ บริ โ ภคโดยตรง ซึ่งมีเกษตรกรเครือ ข่า ยวิ สาหกิจ ชุม ชนและผู้ ประกอบการ OTOP
เข้าร่วมออกร้า นแสดงและจำหน่ า ยสิ นค้ า จำนวน 45 ร้านค้า การจัดงานระหว่ า งวัน ที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2563
มียอดจำหน่าย ทั้งสิ้นรวม 1,084,900 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงาน E1 คณะทำงานการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครปฐม นำเสนอความคิดเห็น ดังนี้
1.การประกอบธุรกิจที่เกี่ย วข้องกั บการค้า จะมีผลเกี่ยวกับด้านภาษี ครั้งหน้าขอให้เชิญสรรพากรมาให้ความรู้เ กี่ ย วกั บ
การเสียภาษีของเกษตรกร
2. การจั บมื อ ธุ ร กิ จ เราควรเชิ ญเป้ า หมายผู ้ ประกอบการรายใหญ่ มาพู ดคุย เพื ่ อ สนั บสนุ น กลุ ่ม เป้ าหมาย เช่น
บริษัท ช.เฮง น้ำพริกแม่ศรี
3. การเปิดตลาดต้อ งเปิด ให้ตรงจุด กับความต้อ งการของผู้ บริ โ ภค ในมหาวิทยาลัย นั กศึ กษาไม่ มี อุ ปกรณ์ ป ระกอบ
อาหาร การเปิดตลาดให้ตรงกับผู้บริโ ภค เช่น การเปิดตลาดในชุมชนน่าจะเป็น ผลดีมากกว่า
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงาน E2 คณะทำงานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผู้แทน E2 ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัด ได้ประสานความร่วมมือ ตามนโยบาย 4 ร ประสานโรงเรียน ดังนี้
1. สำนักงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดนครปฐม ประสานความร่ วมมือของสถานศึ กษาเข้ าร่ วม เศรษฐกิ จ ฐานราก
ส่งเสริมรายได้สู่วิสาหกิจ ชุมชน จำนวน 9 แห่ง
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1.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วมได้ร่วมโครงการของ สสส.กับมหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม ได้มีการรายงานการดำเนินงาน
สอดคล้องกับเศรษฐกิจฐานราก และเนื่องจากโรงเรียนเพิ่ งเปิดเรีย น วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 มีการดำเนินการ
มาตรการ COVID19 โรงเรียนยังไม่ได้สั่งสิ นค้ากับชอมชน แต่รอให้วิสาหกิจชุมชนเข้าไปในโรงเรียนและนำสินค้า เข้า
ไปนำเสนอ พร้อมนำสินค้าไปด้วยจะดีมาก เพื่อให้คณะกรรมการโรงเรียนคัดเลือกสิ นค้านำไปขายในร้า นค้าโรงเรีย น
ให้กับ นำเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คาดว่าเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวิสาหกิจชุมชนได้เข้าไปในโรงเรี ยนก็ยินดีให้ความ
ร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้า
2. สถานศึกษา มีการสั่งซื้อพืชผักกับวิ สาหกิจชุม ชนอื่นที่ ไม่ใช้เป้าหมาย เนื่องจากได้ทำสัญญาซื้อขายไว้แ ล้ว
3. โรงเรียนมี การจำหน่ ายอาหารและชนม ภายในโรงเรีย น ผู้บริหารสามารถกำกั บดู แ ลให้ ปลอดภั ย ได้ แต่ น อก
โรงเรี ย น(หน้ า โรงเรี ย น) แม่ ค ้า ที ่จ ำหน่า ยสิน ค้า ไม่ สวมหน้ ากาก และไม่ ได้ จ ัด ให้ม ีการซื ้อสิ น ค้ า ในการป้ องกัน
COVID19 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลไผทวิ ทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ได้
เข้ามาตรวจสอบส่วนนี้ให้ด้วย
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
- โรงเรียนเพิ่งเปิดเรียน มีภารกิจป้องกันใช้มาตรการ COVID19 อย่างเข้มแข็ง และมีภารกิจอื่น
- ชุมชนยังไม่เข้าไปประสานสถานศึกษา
สาเหตุ
- เนื่องจากเพิ่งเปิดทำการจัดการเรีย นการสอน
ข้อเสนอแนะ
- ให้ผู้ประกอบการชุมชน เข้าไปเสนอสินค้าในสถานศึกษาโดยนำสินค้าตัวอย่างและราคาเข้าไปเสนอขายใน
โรงเรียน โดยมีการจัดซื้อจากชุมชน หากมีการสั่งสินค้า ควรจัดทำใบส่งของและใบเสร็จรับเงินเพื่อ
สถานศึกษาจะได้จัดทำระบบบัญชีของโรงเรียน
จุดเด่น
โรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโรงเรียนการ สสส. ยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการนี้
ศึกษาธิการจังหวัด ได้ประสานโรงเรียนต่า งๆไว้แ ล้ว ชุมชนสามารถนำสินค้าเข้าไปนำเสนอในโรงเรี ยนได้เลย และอี ก
เรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอกั บส่ วนที่ เกี่ยวข้อง ในเรื่องของความสะอาดในตลาดสด
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงาน E3 (พัฒนาการจังหวัด) คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและกลไกภาครัฐ (E3)
เสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.กรมการพัฒนาชุมชน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ระยะที่ 2
/สร้างวัฒนธรรม...
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สร้างวัฒนธรรมปลูกพื ชผั กประจำครั วเรือน ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 5 ธันวาคม 2563 โดยสนั บสนุ น
โดยสนับสนุนให้ เจ้า หน้า ที่พัฒนาชุม ชนทุ กระดับ กลุ่ม/องค์กร ในพื้นที่ และบูรณาการการทำงานรวมกั บ หน่ ว ยงาน
ภาคีต่างๆ ซึ่งเป็นการลดรายจ่า ยของประชาชนในภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั วและเป็ นแหล่ งอาหารในครัวเรื อ นในการ
เตรียมความพร้อมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรน่า 2019 โดยกำหนดจุด Kick off ปลู กผั กสวน
ครัว เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร ระยะที่ 2 " จำนวน 2 จุด ได้แก่
1.วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านหนองลาดหญ้า หมู่ 6 ตำบลโพรงมะเดื่อ
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม1.วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563
2.วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางอิสรนันท์
ทรงเนติเชาวลิต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุม ชน ลงพื้นที่จุดดำเนินโครงการเสริมสร้า งและพัฒนาผู้ นำ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดพิกัดพื้นที่ละติจูด ลองติจูด และชี้แจ้งวั ตถุประสงค์พร้อมวางแผนดำเนินโครงการ รวม
8 จุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 1 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรีกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านคลองนกกระทุ ง หมู่ 7
ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน และ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านใต้วัด อ.สามพราน
3.สนั บสนุ น กลุ ่ มเป้ า หมายการพัฒนาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ ปรั บ/เปลี ่ย น/เพิ ่ม ช่อ งทางการจำหน่ าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ่ ต ลาด Online จากสถานการณ์ โ รคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID 19) จึ งสนั บ สนุ น
ให้กลุ่มเป้า หมาย เปลี่ยนรูปแบบ การจำหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้า ถึ งผู้บริโ ภค ลดปั ญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ บริ โ ภค ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Webside Otop Today/Facebook/
ไลฟ์สด KHON THOM OTOP SHOP (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น.) ซึ่งสามารถทำให้กลุ่มฯมีรายได้ ได้รั บ
ผลกระทบเพียงเล็ กน้อยจากสถานการณ์ ดังกล่าว
4.ติดตามสนับสนุนและประสานการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (4 ร) (โรงพยาบาล
โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) แก่กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ทั้ง 13 กลุ่ม
ประธาน ที่ผ่านมายังไม่มีการขั บเคลื่อนงานอย่ างจริงจัง ไม่มีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายแล้วจะช่ วยเหลือกลุ่ม เป้ า หมาย
ได้อย่างไร เมื่อประชุมหน่วยงานก็พูด ถึงแต่ งานของตนเอง อยากได้ข้อมูลพื้นฐานทั้ งหมด กลุ่ม/ชุมชนกลุ่ ม ชุ ม ชนใด
ที่เข้มแข็งแล้ วให้ตัดออกไป แล้วไปสนับสนุน กลุ่ม ที่ไม่ เข้ม แข็ง มอบฝ่ายเลขานุการทบทวนคำสั่งคณะทำงานฯ ทั้ ง 3
คณะ ให้เป็นปัจจุบัน แบ่งหน้าที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้ นฐาน ทั้ง 3 ด้าน เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้ อ มู ลอาทิ เช่ น
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม ปัญหาความต้องการของกลุ่มแนวทางการพัฒนา แล้วนำมานำเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า อย่าง
น้อย 5 กลุ่ม
/เลขานุการ...
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เลขานุการ คำสั่งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 3 คณะ ประกอบไปด้ วย
ด้านเกษตร หัวหน้าคณะฯ คือ เกษตรจังหวัด ด้านแปรรูป คือ พัฒนาการจังหวัด และด้านท่องเที่ ย วโดยชุ มชน คื อ
ท่องเที่ยวและกีฬ าจั งหวัด ฝ่ายเลขาจะดำเนิน การทบทวนคำสั่งแล้วจะมี หนั ง สือแจ้ งหัวหน้าคณะทำงานทั้ง 3 คณะ
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวโพดฝักอ่อน หมู่ 5 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม
นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจการฯ
นางสุนี นิโกรธา ประธาน กลุ่มวิสาหกิ จ ชุม ชนผู้ ปลู กข้า วโพดฝั กอ่อ น นำเสนอผลการดำเนิ น งานของกลุ่มฯ พร้ อ ม
นำเสนอปัญหา-อุปสรรคของกลุ่มฯ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนการผลิตสูง การตลาด และศัตรูพืช
จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มฯจึงปรับเปลี่ยนการดำเนิน งานของกลุ่ม คือ การผลิตแบบผสมผสาน จำหน่ายเองบางส่วนใน
ชุมชน ลดการกู้เงิน พยายามช่วยเหลือตนเองให้มากขึ้น
ประธาน การประชุมครั้งต่อไป ให้ฝ่ายเลขาสรุปข้อมูลกลุ่มฯ แล้วนำมาเสนอในที่ประชุม เพื่อช่วยเหลือใด้ตรงประเด็น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 แจ้ ง แผนการการประชุ มกลไกขั บเคลื ่อนการพัฒ นากลไกการพั ฒ นาเศรษฐกิ จฐานราก และ
ประชารัฐ ระดับจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุม ชนเกษตรอินทรี ย์บ้านคลองโยง หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
ประธาน การประชุมครั้งต่อไป ให้ฝ่ายเลขาสรุปข้อมูลกลุ่มฯ แล้วนำมาเสนอในที่ประชุม เพื่อช่วยเหลือได้ตรงประเด็น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สุวรรณา พลเพชร
(นางสุวรรณา พลเพชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวชิต
(นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุม ชน
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